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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
EHBO is afkorting van Eerste Hulp Bij Ongelukken, een bekende afkorting in Nederland en 

omdat wij, sinds 1918, in Schiedam zijn gehuisvest, is het dus EHBO Schiedam. 

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 
Wij verzorgen Eerste Hulp opleidingen en bijscholingen. Ook is het mogelijk alleen korte 

modules te volgen. Zie daarvoor onze website. Tevens verzorgen wij voor veel instanties in 

Schiedam de Eerste Hulp posten die verplicht zijn bij evenementen, bijvoorbeeld 

sporttoernooien, muziekfestivals en dergelijke. 

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Het verlenen van Eerste Hulp en het opleiden en bijscholen in deze discipline. 

 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Door gebruik te maken van onze Dienstverlening E.H. en dit niet door een commercieel 

bedrijf(je) te laten doen. Door het ons te gunnen, komen er gelden binnen waardoor we de 

kosten van opleiding en bijscholing laag kunnen houden. Er zijn veel verenigingen in het 

land die rond de € 180,00 tot € 200,00  vragen voor een opleiding en de contributie zit 

rond de € 80,-- per jaar. Onze opleiding kost € 145,00 en de contributie is € 45,00 per jaar. 

Een aanzienlijk verschil. 

 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
De complimenten die wij krijgen van de organisaties waar wij de E.H. verzorgen. Wij doen 

net dat stapje meer. Niet alleen E.H. maar bij evenementen zijn onze leden ook niet wars 

van het verlenen van andere hand- en spandiensten. 

 

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
Wij verzorgen zelf geen activiteiten, maar ondersteunen andere verenigingen en clubs bij 
die van hen. 
 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Elk jaar hangen wij posters op, leggen flyers neer op strategische punten om zoveel 

mogelijk mensen van onze vereniging op de hoogte te brengen. Helaas heeft de verplichte 

BHV veel verpest voor het EHBO in Nederland. 
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Vrijwilligersorganisatie EHBO 
Adres:        Sporthal Margriet, Damlaan 5 te Schiedam  

Contactpersoon:     Fred Petterson, secretaris 

E-mail:         dienstverlening@ehboschiedam.com 

Tel:         010 – 470 3683 

Website:        http://www.ehboschiedam.com 

Omvang:        wij hebben rond de 80 leden, die dus onze  

         herhalingslessen/bijscholing volgen. Hiervan 

         is een kleine groep (± 15) echt inzetbaar voor  

         de dienstverlening (E.H. activiteiten). 

         Het bestuur bestaat nu uit 5 leden. Ook deze  

         staan als betalend lid in ons bestand. 
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