Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020
Jaarverslag 2019
In 2019 kenden we vier speerpunten:
Verdere uitbouw van het aantal AED’s in de openbare ruimte die 24/7 bereikbaar zijn
Meer bij hartslagnu geregistreerde burgerhulpverleners
Een sluitend systeem van onderhoud van AED’s die eigendom zijn van de stichting.
De website actief.
Op alle vier de speerpunten hebben we vooruitgang geboekt. Dat hebben we gedaan in
samenwerking met bewonersorganisaties, de gemeente, opleidingsinstituten, TheAEDProject uit
Rosmalen en fondsen.
AED’s
Het aantal AED’s dat 24/7 bereikbaar is, bedroeg bij aanvang van het jaar 114. Daarnaast waren er 61
AED’s die wel zijn aangemeld maar beperkt inzetbaar zijn. Op 31 december waren er 170 AED’s 24/7
bereikbaar. Op 1 oktober, de dag waarop de website de lucht in ging, werd de 150ste AED door
wethouder Ufuk Kahia onthuld. Naast deze 170 zijn er 57 beperkt inzetbaar. Bij aanvang van het jaar
was de inzet om 10 AED’s met buitenkast via de stichting beschikbaar te stellen. We zijn er in
geslaagd om veel meer AED’s te (laten) realiseren.
Twee AED’s in de Graafsewijk/Hinthamerpport zijn via het Rode Kruis gerealiseerd met inzet van
gelden uit de serious request actie 2018. Daarnaast werd de groei bereikt in samenwerking met
gemeente (gemeentelijke gebouwen), Rode Kruis afdeling ‘s-Hertogenbosch en vooral bewoners die
voor hun buurt een AED wilden. Wij vragen dan wat de buurt zelf in financiële zin kan doen, of door
bijdragen uit de buurt of door het werven van subsidies. Vaak hebben bewonersinitiatieven gebruik
gemaakt van de gemeentelijke subsidieregeling wijk- en dorpsbudget. De stichting vult de
ontbrekende middelen aan uit de door haar verworven fondsen.
Met de stand per 31 december hebben we een bijna dekkend stelsel voor onze gemeente
gerealiseerd. Daarbij gaan we uit van een AED in een kring met een straal van 400 meter. Vervolgens
kijken we naar de situatie ter plekke. De opbouw van een wijk kan aanleiding geven voor verdichting.
Witte vlekken zijn er nog in Noord, Zuid-Oost, Empel/Gewande (in januari 2020 ingevuld).
In 2019 zijn er 109 meldingen uitgegaan van Hartslagnu. Met deze 109 oproepen werden 302 AED’s
gealarmeerd. Vaak worden nl. rondom het slachtoffer meer AED’s “opgeroepen”.
Burgerhulpverleners
Begin 2019 stonden 1350 burgerhulpverleners uit onze gemeente geregistreerd bij hartslagnu. Inzet
was om dat aantal in 2019 met 100 te verhogen.
Naast de 1350 geregistreerde burgerhulpverleners stonden bijna 400 personen geregistreerd waarvan
het certificaat is verlopen. Zij worden dan ook niet opgeroepen. Vanuit Hartslagnu is een oproep om
een herhalingscursus te volgen en zich opnieuw aan te melden.
EHBO Vinkel.
36 cursisten voor de opfriscursus.
Semper Avocandum Nuland
17 basiscursisten en ca 150 opfriscursus
RK. EHBO ’s-Hertogenbosch
38 cursisten voor de opfriscursus en 126 voor de
basiscursus reanimatie
Rode Kruis afdeling Den Bosch
64 voor de basiscursus en 45 voor de opfriscursus

St. Reanimerenleren ’s-Hertogenbosh

876 cursisten voor de opfriscursus en 504 voor de
basiscursus reanimatie.

