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Voorwoord
2020... een jaar anders dan alle andere is ook voor onze stichting anders gelopen dan we
vooraf gedacht hadden. Vooraf hadden we mooie plannen gemaakt voor
voorlichtingsavonden, promotieactiviteiten en een grote reanimatiedag in het Philips-stadion.
Veel van deze plannen zijn niet, nog niet of anders doorgegaan. Toch hebben we dit jaar niet
stilgezeten en zijn we op andere vlakken drukker geweest dan vooraf gedacht. Het aantal
reanimatie oproepen steeg, het aantal burgerhulpverleners dat opgeroepen wordt door de
strenge maatregelen daalde en er moest geoefend worden met Coronaprotocollen. Kortom,
ook wij gooiden onze plannen om om er toch een vruchtbaar jaar van de maken.
In 2020:
 is Stichting Eindhoven Hartveilig volledig partner geworden van HartslagNu.
 heeft Stichting Eindhoven Hartveilig haar eerste online voorlichtingavond gegeven.
 heeft Stichting Eindhoven Hartveilig voorlichting gegeven aan de bewoners en
wijkteams die zich bezig (willen gaan) houden met een 6-minutenzone.
 heeft Stichting Eindhoven Hartveilig alle eigenaren van bij HartslagNu aangemelde
AED's benaderd om kastverzegelingen, stickers en HartslagNu-hesjes etc. te
verspreiden.
 heeft Stichting Eindhoven Hartveilig posters verspreid om de bekendheid van
HartslagNu te vergroten.
 heeft Stichting Eindhoven Hartveilig veel contact gehad met Philips en de Philips
Foundation over een gift die de stad in een keer volledig dekt met AED's en
burgerhulpverleners.
Kortom, we hebben gezamenlijk hard gewerkt aan onze activiteiten en professionalisering.
In dit jaarverslag 2020 lees je meer over de bovenstaande punten. We zijn trots dat we in
korte tijd al zoveel hebben kunnen bereiken en hopen snel Eindhoven volledig hartveilig te
hebben.
Veel leesplezier!
Henny Pietersma, voorzitter Stichting Eindhoven Hartveilig
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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 kan 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 name voor de
gemeente Eindhoven. Ze wil dit bereiken 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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Geschiedenis 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.
Op 4 april 2019 gaat Eindhoven Hartveilig verder als Stichting Eindhoven Hartveilig.

Het bestuur bestaat in 2020 uit:
Henny Pietersma
Tiny de Laat
Bastiën van der Hoeff
Guido Wilmes

Voorzitter/secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
Algemeen lid

Daarnaast wordt de stichting ondersteund door:
Bas Wiebinga
ICT
Ad van Rooijen
Aletta Koppelmans
Jaap Oostra
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Voorlichtingsavonden
Eindhoven Hartveilig had het afgelopen jaar een aantal voorlichtingsavonden in de planning.
De eerste voor wijkteams die bezig zijn hun wijk hartveilig te maken en voor
burgerhulpverleners. Deze avond had Eindhoven Hartveilig gepland voor 18 juni in Trefpunt
't Akkertje. Vanwege het Coronavirus is besloten dat deze avond anders moet. Deze
samenkomst waar waarschijnlijk veel mensen op af zouden komen is niet noodzakelijk en de
ruimte is te beperkt om er een groep op 1,5 meter afstand in te ontvangen. Eindhoven
Hartveilig organiseert daarom haar eerste webinar. Na een oefening met 3 personen, was op
18 juni het eerste webinar van Eindhoven Hartveilig een feit.
De tweede informatieavond stond gepland op 10 september. Voor deze avond waren een
aantal sprekers uitgenodigd. Er zouden een cardioloog en iemand die gereanimeerd is en
zijn partner komen praten over het nut van snelle reanimatie en wat een reanimatie met je
kan doen. Helaas is ook deze avond komen te vervallen. De drie sprekers voelden weinig
voor een webinar zodat deze avond waarschijnlijk op een later tijdstip alsnog gaat
plaatsvinden.

