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Inleiding
De Lotuskring Rivierenland is op 1 september 1987 (formeel Lotusstudiekring Rivierenland geheten)
als vereniging gestart met het “uitbeelden van slachtoffers”. Op 30 september 1997 is de vereniging
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40157668 (RSIN 806479814 – ANBI status
is 15-09-2016 toegekend).
In het begin speelde de Lotuskring uitsluitend voor EHBO-verenigingen, maar de laatste jaren speelt
de vereniging in toenemende mate ook voor diverse andere opleidingen/cursussen, o.a. de BHVopleiding, brandweeroefeningen, de Academie voor Ambulancezorg, rampenoefeningen (ISAR,
USAR, Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht), enz.
Specialiteit van de vereniging is het uitbeelden van slachtoffers in de ambulancezorg. De Lotuskring
Rivierenland was de eerste Kring die dit kon aanbieden! De hiervoor speciaal in het leven geroepen
gecertificeerde opleiding (erkend door de landelijke Organisatie LOTUS®) werd toen door 24 leden
met succes gevolgd.
Op dit moment (september 2018) heeft de vereniging circa 30 leden. De vereniging is aangesloten bij
de al genoemde landelijke Organisatie LOTUS®.

Kernprincipes en uitgangspunten van de Lotuskring Rivierenland
Missie
De Lotuskring Rivierenland helpt Eerste Hulpverleners door realistische(r) opleiding en training
mogelijk te maken!
Uitgebreider geformuleerd:
De Lotuskring Rivierenland heeft als raison d’être een wezenlijke bijdrage te leveren aan:
1. de kwaliteit van opleiding en training van Eerste Hulpverleners (in de breedste zijn van het
woord);
2. het op peil houden van het niveau van geoefendheid (kennis en kunde) van Eerste
Hulpverleners.
De vereniging acteert daarbij zowel op lokaal (o.m. EHBO, BHV), nationaal (bijvoorbeeld
rampenoefeningen) als op internationaal niveau (o.m. ISAR en USAR).

Visie
De Lotuskring Rivierenland wil, als één van de lokale Lotuskringen van de landelijke Organisatie
LOTUS®, de kwaliteit van opleiding en training (en daarmee geoefendheid, paraatheid) van Eerste
Hulpverleners op een zo hoog mogelijk niveau brengen én houden, om daarmee bij te dragen aan
optimale inzetgereedheid van Eerste Hulpverlening op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
Haar specialiteit is en blijft daarbij haar bijdrage aan specifiek de ambulancezorg. Tegelijkertijd wil de
Lotuskring (kunnen) blijven voldoen aan de behoeften van instellingen op het gebied van de EHBO en
BHV. Kortom: de Lotuskring Rivierenland zet zich breed in en zal zich breed blijven inzetten!
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Strategie
Opleiding en training van de Eerste Hulpverlening dienen daarom de werkelijkheid zo dicht mogelijk
te benaderen (zo “realistisch” mogelijk te zijn), opdat de Eerste Hulpverlener zoveel als mogelijk op
zijn/haar taak is voorbereid.
Door het beschikbaar stellen van goed opgeleide, gecertificeerde LOTUS®slachtoffers worden door
een realistische uitbeelding c.q. nabootsing (in goed Engels enactment genoemd) van
ongevallensituaties de voorwaarden hiervoor mede geschapen.
Naast de enscenering levert het LOTUS®slachtoffer nog een andere belangrijke bijdrage aan
opleiding, training en op peil houden van de Eerste Hulpverlening: door het leveren van feedback
(“terugkoppelen”) aan de Eerste Hulpverlener(s) in opleiding of training of op herhalingsoefening
wordt het mede mogelijk gemaakt het maximale uit de aangeboden leerstof te halen.
Tot slot zij vermeld dat de Lotuskring zich ook sterk maakt voor het realistisch grimeren van
“slachtoffers”. Uiteraard wordt veel aandacht besteed aan realistische grime tijdens de inzet van
LOTUS®slachtoffers, maar daarnaast wordt de expertise van de Lotuskring ook (separaat) ingezet
voor onder meer het instructieboek van “Het Oranje Kruis”, de overkoepelende organisatie voor
EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken).

