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DOELSTELLING
In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een hartstilstand. Dit betekent ongeveer
15.000 à 16.000 reanimaties per jaar, dat zijn landelijk 300 slachtoffers per week. Bijna 80%
van deze hartstilstanden vindt plaats in of nabij de thuissituatie van het slachtoffer. 
Omgerekend naar de gemeente Hardenberg betekent dat 60 x een hartstilstand. Situaties
waarin elke seconde telt. Hoe eerder hulp kan worden geboden, des te groter is de kans op
overleven en herstel.

Na een unanieme motie daartoe van de gemeenteraad is de stichting Hartveilig Hardenberg
opgericht  op 17 november 2007 met  als  doel  te komen tot  een voor de hele  gemeente
Hardenberg dekkend netwerk van AED's en de daarbij behorende vrijwilligers.
Daarmee kan binnen de cruciale eerste 6 minuten na een hartstilstand worden gereanimeerd
voorafgaand aan de inzet van de ambulance en verdere medische zorg. 

Het doel van een gemeentedekkend netwerk is in 2013 bereikt. Er zijn 90 AED's geplaatst en
ruim 1.100 betrokken vrijwillige hulpverleners staan klaar om ingezet te worden. In 2013 was
er sprake van 23 inzetten vanuit de meldkamer.

BESTUURSVERSLAG
In het boekjaar heeft het bestuur 10x vergaderd. Belangrijke onderwerpen die daarbij aan de
orde waren: 

>  het  optimaliseren  van  de  communicatie  naar  en  vanuit  vrijwillige  hulpverleners,
coördinatoren en toezichthouders

Door diverse oorzaken is er in 2013 minder gecommuniceerd dan de bedoeling was. In
november  2013  is  er  weer  een  bijeenkomst  met  toezichthouders  en  coördinatoren
gehouden. Daarin zijn veel zaken besproken en is ook gebleken van enige onvrede
over  bepaalde  zaken.  Het  bestuur  hecht  veel  waarde  aan  goed  gemotiveerde
vrijwilligers en zal daaraan in 2014 extra aandacht geven, onder meer door geregeld
overleg  met  toezichthouders  en  coördinatoren  en  het  regelmatig  uitgeven  van
nieuwsbrieven.

> het optimaliseren van het netwerk van aed's,  waaronder het regelen van blijvend goed
onderhoud voor de apparatuur

Voor de eerste series aed's liep in 2013 het onderhoudscontract van 5 jaar af. Het
bestuur wil overgaan tot een jaarlijkse verlenging van contracten en tevens de kosten
voor  onderhoud  verminderen.  In  goed  overleg  met  de  leverancier  is  besloten  om
apparatuur waarvoor het onderhoudscontract afloopt op maandbasis de contracten te
verlengen  tot  er  voldoende  duidelijkheid  is  over  een  definitieve  invulling  van  het
onderhoud.

> het verder uitwerken van de maatregelen op basis van een reeds eerder opgestelde 5-
jaren financieel plan

In 2012 is een 5-jaars financieel plan opgesteld. De kosten voor onderhoud en gebruik
+ de vervanging op termijn van aed's en kasten is berekend op ca. € 75.000 per jaar.
Na overleg met de gemeente Hardenberg heeft deze aangegeven een gemeentelijke
bijdrage  van  1/3  deel  daarvan  een  reëel  uitgangspunt  te  vinden.  De  gemeente
Hardenberg verleent  jaarlijks  een subsidie van € 20.000 en bekostigt  daarnaast  de
administratieve ondersteuning van de stichting door de Stuw. 

Het  bestuur  vind  het  essentieel  dat  sprake  blijft  van  een  gemeentelijke  financiële
ondersteuning. Veel werk gebeurt op vrijwillige basis. Een goed onderhouden netwerk
van apparatuur en vrijwillige hulpverleners kost geld en blijft  geld kosten. Financiële
ondersteuning blijft  daarbij  geboden om zo gezamenlijk  te  blijven  zorgen voor  een
hartveilige gemeente Hardenberg.
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> een begin maken met het opzetten van een plan voor het aantrekken van middelen uit de
private sector

In het boekjaar is een begin gemaakt met het opstellen en uitwerken van plannen om
het resterende bedrag aan middelen aan te trekken uit de private sector. Vanwege
ziekte  van  meerdere  bestuursleden  moest  de  verdere  uitwerking  even  worden
opgeschort. In 2014 zal dit een speerpunt in de verdere activiteiten worden.

