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Voorwoord
In 2019:
 is Eindhoven Hartveilig een stichting geworden.
 heeft stichting Eindhoven Hartveilig drie voorlichtingavonden gegeven.
 heeft stichting Eindhoven Hartveilig in wijken voorlichting gegeven aan de bewoners.
 heeft stichting Eindhoven Hartveilig in wijken voorlichting gegeven aan mensen die
een 6-minutenzone willen gaan oprichten.
 heeft stichting Eindhoven Hartveilig een promotieactiviteit georganiseerd.
 heeft stichting Eindhoven Hartveilig Kiss of Lifes onder burgerhulpverleners
verspreid.
 heeft stichting Eindhoven Hartveilig kastverzegelingen, stickers en HartslagNu-hesjes
onder AED-eigenaren verspreid.
 is stichting Eindhoven Hartveilig partner van de Hartstichting en HartslagNu
geworden.
 is stichting Eindhoven Hartveilig bezig een plan te maken om het centrum van de
stad hartveilig te maken. Onze samenwerkingspartner hierbij is Stad en Co.
 heeft stichting Eindhoven Hartveilig de ANBI-status verkregen.
In dit jaarverslag 2019 lees je meer over de bovenstaande punten. We zijn trots dat we in
korte tijd al zoveel hebben kunnen bereiken en hopen in enkele jaren de stad volledig
hartveilig te hebben.
Veel leesplezier!
Henny Pietersma, voorzitter Stichting Eindhoven Hartveilig

Jaarverslag 2019

2

Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................................. 2
Inleiding ................................................................................................................................. 4
Missie/ visie/ doel .................................................................................................................. 4
Oprichting Stichting Eindhoven Hartveilig .............................................................................. 5
Ons bestuur bestaat in 2019 uit: ........................................................................................ 5
Voorlichtingsavonden ............................................................................................................ 6
HartslagNu ......................................................................................................................... 6
AED-beheer ....................................................................................................................... 6
6-minutenzone ................................................................................................................... 7
Voorlichten in de wijken ......................................................................................................... 8
Promotieactiviteiten ............................................................................................................... 9
AED stadskantoor naar buiten ........................................................................................... 9
Wervelend Woensel ........................................................................................................... 9
Eindhovens Dagblad en Groot Eindhoven ......................................................................... 9
Verspreiden van middelen ....................................................................................................10
Instructiefilmpjes...................................................................................................................10
Externe partners ...................................................................................................................11
HartslagNu ........................................................................................................................11
Hartstichting ......................................................................................................................11
GGD .................................................................................................................................11
Gemeente Eindhoven .......................................................................................................12
Stad en Co ........................................................................................................................12
Reanimatieopleiders .........................................................................................................12
Cijfers HartslagNu ................................................................................................................13
Cijfers reanimaties Eindhoven ..............................................................................................14
Giften ...................................................................................................................................15
ANBI-status ......................................................................................................................15
AED-steunfonds................................................................................................................15
Rabo ClubSupport ............................................................................................................15
Holland Casino .................................................................................................................15
Plannen voor 2020 ...............................................................................................................16
Financieel jaarverslag 2019 ..................................................................................................17

Jaarverslag 2019

3

Inleiding
Stichting Eindhoven Hartveilig heeft zich het doel gesteld heel Eindhoven op wijkniveau
hartveilig te maken. Ze wil daarom de reanimatieketen optimaliseren en daarmee de
overlevingskansen van personen met een plotse hartstilstand vergroten d.m.v. snelle
reanimatie en defibrillatie. Dat doet ze onder andere door het geven van voorlichting over
reanimeren en defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe
Defibrillatoren (AED's).
Daarnaast ondersteunt ze werkgroepen in wijken door middel van een "Plan van Aanpak". In
dit "Plan van Aanpak" wordt besproken hoe een wijkteam hun initiatief bekend kan maken in
de wijk, hoe reanimatieopleidingen georganiseerd kunnen worden, waar gestart wordt met
AED's ophangen, hoe het onderhoud van AED's geregeld ka worden en hoe de nazorg van
de burgerhulpverleners opgezet wordt. Tevens geeft Eindhoven Hartveilig technisch advies
en ondersteuning met betrekking tot AED's en AED-kasten. Kortom, stichting Eindhoven
Hartveilig helpt bij het opstarten en continueren van een 6-minutenzone: wijken houden
hierbij zelf de regie en worden geacht zelf het opzetten van de 6-minutenzone te initiëren en
te organiseren.