Doelstelling
De doelstelling is, zoals nog nader te verwoorden in artikel 3 van de nog aan te passen statuten van
de vereniging, als volgt:
De Lotuskring Rivierenland heeft als doel bij te dragen tot de bevordering en ontwikkeling van
opleiding en training en het onderhouden van de geoefendheid van Eerste Hulpverleners door de
volgende, vanuit de missie gedreven, doelen:
a. allereerst de kennis en vaardigheid van haar leden, zoals door de landelijke Organisatie
LOTUS® gedefinieerd d.m.v. acht competenties, op peil te houden en verder te ontwikkelen;
b. medewerking te verlenen aan EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken)-cursussen en examens
alsmede aan oefeningen, wedstrijden, demonstraties en andere evenementen op het gebied
van de EHBO, voor zover deze plaatsvinden volgens de richtlijnen van “Het Oranje Kruis”;
c. medewerking te verlenen aan BHV (BedrijfsHulpVerlening)-cursussen en examens alsmede
aan oefeningen op het gebied van de BHV, voor zover deze plaatsvinden volgens de
richtlijnen van de landelijke Organisatie LOTUS®;
d. medewerking te verlenen aan brandweeroefeningen;
e. medewerking te verlenen aan opleiding (training en examen) van de Hulpverleners van het
Noodhulpteam van het Rode Kruis;
f. medewerking te verlenen aan de door de stichting Academie voor Ambulancezorg
gefaciliteerde opleiding, examinering, tussentijdse toetsen alsmede assessments van
ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs (incl. PHTLS, GEMS en AMLS);
g. medewerking te verlenen aan Urban Search and Rescue (USAR) en International Search and
Rescue (ISAR) oefeningen;
h. medewerking te verlenen aan grootschalige rampenoefeningen, zoals onder meer de
jaarlijkse multidisciplinaire oefening van het Calamiteitenhospitaal - UMC Utrecht. De
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i.
j.

Lotuskring coördineert daarbij tevens de administratieve organisatie (capaciteitsplanning,
facturering) van de betrokken Lotuskringen;
medewerking te verlenen aan de totstandkoming van instructie-, les- en cursusmateriaal
(bijvoorbeeld grimeren t.b.v. foto’s van ensceneringen, etc.);
het verrichten van al hetgeen binnen het doel met het bovenstaande of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Afwezigheid van winstoogmerk
De inkomsten worden geheel aangewend voor de uitvoering van het beleid conform de hierboven
beschreven (statutaire) doelstelling. De vereniging heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de
statuten en uit de feitelijke werkzaamheden en de daarvoor gehanteerde tarieven
(onkostenvergoedingen – zie ook Financiering en exploitatie).

Bestemming liquidatiesaldo
In artikel 23 van de Statuten (gewijzigd d.d. 20-06-2016) is het volgende bepaald: in geval de
vereniging Lotuskring Rivierenland wordt opgeheven, komen alle gelden die na opheffing overblijven
- het zogenoemd “batig saldo” - ten goede van een Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI). De
keuze van de ANBI wordt bepaald door het bestuur.

Werkzaamheden (van de Lotuskring Rivierenland)
De Lotuskring tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door:
a. het lidmaatschap van de landelijke Organisatie LOTUS®;
b. het zelf opleiden van leden tot LOTUS®slachtoffers binnen door de Organisatie LOTUS®
geschapen kaders;
c. het (door de leden) op peil houden van de door de landelijke Organisatie LOTUS®
vastgestelde competenties;
d. Het onderhouden van doelgerichte samenwerking in Eerste Hulp en onderwijs op zowel
lokaal, nationaal als internationaal niveau.

Te verwachten werkzaamheden
De Lotuskring blijft zich vrijwel dagelijks met groot enthousiasme en dito betrokkenheid inzetten
voor de bovengenoemde (onder de doelstelling vermelde) instellingen en activiteiten.
Ook in 2018 zal naar verwachting de Lotuskring maximaal bijdragen aan de grootschalige oefening
van het Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht. En ook dit jaar zal de coördinator/planner van de
vereniging (overigens in 2015 koninklijk onderscheiden) de coördinatie van de inzet van andere
Lotuskringen op zich nemen.

Datum van ingang: 5 september 2018

Blz. 4 van 8

Als gevolg van onvoldoende belangstelling is 27-08-2018 door de studieleiders besloten de nieuwe
door de Lotuskring verzorgde verkorte opleiding tot LOTUS®slachtoffer niet van start te laten gaan.

Overzicht van toekomstige projecten Lotuskring
In juni 2017 is de tweejarige opleiding geëvalueerd. Op basis van de vastgestelde resultaten is
besloten om niet seizoen 2017/2018, maar in het seizoen 2018/2019 een nieuwe opleiding te
starten. Echter, a.g.v. gebleken onvoldoende belangstelling is nu het voornemen de opleiding in
seizoen 2019/2020 van start te laten gaan.

Financiering en exploitatie

Werving van gelden door de Lotuskring
De Lotuskring Rivierenland werft géén gelden.

