REANIMATIE REGLEMENT VAN DE
EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden
Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting
Algemeen
ARTIKEL 1.
De organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur van de
EHBO Vereniging Kampen en IJsselmuiden, hierna te noemen het bestuur.
Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding, de
voorschriften en richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting.
ARTIKEL 2.
Het bestuur voert de administratie van de reanimatie zoveel mogelijk gescheiden van de administratie
van de EHBO. Dit geldt voor de cursussen en voortgezette opleidingen die verzorgd worden als
reanimatiepartner van de Hartstichting.
ARTIKEL 3.
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle diplomahouders en cursisten –
die opgeleid worden onder auspiciën van de Hartstichting - zijn opgenomen. De diplomahouders en
cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgegeven van wijzigingen in de NAW gegevens. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het instandhouden van het
diploma.
ARTIKEL 4.
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van NRR- instructeurs voor de cursussen en
de voortgezette opleidingen. Deze personen worden door de vereniging betaald.
ARTIKEL 5.
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze
tijdelijk te belasten met bijzondere opdrachten.
ARTIKEL 6.
Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les- en instructiematerialen welke
het eigendom zijn van de vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en de verstrekking van
de verplichte leermiddelen aan de cursisten. De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan
uit de door de Nederlandse Hartstichting voorgeschreven leermiddelen. Het bestuur is bevoegd
andere, terzake dienende, leermiddelen voor te schrijven. De leermiddelen worden tegen betaling van
de kosten- al dan niet begrepen in de totale cursuskosten - eigendom van de cursist.
Houders van een diploma reanimatie en cursisten
ARTIKEL 7.
Houders van een diploma reanimatie zijn verplicht, overeenkomstig de voorschriften van de
Nederlandse Hartstichting voldoende oefenlessen bij te wonen om hun kennis en kunde op peil te
houden. Bij het onvoldoende bezoeken van de oefenlessen en indien de instructeur twijfelt aan kennis
en kunde bestaat de mogelijkheid die houder een verplichte test af te laten leggen. De kosten van
deze test komen voor rekening van de betreffende houder en dienen vooraf te worden voldaan. De
uitslag van de test dient voldoende te zijn om voor het geldig houden van het diploma in aanmerking
te komen. De houders van een diploma reanimatie dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het
geldig houden van hun diploma.
De houders van een diploma reanimatie worden eens per jaar in de maand januari aangeschreven
door het bestuur om hun financiële bijdrage voor de vervolgles in dat jaar te voldoen. Pas na het
voldoen van de bijdrage worden zij opgeroepen voor een vervolgles, waarvan de datum in overleg
wordt bepaald. Komt men tijdens deze vervolgles niet opdagen, dan komt de financiële bijdrage – in
verband met de reeds gemaakte kosten – te vervallen. Er is geen recht op restitutie. Er volgt in het
betreffende jaar geen nieuwe mogelijkheid. Mocht het overmacht zijn waardoor men de les op in
overleg bepaalde datum niet kan bijwonen dan dient dit vooraf en tijdig te worden melden aan het
secretariaat. Wellicht dat er dan nog een mogelijkheid gevonden kan worden voor het volgen van de
les op een ander moment. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Van restitutie kan ook dan
geen sprake zijn gezien de reeds gemaakte kosten.
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ARTIKEL 8.
Cursisten zijn zij die zich aanmelden voor het volgen van een cursus Reanimatie. Zij dienen de kosten
voor de cursus vooraf te voldoen.
ARTIKEL 9.
De kosten, verbonden aan het volgen van de reanimatieopleiding, de vervolgopleiding reanimatie of
andere door de vereniging georganiseerde cursussen, worden voor de aanvang van de cursus door
het bestuur vastgesteld.
Algemene bepalingen:
ARTIKEL 10.
Tijdens de lessen, vergaderingen en in het gebouw waar de lessen worden gegeven is roken
verboden.
ARTIKEL 11.
Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering van de EHBO
Vereniging Kampen en IJsselmuiden, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn
vermeld. Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste 7 dagen voor deze vergadering aan de leden
van de vereniging worden toegezonden.
ARTIKEL 12.
In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin
dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Dit Reglement is goedgekeurd en vastgesteld tijdens de Algemene ledenvergadering van de EHBO
Vereniging Kampen en IJsselmuiden d.d. 25 april 2007
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