> bestuursmutaties
In het boekjaar hebben zowel de voorzitter (Dini Tuenter) als de secretaris (Didy Knaken)
aangegeven hun functies te willen overdragen, waarbij de laatste bestuurlijk wel betrokken
wilde blijven bij de stichting. 
Per 1 januari 2014 heeft Dini Tuenter het voorzitterschap overgedragen en per die datum
ook uit het bestuur getreden. In april 2014 heeft Henk Jan Kienhuis het voorzitterschap op
zich genomen. In oktober 2013 is het secretariaat overgenomen door Gerard Benjamins. Het
bestuur is inmiddels op volle sterkte.

Naast  de  bestuursvergaderingen  heeft  ook  regelmatig  overleg  plaats  gevonden  met  de
gemeente Hardenberg, de ambulancedienst RAV en onze leverancier AED-Solutions.

FINANCIEN
Het exploitatietekort over 2013 bedraagt € 95.798,73 (tekort). In dit bedrag is begrepen een
toevoeging  aan  de  reserve  vervanging  apparatuur  ter  grootte  van  €  91.185.  Zonder  dit
bedrag zou het tekort zijn uitgekomen op € 4.613,73 (€ 2.865,88). 

De toevoeging aan de reserve vervanging apparatuur vloeit voort uit het opstellen van de
financiële prognose 2013-2017. Daarin zijn de totale kosten voor het in stand houden van het
AED-netwerk begroot op € 75.000 per jaar. Daarin is begrepen een bedrag van ca. € 29.000
per jaar voor vervanging van apparatuur (aed's en kasten). De toevoeging aan de reserve
vervanging  apparatuur  is  berekend  op  basis  van  de  af  te  schrijven  bedragen  per  31
december 2013.

Uit het financieel plan 2013-2017 zijn een aantal actiepunten vastgesteld:
a. vermindering van de exploitatiekosten van de kasten (onderhoud, vervanging sim-kaarten
en kosten pasjes),
b. aantrekken van middelen uit de private sector.
De gemeente is bereid gebleken voor de komende jaren 1/3 deel van het totaal benodigde
bedrag als subsidie ter beschikking te stellen. Om in 2014 en de jaren daarna een sluitende
begroting  te  kunnen  realiseren,  is  het  noodzakelijk  dat  de  beide  hiervoor  genoemde
actiepunten in 2014 worden uitgevoerd.

Niet  alleen  uit  financieel  oogpunt,  maar  ook  vanuit  het  perspectief  dat  een  hartveilige
gemeente  een gezamenlijke  inspanning is  van samenleving  en overheid,  en het  feit  dat
indertijd  het  opzetten  van  een  hartveilig  netwerk  een  unanieme  opdracht  vanuit  de
gemeenteraad  was,  is  het  bestuur  van  mening  dat  de  gemeente  Hardenberg  blijvend
betrokken dient te zijn bij dit initiatief.
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BELEIDSPLAN 2014
Primaire doel is het veiligstellen en verantwoord continueren van het opgebouwde netwerk.
Het bestuur richt zich in 2014 specifiek op de volgende daarin van belang zijnde punten:
1. het opstellen, uitwerken en invoeren van een plan om financiële middelen uit de private
sector aan te trekken,
2. het voortdurend blijven stimuleren en enthousiasmeren van het uitstekende netwerk van
vrijwillige hulpverleners,
3. het verminderen van de exploitatiekosten van de kasten voor de aed's met behoud van
een goede toegankelijkheid van de apparatuur,
4. het afronden en vastleggen van noodzakelijke werk-/communicatieprocessen,
5. het verder positioneren van de stichting en het nagaan in hoeverre zij breder ten dienste
kan zijn aan het realiseren van een hartveilige gemeente Hardenberg.

Dedemsvaart, 23 mei 2014

HJ Kienhuis D. Knaken-Naafs

G. Benjamins  R. van Oosterhout

R. Cramer I. Timmer

J. Nieuwenhuis
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