Voorlichten in de wijken
Een aantal wijken is dit jaar begonnen om een
6-minutenzone op te zetten. In deze wijken
heeft Eindhoven Hartveilig voorlichting
gegeven hoe dit het beste aangepakt kan
worden. Dit ging vaak via individuele
telefonische gesprekken en mail. Vooral
Limbeek, Iriswijk, Tuindorp/Witte Dorp en
Meerhoven hebben dit jaar veel in gang gezet
wat in 2021 uitgerold kan worden.

Via de wijkcoördinatoren van de gemeente heeft Eindhoven Hartveilig contact gehad met
diverse wijken omdat Philips en de Philips Foundation AED's en buitenkasten gratis
beschikbaar stelt.
Hiervoor is Eindhoven Hartveilig twee wekelijks met Philips en de Philips Foundation in
gesprek. Het is de bedoeling om naast het dekken van het AED-netwerk, voldoende
burgerhulpverleners op te leiden in het Philips-stadion. Dit gaat als alles goed gaat, plaats
vinden begin september 2021. Vanaf dan zal Eindhoven de eerste hartveilige stad zijn in
Europa: Eindhoven, de hartveiligste!
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Aanschaf van materialen ter uitleen
Eindhoven Hartveilig heeft vanuit een aantal giften geïnvesteerd in materialen voor
reanimatiecursussen. Zo zijn er vier torso's aangeschaft inclusief beademingsmaskers en
desinfecteermaterialen. Ook is er een Aivia 210 AED-kast aangeschaft die zo aangepast is
dat er mee geoefend kan worden op reanimatiecursussen. Op deze manier komen
burgerhulpverleners minder voor een verrassing te staan als ze opgeroepen worden bij een
reanimatie: ze weten beter hoe de kast werkt en zijn zelfverzekerder bij het open krijgen.
Voor het uitleensysteem zijn inmiddels leencontracten opgesteld en zodra er weer
reanimatiecursussen georganiseerd mogen worden, kunnen de poppen en kast direct
ingezet worden.
Via de nieuwsbrief zijn de wijkteams hiervan op de hoogte gebracht.

Acht
In augustus 2020 bleek dat het team van de wijk Acht van enkele bij HartslagNu aangemelde
AED's de pads had vervangen door kinderpads. Omdat dit onwenselijk is, is dit gemeld bij
Stichting Hart voor Acht. Helaas hebben zij hier niet inhoudelijk op gereageerd maar is het
probleem inmiddels gelukkig wel opgelost na tussenkomst van HartslagNu.

AED-steunfonds
Eindhoven Hartveilig is bezig met het oprichten van een AED-steunfonds om zo te zorgen
dat de AED's (24/7 aangemeld) en AED-kasten tegen diefstal en vandalisme verzekerd
kunnen worden tegen 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's die nu
binnen hangen naar buiten te verplaatsen.
In 2020 is nagedacht wat de voorwaarden moeten worden en hoe het uitgewerkt moet
worden. In 2021 gaat dit proces verder en hoopt de stichting een jurist te vinden die kan
helpen met de voorwaarden zodat het ook juridisch klopt.
Er wordt gestreefd dit project in 2021/2022 over Eindhoven uit te rollen.

Promotieactiviteiten
Vanwege Corona heeft de stichting weinig echte promotieactiviteiten gedaan. Wel heeft ze
geïnvesteerd in promotiematerialen die in 2021gebruikt kunnen worden en is er een grote
promotieactie gedaan door posters te verspreiden voor de bekendheid van HartslagNu.
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Controleren aanwezigheid bij HartslagNu aangemelde AED's