Missie/ visie/ doel
Het doel van Stichting Eindhoven Hartveilig is het optimaliseren van de reanimatieketen en
daarmee het vergroten van de slagingskans van een reanimatie, met als primaire focus de
gemeente Eindhoven. Dit door onder andere:
- het geven van voorlichting over het creëren en continueren van 6-minutenzones;
- het waarborgen van de kwaliteit van de burgerhulpverlening onder andere via het
waarborgen van de kwaliteit van opleidingen;
- het voeren van overleg met ketenpartners in de reanimatieketen;
- het informeren van burgers;
- het beheren van het vermogen van de stichting.
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Oprichting Stichting Eindhoven Hartveilig
In 2015 ontstaat de werkgroep en website Eindhoven Hartveilig. Vanuit Hart voor Acht is dit
initiatief ontstaan nadat uit de buurwijken Achtse Barrier en Prinsejagt vragen kwamen voor
ondersteuning bij de 6-minutenzone in hun wijk.
In oktober 2017 besluiten de initiatiefnemers van wijken, die bezig waren om hun wijk
hartveilig te maken of dat al waren, om in Acht samen te komen. Het is hun droom om
binnen 5 jaar de hele stad hartveilig te maken. Omdat het hartveilig maken van een wijk al
een hoop organisatie vergt en omdat de meningen over hoe dit over Eindhoven uitgerold
moet worden nogal verschillen, wordt besloten dat dit nu nog niet gemeenschappelijk wordt
aangepakt.
Begin januari 2018 besluit een klein groepje dit toch op te pakken. Het Bewoners Platform
Woensel-Noord heeft dit als een van hun speerpunten voor Woensel-Noord en biedt aan dat
Eindhoven Hartveilig onder hen mag vallen voor de juridische structuur. Eindhoven Hartveilig
besluit hier gebruik van te maken.
Al snel blijkt dat de samenwerking met Het Bewonersplatform Woensel-Noord te beperkt is
voor Eindhoven Hartveilig. Ze besluiten de informatieavonden ook toegankelijk te maken
voor alle andere wijken in Eindhoven. Een 6-minutenzone houdt namelijk niet op bij de
wijkgrens. Samenwerken tussen wijken is van levensbelang bij het opzetten van een 6minutenzone.
Eindhoven Hartveilig besluit om zelfstandig te gaan functioneren en vraagt als werkgroep
een subsidie aan voor een aantal informatiebijeenkomsten om Eindhovenaren te informeren
hoe zij hun wijk hartveilig kunnen maken. Voor 2019 heeft de gemeente Eindhoven besloten
om hiervoor een subsidie toe te kennen.
Op 4 april 2019 is het zo ver. Eindhoven Hartveilig
gaat verder als Stichting Eindhoven Hartveilig.

Ons bestuur bestaat in 2019 uit:
Henny Pietersma
Bastiën van der Hoeff
Guido Wilmes

Voorzitter
Secretaris/
penningmeester
Algemeen lid

Daarnaast wordt de stichting ondersteund door:
Wanda Veltman
neemt in 2020 het secretariaat over
Bas Wiebinga
ICT
Karin van de Goor
Opleidingen
Ad van Rooijen
Aletta Koppelmans
In maart 2020 zal Tiny de Laat het penningmeesterschap overnemen.
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Voorlichtingsavonden
Eindhoven Hartveilig heeft het afgelopen jaar drie voorlichtingsavonden georganiseerd. De
eerste voor wijkteams die bezig zijn hun wijk hartveilig te maken of die hieraan beginnen. De
tweede voor AED-eigenaren en -beheerders. De laatste avond was zowel voor wijkteams als
voor burgerhulpverleners.
De thema's waren:
 HartslagNu
 AED-beheer
 6-minutenzone