Eind 2019 stonden 2076 burgerhulpverleners geregistreerd. We hebben dus ruimschoots aan onze
doelstelling voldaan. De sterke groei is mede een gevolg van de inzet van onze stichting in buurten
waar men een AED wil. Aan onze medewerking is de voorwaarde gekoppeld dat er een cursus
reanimatie wordt georganiseerd. In bijna alle gevallen is dat gelukt. Met name de stichting reanimatie
’s-Hertogenbosch heeft veel cursussen op locatie (in de buurt) georganiseerd. In 2019 volgende 387
personen een basiscursus en 800 de opfriscursus. Aan het slot van elke bijeenkomst worden de
deelnemers opgeroepen zich aan te melden bij Hartslagnu. We constateren echter dat hierbij sprake
is van een psychologische drempel.
Beheer en onderhoud
Met de EHBO-verenigingen hebben we gesproken over een systeem van beheer en onderhoud van
de AED’s die eigendom zijn van de stichting. Het gaat om ca. 45 AED’s. In Nuland heeft de EHBOvereniging per 1-1-2020 het beheer op zich genomen. De vereniging krijgt een vergoeding van Є 50
per AED per jaar. De kosten van vervanging van elektroden en batterij zijn voor rekening van onze
stichting. In Rosmalen wordt het beheer van 11 AED’s gedaan door een vrijwilliger via
TheAEDProject. In Maaspoort zijn we in overleg met de Katholieke EHBO-vereniging. Ook voor
Empel/Gewande wordt gewerkt aan een beheerconstructie met een vrijwilliger. Desondanks hebben
we nog geen sluitend systeem van beheer en onderhoud van al onze AED’s gerealiseerd. Dat blijft
een zorgpunt. Positief is dat de gemeente de gelden die zij heeft ontvangen van de Regionale
Ambulance Voorziening doorgezet naar onze stichting ten behoeve van het onderhoud. Wij gaan er
van uit dat AED’s die geen eigendom zijn van de stichting (scholen, bedrijven, maatschappelijke
organisaties) door hen zelf onderhouden worden. Via hartslagnu kunnen we volgen of de AED niet
meer actief is vanwege achterstallig onderhoud. We spreken hen dan daar op aan.
Website
Op 1 oktober is de website in de lucht gegaan. Op de website staat een door de gemeente gemaakte
en onderhouden kaart waarop alle AED’s (zowel die 24/7 als beperkt inzetbaar zijn) zijn aangegeven.
De kaart is gebaseerd op een AED in een cirkel met een straal van 400 meter. Aan de hand van onze
opgave wordt de kaart maandelijks geactualiseerd.
Op de website wordt ook een oproep gedaan om zich aan te melden als burgerhulpverlener en wordt
aangegeven waar opleidingen kunnen worden gevolgd.
Algemene zaken
Het bestuur vergadert elk kwartaal. Ad de Boer heeft per 31 december zijn bestuurslidmaatschap
beeindigt.
Met de gemeente is op ambtelijk niveau periodiek overleg over de voortgang van onze doelen. De
gemeente heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het aantal AED’s door bij gemeentelijke objecten
de AED naar buiten te plaatsen. Daarnaast levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan de
informatie op de website.
Regelmatig zitten bestuursleden aan tafel met bewoners en andere partijen om te praten over de
realisering van een AED in hun buurt of over het naar buiten plaatsen van een AED. Ook geven
bestuursleden voorlichting tijdens bewonersbijeenkomsten over de noodzaak van burgerhulpverleners
en AED’s.
In veel gevallen zorgen leden van het bestuur, samen met het Rode Kruis, voor het installeren van
AED’s en buitenkasten.
Een delegatie van het bestuur was aanwezig op de partnerdag van Hartslagnu. We hebben binnen de
privacyregels meer mogelijkheden gekregen om burgerhulpverleners en beheerders van AED’s zelf
aan te schrijven.
Probleem in de exploitatie is dat er geen gelden zijn voor de dekking van de algemene kosten. Tot en
met 2019 konden die worden opgevangen uit de van de gemeente in 2017 ontvangen startsubsidie.
Omdat de stichting een vrijwilligersorganisatie is wordt het bestuurlijk werk verricht zonder vergoeding.
Alleen de personen die op basis van een vrijwilligersovereenkomst het beheer van de AED’s doen
krijgen een vergoeding die valt binnen de wettelijke regels.
Financiën
Met ingang van 2019 worden de investeringen in AED’s en buitenkasten geactiveerd. De AED’s
worden in 10 jaar en de buitenkasten in 20 jaar afgeschreven.

