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Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe is op 19 oktober 2005 opgericht met als werkgebied gemeente Lingewaard. Op 12 augustus 2009 heeft er een 
naams- en statutenwijziging plaatsgevonden doordat het werkgebied werd uitgebreid met de gemeente Overbetuwe. De stichting heeft als doel de verspreiding van AED’s
en het stimuleren van het volgen van opleidingen tot het gebruik daarvan. In de praktijk komt het erop neer het creëren van een hartveilige omgeving door het (laten) 
plaatsen van voldoende AED’s en voldoende burgerhulpverleners op te leiden en opgeleid te houden in de reanimatie en het gebruik van de AED. 
Een deel van de AED’s heeft de stichting in eigendom en een groot deel van de overige AED’s in beheer. De opleidingen worden verzorgd door de deelnemende EHBO-
verenigingen in beide gemeenten. Het betreft hier de basiscursussen alsmede de jaarlijkse opfriscursussen.

Onze doelstellingen worden gerealiseerd door het ontvangen van een jaarlijkse subsidie van beide gemeenten, donaties, sponsoring, beschikbaarstelling van AED en/of 
AED-kasten door de Hartstichting en acties zoals b.v lege flessenactie bij supermarkten. 

Al vrij snel na de oprichting heeft de stichting de zogenoemde ANBI-status gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. In de volksmond heet dit een 
"goede doelen stichting".

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09154902.
Fiscaal nummer: 816844719.
Bankrekeningnummer: IBAN NL 33 RABO 0105 148 237
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Woord van de voorzitter

Het jaar 2020 had het jaar moeten zijn van het volop laten verzorgen van basis- en opfriscursussen door de deelnemende EHBO-verenigingen én het (laten) vervangen van 
AED’s die de leeftijd van tenminste 10 jaar bereikt hadden. Geen vuiltje aan de lucht zou je denken.
De start was zonder meer goed. Al eind december was er een aardig aantal cursussen gepland voor het eerste kwartaal 2020 en de aanmeldingen stroomden binnen. 
Daarna sloeg het vervelende COVID-19-virus toe. Na het nemen van diverse maatregelen is er door het bestuur in de 3e week van maart besloten alle opleidingen op te 
schorten tot nader order. Versoepelingen tijdens de zomer én het uitbrengen van een hygiëne-protocol was aanleidingen om in september weer voorzichtig te beginnen. De 
blijheid was slechts van korte duur. Vanwege het toenemende aantal besmettingen moesten de cursussen in de tweede week van oktober wederom opgeschort worden. De 
cursisten die zich reeds aangemeld en betaald hadden werd aangeboden het cursusgeld terug te storten dan wel als donatie te geven aan de stichting. Onze dank is groot 
voor diegenen die voor het laatste gekozen hebben.

Het (laten) vervangen van AED’s bleek moeilijker dan verwacht. Het merendeel van de eigenaren van AED’s die eigenlijk vervangen moesten worden wilden dit (nog) niet 
doen. De meeste van de AED’s waren overigens niet 24/7 beschikbaar en ook niet aangemeld bij HartslagNu. Wel heeft een aantal andere bedrijven besloten een AED aan 
te schaffen. Ook bewoners uit diverse wijken hadden geld bij elkaar gesprokkeld via de projecten Lingewaard Doet en Overbetuwe Doet. Van de AED’s die wij in eigendom 
hadden konden de meeste AED’s vervangen worden uit gereserveerde middelen en sponsoring. Vervanging van een paar AED’s is verschoven naar 2021. Continue hebben 
we gekeken of de dekking niet in gevaar was. Gelukkig werden we hiermee geholpen door HartslagNu en de Hartstichting die een onderzoek hadden gedaan naar evt. 
blinde vlekken. Door verschuiving van AED’s konden we twee blinde vlekken oplossen. Voor de derde blinde vlek kreeg de stichting een AED met kast geschonken door de 
Hartstichting.

Gedurende het jaar zijn de leden van het Comité van Aanbeveling, die ons gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen, op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen en uitdagingen waar de stichting mee te maken had.
Laten we wensen dat het jaar 2021 er weer helemaal rooskleurig uit zal gaan zien.

Maarten van den Bosch
Voorzitter Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe
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Activiteiten in het jaar 2020

Ondanks of juist vanwege het COVID-19-virus is het voor de bestuursleden en de overige vrijwilligers een druk jaar geweest. Een groot deel van de cursussen moesten 
worden opgeschort of kon niet gepland worden. Het (onderling) overleg moest veelal op elektronische wijze, zoals via ZOOM, Teams, telefoon of gewoon per e-mail gedaan 
worden. De reanimatiepartnerdag van de hartstichting werd geannuleerd. 