Omdat de stichting weinig zicht had op de status van de bij
HartslagNu aangemelde AED's is bij alle AED-adressen een brief
ingegooid. In deze brief werd aangegeven dat er een servicepakket
aangevraagd kan worden waarin middelen voor bij de AED's zitten
zoals: HartslagNu-hesje, AED-instructiekaart met daarop wat er met
een AED moet gebeuren na een inzet, AED-kastverzegelingen en
stickers voor op de kast waarin de AED zit.
Tijdens dit ingooien is er direct gecontroleerd of de AED 24/7
beschikbaar is voor burgerhulpverlening en of de AED vindbaar is met
de beschikbare beschrijving. De verkregen data hiervan wordt in 2021
verwerkt.
Om alles te verspreiden zijn er mensen uit veel wijken ingezet. Het
was een flinke klus om alle AED's die in het systeem van HartslagNu
staan te benaderen. Dit is gecombineerd met het afgeven van posters
ter promotie van HartslagNu op diverse plekken in de stad (zie
volgend stukje).

Promotie HartslagNu
Aanvankelijk was het plan om burgerhulpverlening te promoten door
het verspreiden van flyers op diverse plekken in de stad. Vanwege
Corona en het mogelijke gevaar van besmetting door het aanraken en
terugleggen van flyers werden bij artsen, tandartsen etc. flyers niet
meer toegestaan. Daar heeft Eindhoven Hartveilig op ingespeeld door
een poster te ontwerpen en te verspreiden. Deze is verspreid bij
huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, dierenartsen, supermarkten,
andere winkels, het Rode Kruis en wijkgebouwen etc. De stichting
hoopt dat, door betere bekendheid van HartslagNu, mensen die al
kunnen reanimeren bereid zijn zich aan te melden bij het landelijke
oproepsysteem van HartslagNu.
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Externe partners
HartslagNu
De belangrijkste partner is waarschijnlijk HartslagNu. Afgelopen jaar is
Eindhoven Hartveilig volledig partner van HartslagNu geworden. Begin
2020 is een jurist bereid geweest het contract dat HartslagNu aanbood
gratis voor Eindhoven Hartveilig te beoordelen. Daarop is de stichting in
overleg gegaan met HartslagNu om nog een aantal wijzigingen in het
contract aan te brengen. Uiteindelijk is op 2 juni 2020 het volledig
partnerschap een feit. Vanaf die tijd kan Eindhoven Hartveilig in het
systeem van HartslagNu om te zien waar en hoeveel burgerhulpverleners en AED's zijn
aangemeld.
De stichting heeft aangegeven dat ze graag in de klankbordgroep van HartslagNu wil
plaatsnemen. Op deze manier kan ze haar bijdrage leveren aan het verbeteren van het
systeem en kan ze leren uit de contacten met andere organisaties. Helaas is er geen plek in
de klankbordgroep maar in de loop van 2021 gaat HartslagNu komen met een oplossing
hiervoor.
Vanwege Corona is de landelijke partnerdag van HartslagNu afgelast. Wel zijn er twee
webinars georganiseerd over HartslagSamen en de oproepstraal bij een reanimatieoproep.
Uiteraard was Eindhoven Hartveilig daarbij aanwezig.

Hartstichting
Eindhoven Hartveilig heeft dit jaar diverse keren contact gehad met
de Hartstichting. In de wijk Doornakkers is er een probleem met 4
door de Hartstichting gedoneerde AED's en AED-buitenkasten.
Eindhoven Hartveilig is bezig om te kijken of ze deze over kan
nemen zodat de AED's daar kunnen blijven hangen en het onderhoud en de beschikbaarheid
van de AED's gegarandeerd is. Helaas is er geen budget om 8 paar pads en 4 accu's aan te
schaffen als het onderhoudscontract na 5 jaar verloopt. In 2021 hoopt de stichting hier een
oplossing voor gevonden te hebben.

GGD
Er is dit jaar geen direct contact geweest met de GGD.
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Gemeente Eindhoven
Dit jaar is er weinig contact geweest met de
gemeente. Er zijn enkele vragen over de cijfers
van HartslagNu en de verantwoordelijkheid van
de gemeente hierin gemaild maar na de mail
diverse malen gestuurd te hebben en uiteindelijk
te horen gekregen hebben te druk te zijn in
verband met Corona, heeft de stichting dit opgegeven. Wel is er diverse keren contact
geweest met gebiedscoördinatoren om plaatsen te zoeken waar AED's ophangen kunnen
worden.

