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Na de dreiging van een totale intrekking van de EHBO-subsidie, die de continuïteit van onze
verenging zeer bedreigde.komt nu het voorstel, om iedere EHBO-vereniging (in de voormalige
gemeenten Harenkarspel en Zijpe) te subsidiëren met 500 euro.
Dit bericht is ons koud op het dak gevallen.
In eerste instantie lijkt het een zeer redelijk voorstel, gelijke monniken gelijke kappen, maar als u
even dieper in de materie duikt, pakt dit voorstel voor EHBO Zijpe zeer onredelijk uit.
EHBO Zijpe is een fusie vereniging, die is ontstaan uit de voormalige EHBO verenigingen
Burgerbrug/Petten, Callantsoog, Schagerbrug en Sint Maartensbrug. Als gevolg van deze fusie
hebben wij dus de verantwoordelijkheid op ons genomen, om op vier plaatsen EHBO-lessen te
organiseren. Wij organiseren dus in Callantsoog, Petten, Schagerbrug en Sint Maartenbrug EHBO
herhalingslessen, reanimatielessen en daar waar mogelijk beginnerscursussen EHBO.
Op de voorlichtingsavond stelde de gemeente dat de jeugd een belangrijke pijler moet blijven in het
subsidiebeleid. Daarom is het belangrijk te weten dat EHBO Zijpe op drie basisscholen de EHBO
lessen verzorgt. N a de voorgestelde korting zal deze activiteit noodgedwongen moeten stoppen.
Mede door de fusie, maar ook door het teruglopen van leden (vrijwilligers in het algemeen) is het
behouden van leden een moeilijke zaak. Desondanks is het ons gelukt om in deze tijd het leden aantal te laten groeien. Dit is ook noodzakelijk om onze maatschappelijke functie, die wij graag
willen vervullen binnen onze kernen, ook te kunnen vervullen.
In overleg met de voormalige gemeente Zijpe hebben wij duidelijk gemaakt dat het voortbestaan
van de EHBO verenigingen binnen de dorpen alleen mogelijk zou zijn door een samengaan van
de toenmalige verenigingen. Geen van de verenigingen had in 2011 een compleet bestuur en één
vereniging (Sint Maartensbrug) had reeds plannen tot opheffing. Alleen door een fusie konden we
voorkomen dat door het steeds verder afnemen van leden, de EHBO langzaam uit onze dorpen zou
verdwijnen.

De bestuurders van de voormalige gemeente Zijpe zagen het belang in van een sterke EHBO
vereniging en hebben daarom toegezegd de subsidie van de individuele verenigingen samen te
voegen om zo doende de continuering van een sterk EHBO Zijpe te waarborgen en daarmee
EHBO lessen in de aangesloten dorpen zeker te stellen.

Het geven van EHBO-lessen op vier locaties zorgt voor extra kosten.
Deze kosten bestaan enerzijds uit inhuren van lesruimten, maar ook moet er voor iedere les een
kader-instructeur of instructrice ingehuurd worden. Daarnaast moeten er natuurlijk ook lesmiddelen
en verbanden worden ingekocht.
Natuurlijk heeft een fusie, mede door de grotere schaal, ook voordelen ten aanzien van aanschaf van
materiaal en oefenstof. Maar dit weegt lang niet op tegen de korting van circa 75 X, die ons nu boven
het hoofd hangt.
Graag willen wij nogmaals benadrukken dat een dergelijke korting onevenredig zwaar op ons budget
drukt.
We vragen begrip voor onze situatie en hopen dat de voorgestelde plannen nogmaals goed worden
overwogen voor er beslissingen worden genomen.
Met vriendelijke groet
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Voorzitter,
Namens het bestuur van de EHBO vereniging Zijpe

