AANVRAAGFORMULIER EERSTE HULP-ONDERSTEUNING TIJDENS EVENEMENTEN
Gegevens aanvrager
Naam organisatie

:

Adres

:

Postcode

:

Contactpersoon organisatie

:

Telefoon

:

Commerciële organisatie

:

Ja / Nee *

Benefiet organisatie

:

Ja / Nee *

Plaats :

Ten bate :

* doorhalen indien niet van toepassing

Gegevens evenement en de hulpverlening
Datum van evenement

:

Naam van evenement

:

Aanvangstijd ondersteuning

:

Soort evenement

:

Soort deelnemers

:

Aantal deelnemers

:

Locatie evenement

: Naam locatie

Contactpersoon op locatie

uur

:

Adres

:

Plaats

:

:
Telefoon

Vergunning aangevraagd?

Eindtijd ondersteuning :

:

: Ja / Nee / NVT *

Bezwaar op EHBO Stagiaire?

Ja / Nee *

Zo ja op, Datum :

Wij proberen nieuwe leden, eerst een keer (onder begeleiding)
mee te laten draaien, er zijn voor u geen kosten voor deze EHBO’er.

Opmerkingen / Omschrijving

:

uur

Gegevens over Locatie evenement
Locatie evenement

Soort Locatie

: Naam locatie

:

Adres

:

Plaats

:

: Binnen / Buiten / Beide *
Besloten evenement / Open evenement *

Contactpersoon op locatie

:

Telefoon op locatie

:

Ja / Nee *

Zo ja, nummer :

EHBO ruimte aanwezig

:

Ja / Nee *

Te weten :

Stromend water aanwezig

:

Ja / Nee *

Elektriciteit aanwezig

:

Ja / Nee *

Arts aanwezig

:

Ja / Nee *

Zo ja naam :
Telefoon nr. :

Zijn er verhoogde risico elementen aanwezig

: Ja / Nee *
Te weten :

Kunnen er vervoersmiddelen nodig zijn

: Ja / Nee *
Te weten :
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Ander instanties die actief zijn bij het evenement
Het rode kruis

: Ja / Nee *

(indien aanwezig)

Contactpersoon

:

Telefoonnummer :
Beveiliging

: Ja / Nee *

(indien aanwezig)

Contactpersoon

:

Telefoonnummer :
Ambulance

: Ja / Nee *

(indien aanwezig)

Contactpersoon

:

Telefoonnummer :
Brandweer

: Ja / Nee *

(indien aanwezig)

Contactpersoon

:

Telefoonnummer :
Andere namelijk
(indien aanwezig)

:
Contactpersoon

:

Telefoonnummer :

Wie draagt er zorg voor de coördinatie tijdens calamiteiten
Instantie

:

Contact persoon

:

Telefoon nummer

:
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Voorwaarden EHBO inzet bij evenementen
1. Het bestuur van EHBO vereniging Hillegom dient minimaal 6 weken voorafgaand aan het
evenement een verzoek te krijgen, om ondersteuning van eerste hulpverleners. Het verzoek
dient schriftelijk te geschieden door middel van het aanvraagformulier eerste hulpondersteuning tijdens evenementen.
2. Het bestuur zal na ontvangst van het aanvraagformulier een contactpersoon vanuit de EHBOvereniging aanwijzen voor contacten met de organisatie van het evenement namens de EHBO
vereniging.
3. Kosten voor/van de EHBO inzet zijn voor rekening van de organisator van het evenement.
4. Deze door de EHBO vereniging aangewezen contactpersoon zal er namens de EHBO vereniging
voor zorgdragen dat voldoende vrijwilligers en materiaal op de dag van het evenement
aanwezig zijn. Hiervoor nemen wij 4 weken de tijd, mochten wij 2 weken voorafgaand aan het
evenement nog niet genoeg EHBO’ers beschikbaar hebben, dan wordt u daarvan op de hoogte
gebracht zodat u elders EHBO ondersteuning vandaan kan halen.
5. Vrijwilligers van de EHBO-vereniging zijn allen in het bezit van een geldig EHBO-diploma met
AED certificaat en zullen op de dag van het evenement te herkennen zijn aan een fluorescerend
hesje met de tekst EHBO, of gelijk zijnde kleding.
6. De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat tijdens het evenement de EHBO’ers
ongehinderd hun werk kunnen doen. En hun veiligheid wordt gegarandeerd.
7. Indien een speciale ruimte is aangewezen voor de eerste hulpverleners dan geldt dat in principe
de eerste hulpverleners in die ruimte de meeste zeggenschap hebben. En deze ruimte door
andere zoveel mogelijk gemeden moet worden.
8. De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat alle uit het verlenen van de eerste hulp
voortvloeiende kosten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van de EHBO-vereniging
zullen worden voldaan op rekening van de EHBO-vereniging.
Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met de aan hem/haar overhandigde voorwaarden voor
eerste hulp-ondersteuning tijdens evenementen.

(plaats, datum)

(handtekening)
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