Stad en Co
Vanwege erg veel zeer tijdrovende projecten en doordat persoonlijk
contact erg moeizaam gaat in verband met Corona, heeft dit stil
gelegen. Dit wordt in 2021 weer opgepakt.
Stad & Co is een organisatie gespecialiseerd in projecten, activiteiten
en onderzoeken die winkel- en horecagebieden, bedrijventerreinen en
buurten economisch en sociaal sterker maken.

Reanimatieopleiders
Dit jaar is de stichting bezig geweest met het kijken hoe ze de reanimatieopleidingen via het
systeem van de Hartstichting kan organiseren. Hierbij vinden de inschrijvingen voor de
cursussen plaats via een centraal inschrijfsysteem. Dit heeft als voordeel dat de
vindbaarheid van reanimatie- en herhalingscursussen beter wordt. Omdat vanwege Corona
de cursussen zeer beperkt hebben kunnen plaatsvinden, is dit in 2020 niet uitgerold. In de
loop van 2021 en vooral in 2022 wordt dit verder vorm gegeven.

Philips en de Philips Foundation
In 2021 hoopt Eindhoven Hartveilig de stad met een gift van
Philips en de Philips Foundation in één keer hartveilig te
maken. Dit is een enorm grote klus waarbij de stichting actief
betrokken is. Twee wekelijks is er overleg met alle partijen.

Heroes Keep the Heartbeat Going
Dit is een non-profit organisatie die zich inzet voor reanimatieonderwijs op scholen.
Eindhoven Hartveilig is hiermee in gesprek zodat ze dit uit kunnen rollen over Eindhoven.
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Cijfers HartslagNu
Inmiddels heeft Eindhoven Hartveilig zelf zicht op het aantal aangemelde AED's en
burgerhulpverleners in de stad. Ook is de verdeling van de AED's over de stad in kaart
gebracht (en geactualiseerd) en het aantal burgerhulpverleners over de stad op wijkniveau in
een tabel gezet (wijken in cijfers).
https://www.eindhovenhartveilig.nl/wijken
https://www.eindhovenhartveilig.nl/aedvoorstel.html
Jan 2019
Aantal burgerhulpverleners

Juni 2019

Jan 2020

Feb 2020

Jan 2021

2945

3122

2413

2686

Percentage burgerhulpverleners
boven 70 jaar
Percentage burgerhulpverleners
van 50 tot 70 jaar
Aantal aangemelde AED's

