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VOORWOORD
In 2018 vierden we als Rode Kruis Utrecht ons 150 jarig bestaan.
Ter ere hiervan vond in juni een feest plaats met onze vrijwilligers.
Zij zorgen er mede voor dat we de doelstelling kunnen blijven
nastreven om zoveel mogelijk mensen in nood te helpen op basis
van respect en medemenselijkheid in de stad Utrecht,
Maarssen(-broek) en Bunnik.
Net zoals we de afgelopen 150 jaar hebben gedaan.
Onze trots op dit jubileum hebben we zichtbaar gemaakt met
een groot doek op de gevel van het gebouw aan de Koningsweg
met daarop een foto van de stad Utrecht.
2018 was het eerste jaar dat we met de nieuwe organisatiestructuur van start zijn gegaan. Met het nieuwe team streven
we ernaar nog succesvoller te worden met het aanbieden van
EHBO-cursussen, Evenementenhulp, het vergroten
van Zelfredzaamheid en het bieden van Noodhulp.
We hebben een aantal belangrijke stappen gezet en blijven ons
erop richten om samen met de vrijwilligers ons als afdeling verder
te ontwikkelen. We willen dit doen door meer projectgericht
te gaan werken, ondersteund met externe fondsen.
In 2018 besloot Kees de Pee na zeven jaar van bestuurswerk en
voorzitterschap zijn taken neer te leggen. We zijn hem dankbaar
voor wat hij aan onze afdeling heeft bijgedragen.
Hans Peters – voorzitter Rode Kruis Utrecht

www.rodekruis.nl/utrecht1
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VRIJWILLIGERSMANAGEMENT

234
318
79
155

vrijwilligers
functies

mannen
vrouwen

43,5
5,2

gemiddelde leeftijd:
Een vrijwilliger is gemiddeld

60

jaar actief bij de afdeling

nieuwe vrijwilligers

Afscheid van

1

jaar

144

vrijwilligers

welkombijeenkomst
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NOODHULP
vrijwilligers van de afdeling Utrecht die actief zijn bij
noodhulpverlening in district Utrecht.
Noodhulp is georganiseerd op districtsniveau.

CALAMITEITENHOSPITAAL
Het Calamiteitenhospitaal is een unieke voorziening voor
de onmiddellijke opvang van grote aantallen slachtoﬀers.
Het is een samenwerking tussen Defensie en het UMC Utrecht,
kan binnen een half uur open en is voorbereid op rampen en
grootschalige opvang.

24

vrijwilligers van Rode Kruis Utrecht betrokken
bij het Calamiteitenhospitaal
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OPLEIDINGEN EVENEMENTENHULP
In 2018 organiseerden we de volgende opleidingen

3
35

UITGEBREIDE EHBO:
cursussen met

22

geslaagden

HERHALINGSLESSEN EHBO:
lessen voor alle vrijwilligers Evenementenhulp

EERSTE HULP BIJ ALCOHOL EN DRUGSINCIDENTEN:

1

cursus met

12

geslaagden

OMGAAN MET PORTOFOON EN MOBILOFOON:

2

cursussen met

15

geslaagden

EERSTE HULP AAN BABY’S EN KINDEREN:

1

cursus met

7

geslaagden

EERSTE HULPVERLENEN BIJ EVENEMENTEN MODULE 1:

1

cursus met

6

geslaagden

IN 2017 IS EEN PILOT GESTART MET DE NEW DUTCH CONNECTIONS:

22

jonge vluchtelingen volgden een cursus Uitgebreide EHBO.

6

Nadat in eerste instantie
cursisten een diploma behaald hadden,
is begin 2018 een herkansing georganiseerd.
Na een aantal extra lessen zijn nog eens
In 2018 waren

5

8

cursisten geslaagd.

van hen actief binnen de Evenementenhulp.
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RESPECT EN HULPBEREIDHEID
Het thema Respect en Hulpbereidheid komt in alle activiteiten
van het Rode Kruis Utrecht terug.
Er zijn in 2018 geen aparte activiteiten georganiseerd
rondom dit thema.

EVENEMENTENHULPVERLENING

148

100

vrijwilligers

kleinere en grote inzetten bij

5

71

evenementen
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EHBO

9
10
5

snelcursussen EHBO:

5

23
53
76
24
52
36
25
45

cursussen EHBO aan studenten:

studenten bereikt

diploma’s uitgereikt

cursussen reanimatie:

diploma’s uitgereikt

herhalingslessen reanimatie:

diploma’s verlengd

cursussen EHBO aan baby’s en kinderen:

6

4
10

praktijkdagen EHBO:

diploma’s uitgereikt

diploma’s uitgereikt

praktijkdagen Uitgebreide EHBO:

2

diploma’s uitgereikt

EHBO workshops gegeven aan totaal

deelnemers

JEUGD EHBO
workshops op basisscholen,

6

30

kinderen bereikt
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ZELFREDZAAMHEID

6

4

nieuwe vrijwilligers

(netwerk) bijeenkomsten bezocht,

2

4

nieuwe contacten

WORKSHOP GOED VOORBEREID
keer gegeven,

250
6

50

personen bereikt

EXTREEM WEER
flyers verdeeld via wijkbijeenkomsten
EHBO OP MAAT

keer gegeven,

73

deelnemers

TELEFOONCIRKEL/CONTACTCIRKEL

4

cirkels met

10

vrijwilligers

CURSUS STERK DOOR JE NETWERK

1

cursus gegeven,

6

personen bereikt

FONDSENWERVING
COLLECTE

Totaalopbrengst:

€ 50.936,51
686
€ 74,25
€ 1.332,00

Aantal collectanten:
Gemiddelde busopbrengst:
Opbrengst Sympany:
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COMMUNICATIE
In 2018 vierden we ons 150 jarig jubileum met een vrijwilligersfeest en hadden we een samenwerking met het Gregorius college
en de Wielerronde van het Wilhelminapark ter ere van ons jubileum.
Ook hebben we een aantal interviews gedaan met vrijwilligers
die zich al heel lang inzetten voor het Rode Kruis en een vrijwilliger
die zijn 50-jarig lustrum vierde schreef zijn memoires op.
Onze activiteiten werden via de website, persberichten,
digitale nieuwsbrieven en Facebook gecommuniceerd.

RED CROSS TALENT AWARD
Het project Red Cross Talent Award is eind september 2018 als pilot
in Utrecht begonnen.
Een nieuw talentprogramma voor jongeren van 15 -18 jaar waarin
ze de kans krijgen om met Rode Kruis activiteiten hun talenten te
ontdekken en ontwikkelen, begeleid door jonge coaches boven de 18.

16

jonge talenten gestart,

5

12

talenten doorgegaan.

talent coaches (leeftijd 20-30 jaar)

De pilot in Utrecht wordt medio juli afgerond
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