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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 EHBOverenigingen 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
Helaas stond ook het jaar 2021 grotendeels in het teken van het COVID-19-virus. Ondanks het feit dat het aantal besmettingen nog steeds hoog gaf de ontwikkeling van de
spreiding van het virus de overheid voldoende aanleiding om toch over te gaan naar de versoepeling van de maatregelen. Dit betekende dat vanaf 4 mei het weer mogelijk
was om opleidingen te verzorgen. In juli werd voorzichtig begonnen om een aantal specifieke groepen bij te scholen. Hierbij werd gebruik gemaakt van het ontwikkelde
hygiëneprotocol, waarbij iedere cursist een eigen longzakje en gelaatmasker kreeg. In overleg met de deelnemende EHBO-verenigingen werd besloten om alle individuele
cursisten vanaf september uit te nodigen voor de basis- of opfriscursussen. In een vrij korte tijd moest een groot aantal cursisten bijgeschoold worden. Hoewel de geplande
cursussen regelmatig vol zaten merkten we toch een forse terugval in het aantal cursisten. Wellicht zat de angst van COVID-19 er nog steeds goed in.
Eind november voerde de overheid wederom strengere maatregelen in. Dit was voor ons de aanleiding om alle geplande cursussen op te schorten tot ergens in het 1 e
kwartaal 2022. Tevens hadden we al gemerkt dat het steeds vaker voorkwam dat cursisten toch al niet kwamen opdagen, ondanks dat men zich wel aangemeld had.
Uiteindelijk hebben ruim 350 cursisten in 2021 een basis- of opfriscursus gevolgd en hadden circa 100 cursisten zich aangemeld voor de opgeschorte cursussen. Hieer zaten
voldoende personen tussen die zich wilde laten aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNu.
Van een van de sport- en cultuurcoaches uit Lingewaard was ook het verzoek gekomen om opleidingen te gaan verzorgen voor leden van de diverse sportverenigingen uit
Lingewaard. De schatting was dat het zou gaan om 150 – 200 sporters. Besloten is om dit in 2022 op te gaan pakken.
Het (laten) vervangen van AED’s blijkt ieder jaar toch weer een uitdaging. Het streven is om een AED na een levensduur van 10 jaar te vervangen. Van het aantal AED’s dat in
eigendom van de stichting is werd een aantal AED’s uit eigen middelen aangeschaft en een aantal doorgeschoven naar 2022. Uit donaties heeft de stichting 3 AED’s kunnen
aanschaffen. Vanwege het 15-jarig jubileum in 2020 kreeg de stichting van ZOLL nog een AED geschonken. Het heeft nogal wat tijd gekost om eigenaar van de overige AED’s
te overtuigen om tot vervanging over te gaan. Men is daar om moverende redenen niet altijd happig op.
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. De wethouder Zorg uit de gemeente Lingewaard is eind 2021 toegetreden. De viering van de behaalde
mijlpaal van 245.000 burgerhulpverleners, georganiseerd door de Hartstichting en HartslagNu, was een mooie afsluiting van het jaar. In het bijzijn van onze koning heeft ons
bestuurslid PR een actieve rol gespeeld in het programma.
Laten we wensen dat het jaar 2022 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 2021
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. Ook de reanimatiepartnerdag van de Hartstichting en het reanimatiecongres van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) werd via Teams georganiseerd.
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
• 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
• de voorzitter van de stichting heeft in 2021 de bestuursvergaderingen van de NRR bijgewoond en is uiteindelijk in december definitief toegetreden tot het bestuur van de
NRR
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Balans Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe per 31-12-2021
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Toelichting Balans Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe per 31-12-2021
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 te 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 31-12-2021

8

Toelichting Resultatenrekening Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe per 31-12-2021
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 bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
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