JAARVERSLAG 2020 van Stichting HartVeilig Heusden

In 2020 is de stichting op 3 februari opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 77221028.
Het bestuur bestaat uit:
-

Voorzitter – Ton van der Kraaij
Secretaris – Pieter de Lange
Penningmeester – Erna van Engelen
Bestuurslid – Ilonka Mudde
Bestuurslid – Jan Biekens
Bestuurslid – Wim van de Zande

Zeer kort na de oprichting kon de stichting door de inzet van bestuurslid Ilonka Mudde over een zeer
goede website beschikken, www.hartveiligheusden.nl.
Bij de oprichting kon de stichting een start maken met een bijna hartveilige gemeente volgens de 500
meter norm van de Hartstichting (binnen elke 500 meter een 24/7 AED inzetbaar). Dit was tot stand
gekomen middels financiële ondersteuning van het Rode Kruis, de RAV (Regionale Ambulance
Voorziening) en de gemeente Heusden.
Middels twee nieuwe AED’s in het boekjaar kon de mijlpaal van hartveiligheid worden bereikt. De
gemeente telt nu 80 aangemelde AED’s waarvan er 55 vier en twintig uur/ 7 dagen in de week
inzetbaar zijn. Bij de stichting zijn er 42 AED’s bekend die niet zijn aangemeld. Er wordt aan gewerkt
om de eigenaren ertoe te overtuigen om dit alsnog te doen, ook al is de inzetbaarheidtijd beperkt.
De stichting heeft sinds 10 juli 2020 de ANBI status toegekend gekregen. (RSIN 8609.38.633)
De stichting is zeer verheugd dat sinds 20 oktober 2020 de Burgemeester mevrouw Willemijn van
Hees de Beschermvrouwe van de stichting is.
Sinds 23 december 2020 is de stichting officieel partner van HartslagNu. ( het oproepsysteem van
112/ de meldkamer in geval van een gemelde hartstilstand).
De subsidies en donaties hebben wij hard nodig om de Stichting Heusden HartVeilig financieel
draaiende te houden. Zo mochten we een subsidie van het Coöperatiefonds van de RABO bank Den
Bosch en omstreken verwelkomen. Bovendien worden wij door het Rode Kruis ondersteund voor het
onderhoud van de AED’s in bruikleen van het Rode Kruis en t.z.t. het vervangen van deze AED’s.
Om inkomsten te generen zijn diverse bestuursleden zich aan het oriënteren op fondsenwerving en
donaties Onderhavige activiteit werd en wordt bemoeilijkt door de Corona Pandemie waardoor
bedrijven zwaar worden getroffen en subsidietoekenningen in het gedrang komen.
Minder rooskleurig is de aanwezigheid van bij HartslagNu aangemelde vrijwilligers die kunnen
worden opgeroepen bij melding van een hartstilstand bij 112. Vooral wanneer dit per kern wordt
geanalyseerd. Dan is er sprake van ernstige tekorten. De gemeente telt nu 630 aangemelde
vrijwilligers waarbij dit er normatief 900 zouden moeten zijn.
Belangrijke doelstellingen voor 2021 behelzen:
1. Norm van 500 meter verkleinen naar 400 meter waardoor nog een aantal AED’s extra
(vermoedelijk vier) geïnstalleerd zal moeten worden .

2. Veel aandacht voor het opleiden van reanimatie- vrijwilligers met de bereidheid zich aan te
melden bij HartslagNu en het stimuleren van hen die reeds kunnen reanimeren (bijvoorbeeld
bedrijfshulpverleners) om zich ook aan te melden.
Er worden eisen gesteld aan de openheid t.a.v. financiële openbaarheid en doelstelling door de
belastingdienst om aan de eisen van de ANBI status te voldoen en deze tijdig op de website zichtbaar
te maken.
Met dank aan de bestuursleden.

Drunen, 28 februari 2021.

Voorzitter,

Secretaris,

Ton van der Kraaij

Pieter de Lange

