Stichting Evenementen
EHBO Pijnacker (E.E.P.)
Beste gediplomeerde EHBO-er,
Heb je een EHBO-diploma (behaald) en wil je
daar meer mee doen dan alleen het volgen van
herhalingslessen.
Je kunt je aansluiten bij “Stichting
Evenementen EHBO Pijnacker”.
Wij zijn een groep EHBO-ers met meer dan 20
jaar ervaring die in 2012 zijn begonnen om
evenementen te voorzien van EHBOhulpverleners.
Welke evenementen:
- Sportwedstrijden [voetbal, volleybal, korfbal,
tennis, hockey etc.]
- Wijkfeesten
- Jeugdevenementen [in de ruimste zin]
- Oranjefeesten Pijnacker,
- Jeugdland Pijnacker
Als EHBO-er zorg je voor een veilig evenement
voor zowel de deelnemers als de toeschouwers.
Wat kun je verwachten van Stichting
Evenementen EHBO Pijnacker?
Als je je bij Stichting Evenementen EHBO
Pijnacker aansluit, wordt je opgenomen in een
groep actieve en zeer geïnteresseerde EHBO-ers
die klaar staan voor dat onverwachte....
Je krijgt bv. te maken met sportongevallen,
alcoholongevallen (ouderen en jongeren) en
heel soms drugsproblemen.
De meeste evenementen worden voorzien van
minimaal 2 hulp-verleners. In het begin wordt
je volledig begeleid door een ervaren
hulpverlener.
Als EHBO-er ben je aanwezig vanaf de start van
het evenement en blijf je in principe totdat de
laatste bezoeker is vertrokken.
Je leert o.m.:
- EHBO praktisch toepassen;
- Omgaan met volwassene en/of kinderen;
- Omgaan met organisatoren van evenementen;
- Omgaan met feestende mensen die drank
En/of drugs hebben gebruikt;
- Gebruik van portofoon;
- Alarmering van en omgaan met andere hulpdiensten;
- Samenwerken met de bewakingsdienst

Aanmelden
Je kan je via de web-site
www.evenementenehbopijnacker.nl aanmelden.
Je wordt dan opgenomen in het emailadresboek. Als een evenement zich
aanmeldt wordt er een e-mail verzonden aan de
ingeschreven EHBO-ers.
Degenen die EHBO-diensten willen draaien
kunnen daarop reageren. Meedoen is niet
verplicht, maar wel gewenst om vooral de groep
te leren kennen en vooral om praktisch
geoefend te blijven.
Bij je werkzaamheden krijg je een EHBO-tas en
EHBO-kleding [polo, jas of vest]. Daarmee ben
je optimaal herkenbaar als EHBO-er.
Vergoeding;
Elke hulpverlener die daadwerkelijk ingezet
wordt bij evenementen krijgt een
“vrijwilligersvergoeding” voor de bestede tijd en
reiskosten.
Contact?
Wil je nadere informatie over inzet van EHBOers bij evenementen of heb je vragen?
Neem vrijblijvend contact op.
Dat kan per telefoon of e-mail.
Telefoon : 06 302 56 137 (Wim Tas)
E-mail: info@evenementenehbopijnacker.nl
Namens Stichting Evenementen EHBO Pijnacker
heten we je WELKOM:
Wim Tas
Cees van der Ende
Sylvia van Reenen – Donck