HartslagNu
Op 23 mei is deze avond georganiseerd voor wijkteams. Er mocht gebruik gemaakt worden
van een ruimte in het stadskantoor. Er waren zo'n 40 mensen aanwezig uit de diverse
wijken. Naast wijkteams waren er ook reanimatieopleiders aanwezig.
Na de opening en een kahoot om de basiskennis over
HartslagNu te testen, hebben twee gastsprekers het
overgenomen.
Namens HartslagNu was de Stichting Kloppend Hart
Lingewaard aanwezig om uitgebreid uit te leggen hoe
het oproepsysteem werkt.

Voor verdere uitleg over de verwerking van de
HartslagNu-oproepen was de meldkamer Brabant
Zuidoost aanwezig.
Het was een geslaagde, zeer informatieve avond.

AED-beheer
Op 26 september is deze avond georganiseerd voor AED-eigenaren en -beheerders. Deze
avond heeft plaatsgevonden in wijkcentrum Unitas op de Vlokhovenseweg. Zij hebben de
ruimte gratis ter beschikking gesteld. Er waren ongeveer
35 mensen aanwezig.
Als gastsprekers waren Procardio en Defibrion, twee
distributeurs van AED's, uitgenodigd. Procardio heeft een
presentatie gegeven over de Philips Heartstart FRx en
Defibrion over de Lifepak CR2.
Zelf heeft Eindhoven Hartveilig voorlichting gegeven over:
de basisbeginselen van onderhoud; onderhoud na een
inzet; de voor- en nadelen van een servicecontract;
onderhoud van de buitenkasten – de Aivia 210 en de Rotaid Solid Plus Heat –; het
voorkomen van diefstal van een AED; het voorkomen van vandalisme en het verzekeren van
AED's.
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Omdat in de Tempel dit jaar een AED-kast werd
vernield en een AED werd gestolen, heeft Eindhoven
Hartveilig na het organiseren van deze avond besloten
een AED-steunfonds op te richten. Hierbij kunnen
wijken onder bepaalde voorwaarden voor een klein
bedrag hun AED en AED-kast verzekeren. Eindhoven
Hartveilig is bezig hiervoor fondsen te vinden en om
een contract op te stellen.

6-minutenzone
Op 7 november is een voorlichtingsavond over de 6-minutenzone georganiseerd. Weer heeft
Eindhoven Hartveilig gratis gebruik kunnen maken van een ruimte in wijkcentrum Unitas.
Voor deze avond zijn zowel de wijkteams als burgerhulpverleners uitgenodigd. Er waren zo'n
60 mensen aanwezig.
De inhoud van de avond ging over wat er gebeurt bij een oproep van HartslagNu.
Besproken is onder andere:
 Wanneer kan je je aanmelden bij HartslagNu?
 Hoe is je telefoon goed ingesteld voor een oproep (SMS, app, beschikbaarheid)?
 Wanneer word je opgroepen bij een reanimatie?
 Annuleren van de oproepen.
 Hoe werk je samen met andere burgerhulpverleners, de politie, brandweer en het
ambulancepersoneel?
 HartslagSamen/nazorg?
 Wat doe je na een reanimatie (napraten, AED terugbrengen et cetera)?
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Voorlichten in de wijken
Een aantal wijken is dit jaar begonnen om een
6-minutenzone op te zetten. In veel van deze
wijken heeft Eindhoven Hartveilig voorlichting
gegeven hoe dit het beste aangepakt kan
worden. De wijken Bokt, Vaartbroek, Eckart,
Eckart-Luytelaer, Vlokhoven, Oude Gracht,
Oude Toren, Jagershoef, Prinsejagt,
Engelsbergen, Drents Dorp, 't Ven,
Kronenhoef-Oost, Limbeek en Genderdal zijn
hiervan enkele voorbeelden.