4,4%
31,9%
160

237

258

Aantal AED's 24/7

153

Aantal AED's niet 24/7

105

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.
Voor Eindhoven Hartveilig is vooral het aantal 24/7 beschikbare AED's en de verdeling
hiervan over de stad van belang. AED's die niet 24/7 beschikbaar zijn, zijn vaak moeilijk te
bereiken en/of vindbaar voor burgerhulpverleners. Ook zijn er in sommige delen van de stad
AED's die niet 24/7 beschikbaar zijn, die te dicht bij elkaar liggen. Dit kan ertoe leiden dat
niet alle optimaal gelegen AED's opgeroepen worden in geval van een reanimatieoproep.'
Omdat vanaf maart 2021 vrijwel geen reanimatieonderwijs gegeven is in verband met
Corona, had Stichting Eindhoven Hartveilig verwacht dat het aantal burgerhulpverleners zou
afnemen. Er zijn berichten geweest dat vooral oudere burgerhulpverleners en mensen die
zelf in een risicogroep vallen zich afmelden. Eindhoven Hartveilig heeft een promotieactie
gedaan met posters voor de bekendheid van HartslagNu. Door het vergroten van deze
bekendheid hebben mensen die al een certificaat hebben zich aangemeld bij het
oproepsysteem.
In 51 van de 106 wijken is het aantal burgerhulpverleners te laag om het hartveilig te
noemen. Er is hierbij op wijkniveau gekeken. Slechts 1% van de Nederlandse bevolking is
nodig om van Nederland een 6-Minutenzone te maken (bron: Hartstichting). Door
aangrenzende wijken te bekijken, zou het kunnen zijn dat sommige gebieden wel hartveilig
zijn. Bij gebieden met weinig inwoners (100-500) is Eindhoven Hartveilig hierbij uitgegaan
van de beschikbaarheid van minimaal 10 burgerhulpverleners.
In principe moet iedereen jaarlijks een herhalingscursus volgen dus de aantallen kunnen per
jaar verschillen. In verband met Corona heeft niet iedereen die voorheen burgerhulpverlener
was op dit moment een herhalingscursus gedaan. Een certificaat is twee jaar geldig.
Sommige mensen volgen voor hun werk jaarlijks een BHV-training, anderen doen dat in hun
wijk en een groep regelt zelf een cursus.
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Doordat er weinig mensen een reanimatie- en herhalingscursus gevolgd hebben, is dit een
aandachtspunt voor 2021. Wanneer te weinig cursussen gegeven worden, zal dat ten koste
gaan van het aantal burgerhulpverleners. Voor de bekendheid van HartslagNu en het
opleiden van mensen staan voor 2021 grote acties in de planning.
Voor de AED's in de stad zijn vooral de AED's die 24/7 aangemeld zijn van belang.
Voorheen had Eindhoven Hartveilig deze cijfers niet. Doordat de stichting regelmatig mensen
in Eindhoven attendeert op acties waarbij gratis AED's en kasten weggegeven worden, zijn
er in 2020 toch een aantal AED's bijgekomen die 24/7 beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er
een aantal buurtinitiatieven geweest en hebben een aantal bedrijven hun AED ter
beschikking gesteld voor burgerhulpverlening.
Om een dekkend netwerk te krijgen voor de AED's zijn er nog zo'n 40 AED's nodig verspreid
over aangewezen plekken in de stad. In 2021 hoopt Eindhoven Hartveilig dit netwerk
compleet te hebben.
Om voldoende burgerhulpverleners op de juiste manier verspreid over de stad te krijgen, is
één: vasthouden/behouden van deze burgerhulpverleners is een ander belangrijk aspect.
Het behouden van het aantal burgerhulpverleners in een wijk blijft elk jaar een
aandachtspunt en daarom zal de komende jaren de focus steeds meer daarop gericht gaan
worden.
.
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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.