AED’s
De activiteiten die rondom een AED nodig zijn wordt door zoveel bestuursleden als overige vrijwilligers gedaan:
• voorlichting aan bedrijven en particulieren over de aanschaf of vervanging van een AED
• het doen van aanbieding, namens de leverancier, voor de aanschaf van een AED
• periodiek installeren, upgraden, onderhouden en controleren van de AED’s. Hiertoe hoort ook het vervangen van ruitjes en het plaatsen van nieuwe elektroden na een 

inzet/oproep en foutmeldingen die van Plustrac (systeem waarin de gegevens verwerkt zijn en via WIFI verbonden) binnenkomen
• overleg met de leverancier over o.a. bestellingen, advies en het maken van prijsafspraken
• zoeken naar subsidie- en sponsormogelijkheden voor aanschaf/vervanging AED’s en toebehoren zoals verlopen elektroden en lege accu’s

Opleidingen
Hoewel de opleidingen maar in beperkte mate gegeven zijn, is het van groot belang geweest iedereen te informeren over de regelmatig veranderde COVID-19-maatregelen. 
Het voorbereidende werk is omvangrijk geweest. Dit in tegenstelling tot het verwerken van de gegevens van de cursisten in de systemen HartslagNu en COSY (registratie 
Nederlandse Reanimatie Raad).
• coördinatie en planning cursussen met EHBO-verenigingen en instructeurs
• bijwerken website en up-to-date houden van informatie op Facebook
• uitnodigen en/of informeren over de genomen maatregelen
• informeren van EHBO-verenigingen en instructeurs over het te hanteren hygiëneprotocol tijdens de cursussen en de status van de maatregelen
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Overleg
Het regelmatig op de hoogte houden van belanghebbenden over de status is veelal via onlinevergaderingen of per email gebeurd. Denk hierbij aan de leden van het Comité 
van Aanbeveling, wethouders Zorg en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). De stichting is ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep van 
HartslagNu. Ook deze periodieke overleggen zijn online gevoerd.

Overige bestuurszaken
Activiteiten en ontwikkelingen die hierboven nog niet benoemd zijn, maar daardoor zeker niet onbelangrijk zijn:
• het zoeken naar een geschikt bestuurslid woonachtig in de gemeente Overbetuwe
• drie jonge vrijwilligers zijn bereid gevonden hand- en spandiensten te verrichten rondom de AED’s
• organiseren van bestuurs- en commissievergaderingen
• pr-activiteiten. Denk hierbij o.a. lege flessenacties bij supermarkten, stukken plaatsen op website en Facebook en het beantwoorden van vragen
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Balans Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe per 31-12-2020
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Toelichting Balans Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe per 31-12-2020

Voor het opmaken van de jaarrekening heeft de stichting gebruik gemaakt van een administratiekantoor. Daarnaast is er een kascontrole gehouden door de voorzitter van 
EHBO-vereniging Bemmel-Haalderen en de voorzitter van EHBO-vereniging Zetten en omstreken.

De stichting heeft als doel een minimaal vermogen aan e hebben per gemeente van  € 2.500 aan te houden. Dit om aan lopende en toekomstige verplichtingen te kunnen 
voldoen. 
Er wordt een rekeningcourant- en een spaarrekening aangehouden bij Rabobank. Daarnaast is er voor gekozen om geen kas aan te houden.

Het eigen vermogen en voorzieningen ter vervangen van eigen AED’s is gesplitst in Lingewaard en Overbetuwe. In het verleden zijn voorzieningen gevormd ten behoeve van 
het onderhoud en de vervanging van eigen AED’s. De gemaakte kosten ten behoeve van deze AED’s worden ten laste van de voorziening geboekt.
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Resultatenrekening Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe per 31-12-2020
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Toelichting Resultatenrekening Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe per 31-12-2020

Voor het opmaken van de jaarrekening heeft de stichting gebruik gemaakt van een administratiekantoor. Daarnaast is er een kascontrole gehouden door de voorzitter van 
EHBO-vereniging Bemmel-Haalderen en de voorzitter van EHBO-vereniging Zetten en omstreken.

Er is gekozen voor de kosten van Lingewaard en Overbetuwe gesplitst te presenteren. Gezamenlijke kosten worden evenredig gedeeld.

Alle AED’s die de stichting in eigendom en/of beheer heeft zijn ondergebracht zijn door de stichting verzekerd tegen diefstal. Daarnaast is er een bestuurders 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.