Met de meeste van deze wijken heeft Eindhoven Hartveilig met de initiatiefnemer(s) van de
6-minutenzones gesproken. In sommige gevallen is er een voorlichtingsavond voor een groot
aantal mensen georganiseerd die de 6-minutenzone mee willen gaan opzetten. Ook zijn
deze teams via de mail en telefonisch ondersteund.
De website is vernieuwd en verbeterd waardoor de informatie beter te vinden is. Er staat veel
informatie op waaronder onder downloads een document met een draaiboek voor het
opzetten van een 6-minutenzone.
Naast de voorlichtingen aan wijkteams heeft Eindhoven Hartveilig in enkele wijken geholpen
bij een informatieavond/-middag. Dit is onder andere gebeurd in Jagershoef, Oude Gracht,
Limbeek en Schuttersbosch. Op verschillende manieren is er voor bewoners in de wijk
aandacht gevraagd voor het leren reanimeren, het belang van herhalingscursussen, het
functioneren in een 6-minutenzone en het aanschaffen en onderhouden van AED's.
Via de wijkcoördinatoren van de gemeente heeft
Eindhoven Hartveilig contact gehad met diverse
wijken omdat Serious Request AED's en
buitenkasten gratis beschikbaar stelde. Hierbij
werden per AED 24 gratis reanimatiecursussen
cadeau gedaan. Aanvragen kon eenvoudig via
een digitaal formulier. Acceptatie was op
volgorde van aanvragen zo lang de voorraad
strekte. In Eindhoven zijn hierdoor flink wat
AED's bijgekomen en een groot aantal
burgerhulpverleners opgeleid.
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Promotieactiviteiten
AED stadskantoor naar buiten
Op 4 april heeft de burgemeester in samenwerking met Stichting Eindhoven Hartveilig een
promotiefilmpje gemaakt om te stimuleren al aanwezige binnen-hangende AED's buiten te
hangen en aan te melden bij HartslagNu. Hierbij is de AED in het stadskantoor naar buiten
geplaatst.

https://youtu.be/_kHkGBMUg0Q

Wervelend Woensel
Ook dit jaar is Hartveilig Eindhoven aanwezig
geweest op Wervelend Woensel, een wijkfeest
voor alle wijken in Woensel-Noord. Daar heeft ze
met de promotiebus gestaan om op deze manier
het belang van reanimatie bij een hartstilstand te
benadrukken.
Naast het ontmoeten van nieuwe potentiële burgerhulpverleners heeft Eindhoven Hartveilig
ook veel mensen gesproken uit andere delen van Eindhoven die al bezig zijn om een 6minutenzone te worden of te onderhouden. Deze zijn door Eindhoven Hartveilig hiervoor
uitgenodigd zodat ze vragen konden stellen en materialen die ze nodig hebben op kunnen
halen.

Eindhovens Dagblad en Groot Eindhoven
Ook dit jaar is er weer een aantal artikelen over Eindhoven
Hartveilig in het Eindhovens Dagblad of Groot Eindhoven
gepubliceerd. Het laatste artikel, zie hiernaast, gaat over het
opschonen van het bestand met burgerhulpverleners en AED's
door HartslagNu. Omdat iedereen met een verlopen (of niet goed
geregistreerd) certificaat na de opschoning niet meer
opgeroepen wordt, zullen er minder burgerhulpverleners zijn aan
het begin van 2020.
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Verspreiden van middelen
Voor de burgerhulpverleners in Eindhoven heeft
Eindhoven Hartveilig 2000 Kiss of Lifes beschikbaar
gesteld. Dit als bedankje en voor een betere hygiëne.
Sommige burgerhulpverleners helpt dit om de stap te
nemen om toch te beademen in een situatie waarvoor
er anders niet voor gekozen zou zijn.
Daarnaast heeft Eindhoven Hartveilig voor AEDeigenaren of -beheerders kastverzegelingen,
HartslagNu-hesjes en sinds het eind van het jaar
kaststickers beschikbaar. Voorwaarde om deze te
krijgen is wel dat de AED aangemeld is bij HartslagNu.
Op de informatieavonden worden deze
verspreid aan de wijkteams (en zo nodig
door hen verder uitgedeeld aan de
burgerhulpverleners in hun wijk). In 2020
worden individuele AED-eigenaren/ beheerders aangeschreven voor de verdere
verspreiding van de middelen bij de AEDkasten.