Rabo ClubSupport
Omdat de Stichting een rekening bij de Rabobank heeft, kon ze meedoen met Rabo
ClubSupport. Hiermee is er weer een leuk bedrag binnengehaald wat in 2021 aan een goed
doel besteed kan worden.
Daarnaast heeft Eindhoven Hartveilig een aanvraag bij de Rabobank gedaan voor juridische
hulp in verband met het oprichten van het AED-steunfonds. Hiervoor zijn een plan van
aanpak en budget aangeleverd en begin 2021 hoopt de stichting te horen of dit uitgevoerd
kan worden. Deze vraag was ook al neergelegd bij Philips maar helaas had Philips geen
juristen in dienst met deze specifieke kennis.
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Plannen voor 2021
Voor 2021 gaat Stichting Eindhoven Hartveilig zich met de volgende onderwerpen
bezighouden:
Er worden twee informatieavonden georganiseerd:
De eerste zal een webinar voor medewerkers van het Rode Kruis zijn over HartslagNu en de
6-minuenzone.
De tweede is voor zowel burgerhulpverleners als voor wijkteams en opleiders. Hierbij delen
een cardioloog en een slachtoffer en zijn partner hun ervaringen 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,
Heroes Keep the Heartbeat Going, meldkamer, brandweer, politie en gemeente, Rode Kruis,
reanimatie opleiders, buurtpreventieteams, wijkteams, sponsoren, leveranciers van AED's en
AED-kasten, Philips en de Philips Foundation etc.
Ook zal Eindhoven Hartveilig contact onderhouden met eigenaren van bij HartslagNu
aangemelde AED's. Daarnaast legt ze contact met de eigenaren van nieuw 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 een flyer huis aan huis te verspreiden. Op deze flyer wordt tevens
de reanimatiedag in het Philips-stadion aangekondigd.
Daarnaast zoekt Eindhoven Hartveilig naar plekken waar AED's opgehangen kunnen worden
zodat alle 'lege plekken' in het 6-minutenzone-grit opgevuld worden. In september moeten de
AED's opgehangen zijn en zal er een reanimatiedag georganiseerd worden in het Philipsstadion.
Tevens is Eindhoven Hartveilig bezig met het oprichten van een AED-steunfonds en hoopt in
2021 een jurist te vinden die kan helpen met het opstellen van de voorwaarden. Daarna zal
het hele project uitgerold worden over de stad.
Nadat er in heel Eindhoven een dekkend netwerk is van 24/7 aangemelde AED's zal er een
start gemaakt worden om eigenaren van de overige AED's te benaderen met het verzoek
hun AED anders aan te melden als dat kan met de bedrijfsvoering. Dit zal voor sommige
AED's betekenen dat ze volledig afgemeld worden, voor andere dat ze alleen voor eigen
gebruik aangemeld worden en voor weer anderen dat ze aangemeld blijven.
Als laatste is het komend jaar van belang dat er bekeken wordt of er een betaald secretariaat
kan komen. De stichting wordt steeds professioneler en er wordt meer gevraagd dan wat er
van vrijwilligers verwacht kan worden. Ook worden de verantwoordelijkheden onevenredig
hoog voor een organisatie met alleen maar vrijwilligers.
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Financieel jaarverslag 2020
BATEN
Subsidie gemeente

€ 8.151,00

Giften 2020

€ 2.353,61
TOTAAL INKOMSTEN

€ 10.504,61

RESERVE 2019

€ 698,37

TOTAAL TE BESTEDEN

€ 11.202,98
begroot
vanuit
subsidie

UITGAVEN
Organisatiekosten

uitgaven

verschil
begroot
uitgaven

€ 1.000,00

€ 993,31

€ 6,69

Website

€ 175,00

€ 92,40

€ 82,60

Bankkosten

€ 180,00

€ 134,23

€ 45,77

Kantoorartikelen

€ 350,00

€ 126,01

€ 223,99

Reis- en parkeerkosten externe overleggen

€ 175,00

Promotieactiviteit 2020

€ 175,00

€ 900,00

€ 560,19

€ 339,81

Contact leggen met de eigenaren van AED's die
aangemeld zijn bij HartslagNu
Oefendag burgerhulpverleners

€ 1.200,00

€ 85,08

€ 1.114,92

Voorlichting: 2 voorlichtingsavonden en voorlichtingen in
de wijken
Bedankjes kleine klusjes

€ 1.200,00

€ 542,84

€ 657,16

€ 150,00

€ 87,50

€ 62,50

€ 250,00

€ 250,00

€ 0,00

€ 3.000,00

Waardering vrijwilligers 10 personen
TOTAAL BEGROOT

€ 8.580,00

TOTAAL UITGEKEERDE SUBSIDIE GEMEENTE (95%
van € 8580,00)
TOTAAL UITGAVEN SUBSIDIE GEMEENTE

€ 8.151,00

€ 3.000,00

€ 2.871,56

TERUG NAAR GEMEENTE

€ 5.279,55
uitgaven
totaal giften giften

UITGAVEN VANUIT GIFTEN

€ 3.051,98
TOTAAL UITGAVEN
RESERVE

Jaarverslag 2020

€ 1.910,43

verschil
giften
€ 1.141,55

€ 4.781,99
€ 1.141,55
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