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Inleiding 
 

Beste lezer, 

Hieronder volgt het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, van Stichting Hartslag Zeist. Het 

verslag heeft betrekking op het eerste (verlengde) boekjaar, van de oprichting op 22 

augustus 2018 t/m 31 december 2019. 

Met de oprichting van Stichting Hartslag Zeist werd de weg vrijgemaakt voor 

burgerhulpverleners met een reanimatiediploma, wonende in onze gemeente, om zich te 

mogen aansluiten bij het landelijk oproepsysteem van HartslagNu. 112 Meldingen van 

slachtoffers in Zeist met een circulatiestilstand, ofwel hartstilstand, hebben hierdoor een 

grotere overlevingskans gekregen, omdat de kans op hulp binnen de cruciale 6 minuten 

hiermee aanzienlijk is vergroot.  

Naast het zorgen voor ondertekening van de benodigde overeenkomsten tussen de 

Gemeente Zeist en respectievelijk de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht) en 

Stichting Hartslag Zeist, hebben wij ons ten doel gesteld dat Zeist (nog) hartveiliger wordt. 

Dit gaan we bereiken door op plaatsen binnen de Gemeente met een onderbezetting 

burgerhulpverleners te werven en AED’s te realiseren. De eerste stappen hiertoe zijn 

afgelopen jaar gezet en er zijn zogenaamde buitenkasten in gebruik genomen waardoor 

beperkt bereikbare AED’s dag en nacht inzetbaar zijn geworden.  

Op het moment van dit schrijven heeft de uitbraak van het Corona virus ook zijn effect 

gehad op de hulpverlening bij reanimatie. Maar desondanks hoop ik van harte dat we 

kunnen doorgaan met ons werk en we onze doelen gaan bereiken voor een zo hoog 

mogelijke overlevingskans bij reanimatie, ook in Zeist. 

 

Hartelijke groet, 

Stichting Hartslag Zeist 
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De stichting 
 

Samenstelling 
Bij oprichting was het bestuur als volgt samengesteld: 

Voorzitter:  Ton Buijing 

Secretaris:  Linda Plantagie 

Penningmeester: Sander Postma 

Lid:   Robert Pels Rijcken 

Lid:   Kees Hamming 

Mutaties: Tussentijds zijn Kees en Linda teruggetreden. Robert heeft de functie van 

secretaris tijdelijk overgenomen met het vertrek van Linda. Er zijn vacatures uitgezet voor 

nieuwe bestuursleden. 

Overeenkomsten 
Op 25 januari 2019 zijn op het Gemeentehuis te Zeist de overeenkomsten tussen RAVU 

(Regionale Ambulance Voorziening Utrecht) en Gemeente Zeist en tussen Stichting Hartslag 

Zeist en de Gemeente ondertekend. 

in 2019 heeft Stichting Hartslag Zeist de ANBI status gekregen, Dat is aantrekkelijk voor 

donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. 

Ontwikkelingen 
Partnership met HartslagNu is aangevraagd en zal in loop van 2020 worden bevestigd. 

 



  5 
 

Visie en missie 

 

Visie 
Het vergroten van de overlevingskans en na een circulatiestilstand door snel optreden van 

burgerhulpverleners en met inzet van AED’s. 
 

Missie  
Stichting Hartslag Zeist wil binnen de gemeente Zeist een burgerhulpverlenings- en AED-
netwerk opbouwen en onderhouden, door: 

● het werven van burgerhulpverleners; 

● het faciliteren van de opleidingen tot/aan burgerhulpverleners; 

● ondersteuning te bieden aan burgerhulpverleners; 
● een netwerk van AED’s op te bouwen en in stand te houden; 

● nauw samen te werken met overheden, ambulancevoorziening(en) en bestaande 
reanimatie oproepnetwerk(en); 

● andere activiteiten te organiseren die bovenstaande doelen ondersteunen en 
aanvullen. 

 

De stichting financiert de activiteiten door fondsen te werven en door bijdragen in natura. 

Het bestuur en de vrijwilligers zetten zich belangeloos voor de stichting in. 
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In de praktijk 
In het beleidsplan 2018 – 2020 heeft de stichting ambitieuze doelen gesteld. 

 

Consolideren partners 
Er lopen op dit moment gesprekken met HartslagNu met betrekking tot het aangaan van 

een partner- en verwerkersovereenkomst die moeten leiden tot inzage in gegevens van 
burgerhulpverleners en AED’s in de gemeente Zeist. 

De overeenkomst met de gemeente is ondertekend en ondertekening van de overeenkomst 
tussen de gemeente en RAVU is door Hartslag Zeist geïnitieerd. Er is verder ook binnen de 

gemeente contact gelegd met ‘Verkeer & Vervoer’ om uit te zoeken of het bestaande AED 

netwerk uit te breiden is door AED’s op laadpalen te plaatsen. Hiervoor is ook contact 

gelegd met de landelijke intiatiefnemer van AED-laadpaal combinaties; City-AED te Delft. 
Voor de mogelijke realisatie van AED-laadpalen in de gemeente Zeist zijn er gesprekken 

geweest met Pitpoint BV, Nieuwegein, de laadpaalaanbieder actief in de gemeente Zeist. 
Met de RAVU is contact gelegd waarbij wij als contactpersoon John van Engelen hebben. 

Met het Rode Kruis in Zeist is een eerste contact gelegd met Aat Grinwis, verder contact 

volgt later dit jaar. 

