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Algemene Voorwaarden lidmaatschap  

EHBO-vereniging Twello-Duistervoorde, Kamer van Koophandel: 40104373  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor de (nieuwe) leden van de vereniging EHBO 

Twello-Duistervoorde. 

Inschrijving leden: Inschrijving van nieuwe leden dient te geschieden via het inschrijfformulier lid-

maatschap dat te vinden is op onze website www.ehbotwello.nl. Onze leden moeten voldoen aan 

enkele voorwaarden, waaronder dat zij in het bezit komen, zijn en blijven van een geldig EHBO-di-

ploma volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. 

Voorwaarden lidmaatschap: Van de leden wordt verwacht dat hij/zij met regelmaat de oefenavon-

den/herhalingslessen bezoekt om zijn/haar vaardigheid te behouden en om de geldigheid van het 

EHBO-diploma te waarborgen. Deze oefenavonden worden, in de winterperiode, volgens een nader 

op te stellen lesrooster, wekelijks gehouden. De ene week op de dinsdagavond (van 19.30 uur tot 

21.30 uur) de andere week op de donderdagavond (van 20.00 uur tot 22.00 uur) in het Kulturhus aan 

het Jachtlustplein 11 te Twello.  

Inzet bij evenementen: Van de leden wordt verwacht dat hij/zij een evenredige bijdrage levert aan 

de inzet/hulpverlening tijdens de evenementen waarvoor de EHBO vereniging Twello-Duistervoorde  

wordt gevraagd. Dit zal op jaarbasis, bij een evenredige verdeling, ca. 8 uur zijn, dit zijn 2 à 3 tijds-

blokken op evenementen. Een minder ervaren of geoefende EHBO-er worden te allen tijde naast een 

ervaren EHBO-er ingezet. De EHBO vereniging Twello-Duistervoorde stelt alle benodigde materialen 

(goed gevulde verbandkoffer/dekens/AED/portofoons etc.) beschikbaar en ook EHBO-jas of -hesje 

om herkenbaar te zijn. De inzet voor evenementen vindt voornamelijk plaats in de Gemeente Voorst. 

Algemene regels evenementen: Tijdens de inzet op de evenementen dienen de leden zich te houden 

aan de door de EHBO vereniging Twello-Duistervoorde opgestelde “algemene regels”. Deze zijn op 

de website te vinden. 

Verzekering: De EHBO vereniging Twello-Duistervoorde heeft voor al haar leden een WA-verzekering 

(Wettelijke Aansprakelijkheid) afgesloten die van toepassing is wanneer hij/zij zich inzet voor de ver-

eniging. 

Inning contributie:  De inning van de contributie zal jaarlijks plaatsvinden door middel van automati-

sche incasso. 

Privacy statement: Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat u ook automatisch 

akkoord met ons privacy-statement, deze staat op onze website. Een ieder die, op welke wijze ook, 

contact of enige relatie heeft met onze vereniging (bijv. een actief lid van onze vereniging of een per-

soon/vereniging/organisatie die diensten levert aan, vraagt aan of diensten verricht namens onze 

vereniging, verklaart zich hieraan te houden.  

 

 

http://www.ehbotwello.nl/