Instructiefilmpjes
Omdat het Eindhoven Hartveilig opgevallen is dat veel burgerhulpverleners die opgeroepen
worden niet weten hoe ze de AED-kast moeten openen en wat ze met de AED moeten doen
na een oproep, heeft ze hiervoor enkele instructiefilmpjes gemaakt. Ook het beademen met
een beademingsdoekje (Kiss of Life) en reanimatiemasker gaat vaak niet goed. Daarom zijn
ook voor het juist gebruik hiervan opnames gemaakt. Daarnaast zijn er filmpjes voor het
aanbrengen van de kastverzegelingen.
https://www.youtube.com/watch?v=PoWtjvU-2aE
https://www.youtube.com/watch?v=c31oj4xMLJ4
https://www.youtube.com/watch?v=sSrGeYqLzlU
https://www.youtube.com/watch?v=8M-LA1uCP38&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=tGEFNL0K6bQ
https://www.youtube.com/watch?v=ysM9zoB0Kco
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Externe partners
HartslagNu
De belangrijkste partner is waarschijnlijk HartslagNu. Afgelopen jaar is
Eindhoven Hartveilig partner van HartslagNu geworden. Ze heeft
regelmatig contact over burgerhulpverleners, AED's, de verdeling hiervan
over de stad en over het oproepsysteem. Ze is dit jaar met twee man
aanwezig geweest op de partnerdag van HartslagNu. Daar is ze onder
andere bijgepraat over het doorontwikkelen van het oproepsysteem van
HartslagNu en over HartslagSamen, het toekomstige nazorgsysteem.

Hartstichting
Ook is Eindhoven Hartveilig dit jaar reanimatiepartner geworden
van de Hartstichting. Het voordeel is dat de reanimatieopleidingen
in Eindhoven hierdoor makkelijker te vinden zijn. Inschrijven gaat
makkelijker en de vindbaarheid wordt groter. Eindhoven Hartveilig
is druk bezig dit uit te rollen over de stad.

GGD
Uit het overleg met de GGD kwamen een paar belangrijke
punten naar voren die Eindhoven Hartveilig ook met de
wijkteams gedeeld heeft met het verzoek ze met de
burgerhulpverleners in hun wijk te delen. Het eerste punt is
dat de professionele hulpverlening blij is met de taak die de
burgerhulpverleners op zich nemen. Er zijn geen incidenten
geweest en in de meeste gevallen zijn de burgerhulpverleners zeer aanvullend. Als tweede
het verzoek van de professionele hulpverlening om herkenbaar te zijn als
burgerhulpverleners. Dit kan met de HartslagNu-hesjes die bij de AED's beschikbaar zijn
maar ook met een gewoon geel hesje. Als laatste het verzoek om niet te komen als er na
een oproep een annulering door de meldkamer komt.
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Gemeente Eindhoven
In juli is er een overleg geweest met de
wethouder Stijn Steenbakkers. Er zijn daar een
aantal zaken besproken over wat Eindhoven
Hartveilig doet en wat ze van de gemeente nodig
heeft. Het was een erg positief gesprek.
Waar Eindhoven Hartveilig erg blij mee is, is het naar buiten plaatsen van de AED van het
stadskantoor. Hierbij heeft Eindhoven Hartveilig de volledige medewerking gehad van de
betreffende ambtenaar en was dit binnen enkele dagen geregeld.