Er is een eerste contact gelegd met diverse aanbieders van reanimatiecursussen waaronder 

Taskforce QRS Utrecht, Reanimatieonderwijs Zuidoost Utrecht en Leerookreanimeren.nl.  

 

Website 
Voor het maken van de website is ervoor gekozen om een dit uit te laten voeren door één 

van de bestuursleden om zo de kosten te beperken. De website is te bereiken via 

www.hartslagzeist.nl en wordt actueel gehouden. 

Social media 
De stichting is voornamelijk actief op Facebook en Twitter. Er is ook een account 

aangemaakt op LinkedIn, zodat bestuursleden en toekomstige vrijwilligers deze kunnen 

toevoegen aan hun profiel. 

AED’s in de gemeente 
Als uitgangspunt is er een kaart opgesteld met de locaties van AED’s binnen de gemeente 

Zeist die bekend en/of aangemeld zijn bij onder andere HartslagNu, het Rode Kruis en de 

Hartstichting. Er in februari 2019 een mailing uitgegaan naar bedrijven en instellingen om 

deze kaart aan te vullen met mogelijke ‘onbekende’ AED’s. De hoge response op deze 

mailing heeft verschillende nieuwe AED-locaties opgeleverd. Aan de hand van de 

verspreiding van de AED’s over Zeist en haar deelgemeenten is vervolgens bepaald in welke 

wijken of buurten nog AED’s geplaatst zouden moeten worden om tot een dekking te 

komen die inzet bij een reanimatie binnen 6-minuten overal mogelijk maakt. Ook bleek uit 

deze inventarisatie dat door het dag en nacht beschikbaar krijgen van AED’s op een aantal 

plaatsen een deel van de oplossing zou betekenen.  

Op onze website is een kaart te vinden met alle AED’s in de gemeente Zeist en hun 

beschikbaarheid gedurende de dag.  

In 2019 jaar zijn de eerste stappen tot een complete dekking met AED’s binnen de 

gemeente Zeist gezet. Met een bijdrage van de Stichting Hartslag Zeist zijn een tweetal 

http://www.hartslagzeist.nl/
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AED’s in zogenaamde buitenkasten aan gevels zijn geplaatst, waardoor een dag en nacht 

(24/7) beschikbaarheid is bereikt. Een AED met buitenkast is geplaatst aan de Steijnlaan in 

het centrum van Zeist en een ander aan de Hoge Dennen in de wijk Kerkebosch. 

Burgerhulpverleners 
Voor het verkrijgen van informatie over de beschikbare burgerhulpverleners in de gemeente 

Zeist moet worden voldaan aan alle regels van privacy. Om inzage te krijgen over de 

burgerhulpverleners onder de huidige privacy regels zal de stichting Hartslag Zeist eerst een 

partnerovereenkomst met HartslagNu moeten aangaan. De verwachting is dat begin 2020 

deze partnerovereenkomst zal zijn getekend (zie ook hierboven onder ‘çonsolideren 

partners’). 

PR 
Met het initiatief ‘AED-laadpaal combinatie’ is ingeschreven voor de Impact Award 
Duurzaam Zeist, georganiseerd door de Rotary Zeist. Uit 32 inzendingen zijn er 6 

genomineerd voor de Impact Award Duurzaam Zeist, waaronder het initiatief van de 
stichting Hartslag Zeist. De uitreiking van de Award in FIGI op 16 mei 2019 was onze eerste 

presentatie naar buiten en heeft de aandacht gebracht die wij ervan hadden gehoopt.  
 

Stichting Hartslag Zeist heeft samen met Reanimatieonderwijs Zuidoost met een informatie 
stand aanwezig geweest op de informatieavond ‘Vrouw & Hart’ georganiseerd door 

serviceclub Quota international in de Broedergemeentekerk in Zeist op 16 oktober 2019. 
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Jaarrekening 
 

Balans 

 

 

Toelichting op de balans 
De stichting heeft in 2019 acht AED-buitenkast aangeschaft. Op 31 december 2019 lagen er 

nog 7 AED-buitenkasten op voorraad. 
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Winst- en verliesrekening 
 

 

Toelichting op de winst- en verliesrekening 
Bij de oprichting heeft de stichting €14.000 subsidie ontvangen van de gemeente. Voor 

2019 was in totaal €5.000 begroot aan donaties en sponsoring. Dat dit niet is gerealiseerd 

heeft meerdere oorzaken. De naamsbekendheid van de stichting is nog vrij onbekend en 

ook lag de prioriteit in 2019 niet bij het werven van fondsen. 

Bij de uitgaven zijn significante verschillen te zien tussen begroot en gerealiseerde uitgaven. 

Zoals eerder aangegeven in het jaarverslag waren de ambities voor 2019 hoog en waren 

door onvoorziene omstandigheden slechts drie van de vijf bestuursleden beschikbaar voor 

het uitvoeren van bestuurstaken en activiteiten. 

Er is een groot verschil te zien tussen werkelijk en begroot bij ‘bijdrage AED-kast’. De 

stichting heeft in 2019 een inventarisatie gemaakt van de reeds aanwezige AED’s in de 

gemeente. Dit proces duurde langer dan vooraf werd ingeschat waardoor er nog maar één 

AED-buitenkast uitgereikt is. De inventarisatie is grotendeels uitgevoerd in 2019 zodat er in 

2020 actiever ingezet kan worden op het uitgeven van AED-buitenkasten.  

 