Tarieven
Op 1 januari 2015 zijn de uurtarieven voor (semi-)overheidsinstellingen, bedrijven en overige
commerciële instellingen verhoogd, nadat de Lotuskring in 2014 de tarieven voor Rode Kruis
afdelingen, EHBO-verenigingen en soortgelijke organisaties had verhoogd.
Met deze verhogingen volgt de Lotuskring Rivierenland weer volledig de richtlijn van de landelijke
Organisatie LOTUS®. Overigens was deze richtlijn al op 1 januari 2013 ingegaan.
Hieronder worden de tarieven per 1 januari 2015 genoemd:
1. Rode Kruis afdelingen, EHBO-verenigingen en soortgelijke organisaties:
€ 7,50 per LOTUS®slachtoffer per uur, ongeacht de activiteit waarvoor het LOTUS®slachtoffer
wordt ingezet (les, examen, wedstrijd, o.i.d.);
2. semi-)Overheidsinstellingen, bedrijven en overige commerciële instellingen:
€22,50 per LOTUS per uur.
Naast het uurtarief worden de vervoerskosten in rekening gebracht, als volgt:



als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt, de gemaakte kosten of
als geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer doch van eigen vervoer,
geldt de door de Belastingdienst vastgestelde maximale netto vergoeding per
kilometer (ook voor 2018 is dat een kilometervergoeding van €0,19 per km).

Wanneer met eigen vervoer wordt gereisd, dient de mogelijkheid te worden onderzocht of met meer
personen in één vervoermiddel kan worden gereisd (“carpoolen”).
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Voor situaties die niet onder 1 of 2 vallen en andere bijzondere situaties is het bestuur gerechtigd in
overleg met de klant een tarief vast te stellen.
Borging continuïteit Lotuskring
Daar de vereniging geen gelden werft (én geen externe financiers heeft), komt voor ieder uur dat een
LOTUS®slachtoffer bij bedrijven is ingezet - m.a.w. niet bij EHBO-verenigingen - € 2,00 ten goede van
de verenigingskas. Daarnaast wordt voor iedere opdracht (d.w.z. inzet op locatie door één of
meerdere leden) € 1,75 administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht teneinde de
continuïteit van de vereniging (verder) zeker te stellen.
M.i.v. verenigingsjaar 2016/2017 wordt van de leden € 50,00 contributie gevraagd.

Beschikken over het vermogen van de vereniging
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de Lotuskring zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt
(zoals vastgelegd in artikel 15 van de statuten).
Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur Beschrijving van de
wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt Omschrijving van de uitvoering van het
beleid en toezicht daarop door het bestuur
Voor een beschrijving van bovenstaande zij verwezen naar de statuten, in bijzonder artikelen 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18 , 19, 20 en 21.

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling
Niet van toepassing op deze vereniging.

Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling
Niet van toepassing op deze vereniging.
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Beschrijving administratieve organisatie

Bestuur
Het bestuur van de Vereniging “Lotuskring Rivierenland” bestaat uit:
Dhr. R. Goorden:

Voorzitter

Mw. W. van Beurden:

Secretaris

Mw. C. de Brouwer:

Penningmeester

Dhr. J. van Beurden:

Lid (tevens instructeur)

Mw. J. Degen:

Lid (tevens coördinator/planner)

Dhr. K. Iepstra:

Lid

Mw. B.F. Poelijoe:

Lid (tevens instructeur)

Dhr. Goorden (voorzitter) is werkzaam als Hoofd Bureau Examens Radboudumc;
Mevrouw van Beurden (secretaris) is werkzaam als bewindvoerder;
Mevrouw de Brouwer (Penningmeester) is werkzaam als LOTUS®slachtoffer.

Beheer
De financiële administratie bestaat uit de Penningmeester en de Administrateur. Hierbij wordt het
principe van gescheiden verantwoordelijkheden gehanteerd. Daar waar de Penningmeester
verantwoordelijk is voor de betalingen, is de Administrateur verantwoordelijk voor de administratie
en boekhouding (ervan).
Samen zijn zij verantwoordelijk voor de jaarlijkse financiële verslaglegging (“het Jaarverslag”).
De penningmeester is verantwoordelijk voor de jaarlijks indienen van de IB47 formulieren bij de
Belastingdienst.

Vermogen van de vereniging
Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de vereniging wordt verklaard. Beschrijving
van de wijze van het vermogensbeheer van de vereniging en afstemming daarvan met de doelstelling
en het uitkeringsbeleid (laatstgenoemde niet van toepassing op de vereniging)
Kostenstructuur van de vereniging
Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen (niet van
toepassing op de vereniging). Beloning beleidsbetalers (ook noemen dat er geen beloning wordt
verstrekt).
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Voor een beschrijving van bovenstaande onderwerpen zij verwezen naar de eveneens op de website
van de Lotuskring Rivierenland gepubliceerde jaarverslagen (seizoenen 2011/12, 2012/13, 2013/14,
2014/15, 2015/16, 2016/17 en 2017/18).
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