Stad en Co
Stad en Co heeft Eindhoven Hartveilig gevraagd om een
gedetailleerd plan te maken om het centrum van de stad hartveilig te
maken. Uiteindelijk heeft Eindhoven Hartveilig besloten dit op te
pakken in samenwerking met een van de opleiders in Eindhoven.
Stad & Co is een organisatie gespecialiseerd in projecten, activiteiten
en onderzoeken die winkel- en horecagebieden, bedrijventerreinen en
buurten economisch en sociaal sterker maken.

Reanimatieopleiders
In augustus is Eindhoven Hartveilig officieel partner van de Hartstichting geworden. Daarna
is een opleidingscommissie opgesteld die in overleg gaat met de opleiders in Eindhoven om
er voor te zorgen dat de kwaliteit van de burgerhulpverleners in Eindhoven gewaarborgd
blijft. Ook kunnen de cursussen via de website van de Hartstichting aangeboden worden wat
er voor zorgt dat de vindbaarheid ervan sterk verbetert. Zo worden de mensen die een
(herhalings)cursus willen doen beter bereikt.
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Cijfers HartslagNu
Omdat er geen inzicht is in de precieze gegevens vanwege de AVG worden alleen de
volgende gegevens beschreven: het aantal burgerhulpverleners dat er in juni 2019 was; het
aantal burgerhulpverleners aan het begin van 2020; het aantal burgerhulpverleners in
februari 2020, direct na de opschoning van het aantal burgerhulpverleners door HartslagNu.
De precieze verdeling over de stad is niet bekend maar op de website van Eindhoven
Hartveilig staat een aantal gegevens van juni 2019.
https://www.eindhovenhartveilig.nl/wijken
Dit betreft een plattegrond met AED's die aangemeld zijn bij HartslagNu. Dit is een actueel
overzicht verkregen uit de HartslagNu-app.
De tabel met gegevens van het aantal burgerhulpverleners is gebaseerd op de gegevens die
in juni 2019 verstrekt zijn door HartslagNu.
In februari 2020 heeft HartslagNu een plattegrond met een overzicht en verdeling van
burgerhulpverleners na het opschonen van het systeem gegeven.
Jan 2019
Aantal burgerhulpverleners
Aantal bij HartslagNu aangemelde AED's

