
 

EHBO BIJ EVENEMENTEN OP TEXEL 

Heeft u EHBO’ers nodig bij uw evenement? Neem dan ruim op tijd contact op met de 

coördinatoren. Dat voorkomt vervelende verrassingen tijdens het evenement. De volgende 

punten zijn o.a. van toepassing voor een vlot en soepel verloop voor en tijdens uw 

evenement. 

• Naam en telefoonnummer van de coördinator van het evenement ter plaatse, bij wie de 

vrijwilligers zich moeten aan- en afmelden.  

• Is er een AED ter plaatse is of maakt u gebruik van de AED van het Rode Kruis.  

• Zorg voor een passende, afgeschermde behandelplek voor de EHBO, met minimaal een 

tafel, twee stoelen, ruimte voor een brancard en het liefst voorzien van goede verlichting 

en stromend water. 

• Zorg dat de EHBO-post goed bereikbaar is voor de hulpdiensten en ambulance. 

• Zorg dat de EHBO-post altijd duidelijk herkenbaar en zichtbaar is: - bij grote terreinen 

met duidelijk zichtbare verwijsborden en/of - met een icoontje op de plattegrond/flyer.  

• De EHBO-post kan op het terrein worden ingericht, maar kan ook in een op of aan het 

evenemententerrein grenzend (dorps)huis o.i.d. worden ingericht, mits deze middels 

verwijsborden maar duidelijk zichtbaar is aangegeven en goed bereikbaar is.  

• Bij muziekevenement de EHBO-post zo ver mogelijk van de boxen inrichten.  

• Zorg dat alle vrijwilligers weten waar de EHBO-post is.  

• Verzorg de vrijwilligers op zijn tijd een hapje en een drankje. Dat wordt zeer op prijs 

gesteld. Zij zijn geheel vrijwillig aanwezig, het bedrag van de door u (te) ontvangen nota 

komt geheel ten goede aan de lessen, kleding en materialen, mocht er geld overblijven 

dan komt dit ten goede aan de goede doelen van het Rode Kruis. 

 

Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag. 

Met vriendelijk groeten,  

Liesbeth Breman 06 - 5161 3699 

Ron Vermeulen 06 - 5358 9251 

ehbo.texel@rodekruis.nl 

Coördinatoren Evenementenhulp Rode Kruis Texel 