De hoogte van de voorziening voor de AED’s is opgebouwd uit het totaal van de ontvangen subsidies
en fondsen minus de in 2019 gemaakte kosten voor aanschaf van AED’s en kasten. De hoogte van de
voorziening voor het onderhoud is opgebouwd uit de daarvoor ontvangen gemeentelijke subsidie
minus de gedane uitgaven. Overigens is de gemeentelijke subsidie deels opgebouwd uit een subsidie
voor onderhoud en deels via het wijk- en dorpsbudget voor aanschaf van AED’s.
De giften zijn bijdragen van bewoners in de kosten van de aanschaf van AED’s in hun buurt.
Jaarplan 2020
Een dekkend stelsel van AED’s in onze gemeente.
Voor 2020 gaan we uit van 10 AED’s die via onze Stichting gerealiseerd worden. Daarnaast zijn er
bewonersgroepen die op eigen initiatief zorgen voor een AED. De 10 AED’s realiseren we door:
o Samenwerking met bewonersinitiatieven
o Aanvullende financiering vanuit de stichting.
Daarvoor doen we net als in voorgaande jaren een beroep op fondsen of samen met
de bewoners op het wijk- en dorpsbudget van de gemeente.
Stabiliseren aantal burgerhulpverleners
Het blijft zaak om het aantal burgerhulpverleners dat is aangemeld bij Hartslagnu tenminste te
handhaven op het huidige niveau. Dat betekent dat men moet deelnemen aan de
herhalingscursussen en hun registratie in Hartslagnu moet actualiseren. We vragen aan de
organisaties die cursussen hebben georganiseerd om jaarlijks de deelnemers op te roepen voor een
opfriscursus. Daarnaast gaan we door met onze voorwaarde aan onze ondersteuning bij
bewonersinitiatieven dat er bij plaatsing van een AED ook basiscursussen voor de bewoners in de
omgeving worden gegeven.
We onderzoeken een fusie van de Stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch en de Stichting HartVeilig
Den Bosch. Los daarvan zetten we de samenwerking met de EHBO-verenigingen in onze gemeente
door.
Beheer en onderhoud
Het is essentieel dat AED’s in goede staat blijven. Dat geldt zowel voor de AED’s die eigendom zijn
van de stichting of waarvoor de stichting (tegen vergoeding) het beheer en onderhoud heeft. Daarvoor
is op de eerste plaats inzicht nodig in de eigendomssituatie van alle AED’s in de openbare ruimte, wie
zorgt voor beheer en onderhoud en vervolgens alle data van de AED. Wij onderzoeken of we in
samenwerking met Avans Hogeschool een sluitend systeem kunnen opzetten en tevens en check
kunnen laten uitvoeren bij alle AED’s die 24/7 bereikbaar zijn om de staat van onderhoud vast te
stellen. Aan de hand van dit overzicht wordt het beheer voor de eigen AED’s van de stichting verder
uitgewerkt in de lijn zoals die is opgezet: beheer door EHBO-verenigingen of vrijwilligers tegen een
vergoeding van Є 50 per jaar per AED. De kosten van vervanging van elektroden en batterij komen
voor rekening van de stichting. Om dit te kunnen realiseren moeten we op termijn binnen onze
begroting een bedrag van jaarlijks tenminste Є 6.750 euro (Є 150,00 per AED per jaar) opnemen.
Tevens willen we op de balans een voorziening treffen zodat het onderhoud telkens voor een periode
van 3 jaar is gegarandeerd. Voor 2020 is op basis van een eenmalige gemeentelijke subsidie
voldoende geld beschikbaar. We gaan in overleg met de gemeente voor een jaarlijkse subsidie voor
dit doel (ingaande 2021).
Financiële continuïteit voor meer jaren
Zoals aangegeven werken we aan een financiële positie waardoor het beheer en onderhoud van
eigen AED’s voor een periode van telkens 3 jaar geborgd
Voor de aanschaf van AED’s doen we een beroep op fondsen, op bijdragen vanuit de buurt en op het
wijk- en dorpsbudget van de gemeente.
Op dit moment is er geen dekking voor de jaarlijkse algemene kosten. Daarvoor gaan we een
donateursactie opzetten. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een systeem van adoptie van een AED
waaruit we het onderhoud en algemene kosten kunnen dekken. Voor 2020 zetten we in op het werven
van 25 donateurs.
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Incidentele kosten

uitgaven

1. AED’s in openbare ruimte.
Aanschaf van 10 AED’s plus buitenkasten; kosten installatie/administratie
Kosten AED plus buitenkast: Є 1.500

Є

15.000,00

2. Opleidingen.
2020: doel 100 nieuwe geregistreerde burgerhulpverleners

Є

2.000,00

subtotaal

Є 17.000

Jaarlijkse kosten
3. Beheer en onderhoud AED’s
Vergoeding per AED.
45 AED’s, in bezit van Stichting

Є

2.250,00

4. Vervanging batterijen en electroden
Na verloop levensduur. Per set ca Є 280,00. 15 x

Є

4.200,00

5. Afschrijving AED’s

Є

2.000,00

6. Beheer website

Є

250,00

7. Communicatie

Є

500,00

8. Bankkosten

Є

180,00

9. Accountantskosten

Є

750,00

10. Overige kosten bestuur

Є

500,00

Subtotaal
Totale kosten

Є 10.630
Є

27.630,00

Inkomsten
Dekking incidentele kosten incl. bijdrage in beheer
Fondsen/sponsors/donateurs/voorziening

Є

15.000,00

Subsidie wijk- en dorpsbudget Rosmalen voor opleidingen

Є

1.000,00

Gemeente subsidie onderhoud 2020

Є

9.000,00

Ten laste van algemene reserve

Є

2.630,00

Totaal inkomsten

Є

27.630,00

Dekking jaarlijkse kosten

Organisatie 2020
Bestuur:
Ton van der Kraaij
Peter de Leeuw
Hedzer Schotsman
Adri de Munnik
Margo van den Oord
Pieter de Lange
Joost Bonants
Erik Hordijk
Werkgroep AED’s Rosmalen:
Barend van Amerongen
Beheer:
Stef Hordijk
Jacq van Lith
Katholieke EHBO vereniging
EHBO-vereniging Nuland Semper Avocandum
EHBO-vereniging Vinkel

voorzitter
secretaris
penningmeester
reanimatie
website/communicatie
AED’s
beheer