Juni 2019

Jan 2020

Feb 2020

2945

3122

2413

160

237

Uit deze gegevens is af te leiden dat
er een stijgende lijn zit in het aantal
AED's dat beschikbaar is in de
gemeente Eindhoven.
Daarnaast is een stijgende lijn is te
zien in het aantal
burgerhulpverleners dat zich in 2019
ingeschreven heeft bij het systeem.
(vergelijk juni 2019 met januari
2020)
Het dalende aantal
burgerhulpverleners in februari 2020
is te wijten aan het opschonen van
het bestand van HartslagNu.
Mensen die hun certificaat niet
geüpdatet hebben of die geen
herhalingscursus gevolgd hebben,
zijn verwijderd. Een groot deel van
deze mensen hebben in juli 2017
een gratis reanimatiecursus in het
PSV-stadion gehad. Zij hebben
helaas nooit een herhalingscursus
aangeboden gekregen.
Daarnaast zullen mensen die niet snel aan een oproep gehoor geven, zich niet langer
aangemeld hebben bij het systeem. Voor het hartveilig zijn van een wijk zal dit weinig invloed
hebben omdat het aantal mensen dat bereid is zich daadwerkelijk in te zetten bij een
reanimatie belangrijker is dan het aantal mensen dat opgeroepen wordt.
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Cijfers reanimaties Eindhoven
Helaas kan Eindhoven Hartveilig niet aan de in de onderstaande tabel genoemde informatie
komen die ze wel graag had willen ontvangen. Er is geprobeerd deze informatie te krijgen via
de GGD. Zij zijn geen eigenaar van deze data en heeft ons doorverwezen naar HartslagNu.
Zij willen ons de gegevens niet geven. Hieronder een deel uit de correspondentie hierover:
"Graag willen wij je informeren over het volgende.
Stan (voorheen HartveiligWonen) en de Hartstichting verzorgen namens de nieuwe stichting
HartslagNu samen de praktische organisatie van de nieuwe stichting, waaronder in elk geval
de zorg valt voor het op peil brengen en houden van een kwalitatief en kwantitatief dekkend
bestand van AED’s en burgerhulpverleners, het zorgen voor een goede (en juridisch
adequaat geborgde) samenwerking met lokale partnerorganisaties, de ondersteuning en
nazorg van burgerhulpverleners, en het zo goed mogelijk behandelen van hulpvragen. De
kosten van de organisatie zijn vooralsnog niet gedekt en hiervoor dient een oplossing
gevonden te worden.
Alle gemeenten hebben in april 2019 een brief ontvangen van het ministerie van VWS,
waarin verzocht wordt om een financiële bijdrage per inwoner per jaar. Conform het nieuwe
landelijke beleid wordt van Nederlandse gemeenten om deze financiële bijdrage gevraagd,
om bij te dragen aan de solide infrastructuur van AED-burgerhulpverlening, nazorg en
support voor burgerhulpverleners en te kunnen blijven faciliteren voor gemeenten en hun
beleidsvorming relevante data. Gemeente Eindhoven heeft deze brief ook ontvangen, maar
de gemeente heeft hier (nog) geen akkoord op gegeven. Dit is dan ook de reden dat wij de
gegevens, waar jullie om vragen, niet aan jullie kunnen verstrekken.
Voor vragen over het landelijke reanimatie systeem en de rol/mogelijkheden voor gemeenten
kan gebruik worden gemaakt van het mailadres voor gemeenten:
gemeente@hartstichting.nl."
2019
Aantal reanimaties
Aantal oproepen via 112/HartslagNu
Aantal opgeroepen AED's
Aantal opgeroepen burgerhulpverleners naar reanimatie
Aantal opgeroepen burgerhulpverleners naar AED
Aantal daadwerkelijk ingezette AED's
Aantal teruggetrokken oproepen via meldkamer
Aantal teruggetrokken oproepen via HartslagNu

Ook de gegevens van de verdeling van de reanimaties over de stad/globale locaties
reanimaties zijn opgevraagd om te kijken waar er nog AED's en/of burgerhulpverleners
moeten komen. Ook deze informatie is niet beschikbaar.
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Giften
ANBI-status
Sinds 6 november 2019 heeft Stichting Eindhoven Hartveilig het predicaat ANBI gekregen.
Dat betekent dat een gift aan Stichting Eindhoven Hartveilig aftrekbaar is van de belasting.

AED-steunfonds
Eindhoven Hartveilig is bezig met het oprichten van een AED-steunfonds om zo te zorgen
dat de AED's en AED-kasten tegen diefstal en vandalisme verzekerd zijn voor een kleine,
periodieke vergoeding. Eindhoven Hartveilig hoopt dat dit fonds, dat te vergelijken is met een
broodfonds, mensen stimuleert om hun AED 24/7 beschikbaar te stellen voor
burgerhulpverlening: zeg maar hun al beschikbare AED die nu binnen hangt naar buiten te
verplaatsen. Er wordt gestreefd dit in 2020 over Eindhoven uit te rollen.

Rabo ClubSupport
Omdat de Stichting een rekening bij de Rabobank heeft,
kon ze meedoen met Rabo ClubSupport. Hoewel voor
Eindhoven Hartveilig niet wist hoe het in zijn werk ging,
heeft de stichting toch een mooi bedrag van de
Rabobank gekregen. Er is besloten om van dit geld een
oefenkast te kopen die Eindhoven Hartveilig uitleent
zodat op de cursussen geoefend kan worden met het
openen van de Aivia 210.

Holland Casino
Aan het eind van 2019 heeft Eindhoven Hartveilig een mooie gift van Holland Casino
gekregen. Deze gift wordt onder andere besteed aan de aanschaf van reanimatiepoppen die
opleiders die kosteloos reanimatiecursussen en herhalingscursussen verzorgen kunnen
lenen.
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Plannen voor 2020
Voor 2020 gaat Stichting Eindhoven Hartveilig zich met de volgende onderwerpen
bezighouden:
Er worden twee informatieavonden georganiseerd. Deze zijn voor zowel burgerhulpverleners
als voor wijkteams en opleiders. Het onderwerp van de eerste avond is de 6-minutenzone.
Bij de tweede avond zullen een cardioloog en iemand van de ambulancedienst hun
ervaringen delen op het gebied van reanimatie.
Daarnaast zal Eindhoven Hartveilig met alle partijen die te maken hebben met de
reanimatieketen in gesprek blijven. Denk daarbij aan de Hartstichting, HartslagNu, GGD,
meldkamer, brandweer, politie en gemeente, Rode Kruis, reanimatie opleiders,
buurtpreventieteams, wijkteams, sponsoren, leveranciers van AED's en AED-kasten etc.
Ook zal Eindhoven Hartveilig contact zoeken met alle eigenaren van bij HartslagNu
aangemelde AED's om hen van het servicepakket en het bestaan van de stichting op de
hoogte te brengen.
Eindhoven Hartveilig zal de bekendheid van HartslagNu (en van Stichting Eindhoven
Hartveilig) promoten door bij huisartsen, bibliotheken, ziekenhuizen flyers neer te leggen. We
hopen dat door het vergroten van de kennis over HartslagNu er meer burgerhulpverleners
komen.
Als laatste is Eindhoven Hartveilig bezig met het oprichten van een AED-steunfonds om zo
te zorgen dat de AED's en kasten tegen diefstal en vandalisme verzekerd zijn voor een
kleine, periodieke vergoeding. Door iedereen samen wordt het bekostigd zonder winst te
maken. Ook hoopt Eindhoven Hartveilig dat dit fonds, dat te vergelijken is met een
broodfonds, mensen stimuleert om hun AED 24/7 beschikbaar te stellen voor
burgerhulpverlening: zeg maar hun al beschikbare AED die nu binnenhangt naar buiten te
verplaatsen.
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Financieel jaarverslag 2019
BATEN
Subsidie gemeente

€

8.493,00

Overige giften

€

698,37

€

9.191,37

TOTAAL INKOMSTEN

UITGAVEN
Onkostenvergoeding (reizen, koffie/thee,
printen, telefoon et cetera)
Website

€

begroot vanuit subsidie
600,00

€

150,00

Bankkosten

€

150,00

Promotieactiviteit

€

500,00

AED-onderhoudsdag

€

500,00

2 voorlichtingsavonden

€

350,00

Huur ruimtes reanimatiecursussen

€

2.500,00

Verstrekken aantrekverzegelingen aan eigenaren
AED's die 24/7 bereikbaar zijn
Verstrekken Kiss of Life aan cursisten

€

350,00

€

2.250,00

Waardering 6 vrijwilligers, zijn er 8 geworden

€

150,00

Oprichtingskosten stichting

€

600,00

Kamer van Koophandel inschrijving

€

50,00

Overige

€

343,00

€

8.493,00

uitgaven
€

600,00

€

€

174,80

€

-24,80

€

66,64

€

83,36

€

303,15

€

196,85

€

95,75

€

404,25

€

355,99

€

-5,99

-

€

2.500,00

€

350,00

€

€

2.250,60

€

-0,60

€

178,50

€

-28,50

€

486,63

€

113,37

€

57,50

€

-7,50

-

€

343,00

€

3.573,44

€

€
TOTAAL BEGROOT

verschil begroot uitgaven
-

-

TOTAAL UITGAVEN
€

4.919,56

TERUG NAAR GEMEENTE

RESERVE

€

698,37

€

9.191,37
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