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Voorwoord van de voorzitter  

Met veel enthousiasme is onze stichting in juli 2017 van start gegaan. Er is een bestuur 

gevormd en er zijn vrijwilligers die de AED’s (automatische Externe Defibrillators)  gaan 

controleren en onderhouden. De echte aftrap wordt gedaan op 1 september met de 

ontvangst van een AED geschonken door JCI Etten-Leur. In het najaar worden 

afspraken gemaakt met gemeente over hun AED’s dat betreft het naar buiten plaatsen 

en beheren. Maar ook over subsidiëren van nieuwe AED’s zodat wij als stichting een 6 

minuten AED gemeente krijgen. 

 

Doelstelling  

Stichting Hartveilig Etten-Leur hierna te noemen de stichting  is opgericht op 18 juli 

2017.  De stichting heeft als doel het inrichten en onderhouden van een 6 minuten 

Automatische Externe Defibrillator (AED) zone binnen Etten-Leur. Hartstichting 

Nederland heeft aangegeven dat met een AED zone de kans op overleven na een 

hartstilstand aanzienlijk groter wordt. Die moet dan wel binnen 6 minuten bij de patiënt 

zijn. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door AED’s welke nu in gebouwen geplaatst 

zijn naar buiten te plaatsen zodat deze 24 uur per dag en 7 dagen in de week 

beschikbaar zijn voor de omgeving. Ook gaat de stichting AED’s  controleren en 

onderhouden van derden. 

Stichting Hartveilig Etten-Leur is partner van de hartstichting. Om te kunnen voldoen aan 

de dichtheid van de 6-minuten zone  zijn in de gemeente Etten-Leur  80 tot 100 AED’s 

benodigd. Niet alle bestaande AED’s zijn geregistreerd. Die worden in kaart gebracht 

door bezoeken en het combineren van verschillende bronnen. 

De stichting probeert daarnaast voldoende nieuwe AED’s te plaatsen middels donaties, 

fondsen en crowdfunding acties zodat uiteindelijk een veilige 6 minuten AED gemeente 

ontstaat. 

De ANBI aanvraag loopt, daarmee kunnen particuliere donateurs hun schenking in 

mindering brengen op hun IB aangifte. 

 
Bij de uitvoering van de activiteiten conformeert de stichting zich aan de standpunten van 

de Nederlandse Reanimatie Raad en de Nederlandse Hartstichting  

Voorts heeft de stichting ten doel het bevorderen dat burgers deskundig zijn om te kunnen 

reanimeren, een AED kunnen bedienen en zich aanmelden bij hartslagnu.nl. 

 



 
 
  
  
Realisatie 
 
Om de doelstelling te realiseren van de stichting zijn er fasen uitgewerkt om te zorgen 
voor een goede uitvoering. De fasen zorgen ervoor dat naast de groei in aantal AED’s 
de organisatie ook op de juiste koers zit. Het kan wel zijn dat de fasen gedeeltelijk in 
elkaar overlopen. Het bestuur van de stichting zorgt dat dit in goede orde gebeurd en 
stappen niet worden overgeslagen. 
 
Fase 1 

 

Gemeente Etten-Leur heeft het plan de bestaande AED’s die de gemeente bezit over te 

dragen aan de stichting. Daarvoor berekent de stichting de beheer- en vervangingskosten 

voor een periode van 10 jaar. De AED’s van de gemeente zullen in overleg met 

gebouwbeheer van de gemeente naar buiten geplaats worden zodat zij 24-7 beschikbaar 

zijn. De gemeente is akkoord om de AED’s ook beter te verspreiden over de gemeente. 

Na akkoord begroting kan een plan gemaakt worden en tot uitvoering worden 

overgegaan.  

Voor  het buiten plaatsen van de AED’s zijn buitenkasten nodig en elektra voorzieningen. 

 

 

Fase 2 

 

In de gemeente Etten-Leur zijn er AED’s die bij bedrijven en partikulieren binnen hangen. 

Gedurende fase 2 worden deze bedrijven en personen benaderd en wordt gekeken of zij 

bereid zijn en tegen welke condities om deze AED’s ook 24-7 beschikbaar te maken door 

ze buiten te hangen in buitenkasten. 

 

Fase 3 

 

De stichting werkt aan een plattegrond van Etten-Leur met een 6 minuten zonering. Nadat 

fase 1 en 2 na realisatie zijn geanalyseerd blijven er zogenaamde witte plekken over. De 

stichting gaat sponsors zoeken voor aanschaf en beheer van deze benodigde AED’s. 

Deze sponsors kunnen bedrijven, verenigingen, stichtingen en partikulieren zijn.  Een 

mooi voorbeeld is de wijk Sander banken waar een crowdfunding heeft plaatsgevonden. 

Het beheer van deze AED is inmiddels overgenomen door de Stichting Hartveilig Etten-

Leur.  

 

 

 

 



 
 
Bestuur 

 

Het bestuur wordt gevormd door: 

HCM Eric Tak, Voorzitter 

Dylan Raats, Vice Voorzitter 

Leo Hoogeveen, Secretaris 

Paul van der Neut, Penningmeester 

 

Ondersteuning 

 

Wim van Ruyven, promotor en beheerder AED 

Piet Rentmeester, notulist en beheerder in opleiding 

Jack de Koning, beheerder in opleiding. 

 

De oprichtingsakte en vaststelling statuten  zijn gepasseerd op 18 juli 2017 

 

 

Financiële middelen 

. 

De vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun tijdsinbreng maar 

komen wel in aanmerking voor een vergoeding van gemaakte kosten. Dit is ook statutair 

vastgelegd 

De ondersteuners ontvangen een kilometervergoeding. Deze vergoedingen zijn 

afhankelijk van de financiële situatie bij de stichting. 

 

De stichting vergaart middelen in geld en natura waar mogelijk. Sponsors worden gezocht 

voor AED pakketten: AED, buitenkast, plaatsing en onderhoud. 

 

-Gemeente Etten-Leur geeft een jaarlijkse bijdrage dat toereikend is voor overdracht en  

het beheer van de AED’s die oorspronkelijk van de gemeente zijn en die zij wenst over te 

dragen aan de stichting. ( zie hiervoor de bijlage : Exploitatie Overzicht Overdracht en 

Beheer AED’s van gemeente Etten-Leur aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur) 

 

-Gemeente Etten-Leur stelt budget beschikbaar om een burgerinitiatief met 50% te 

ondersteunen. 

 

-Bij de Rabobank is een verzoek ingediend voor een bijdrage uit het coöperatiefonds, 

waarbij ook Rabobank 50% van een aantal initiatieven kan ondersteunen. 

 

-Voor aanschaf en beheer verzoekt  de stichting  om een financiële bijdrage dat voldoende 

is om de kosten van aanschaf, beheer en periodieke vervanging van onderdelen en 



 
 
software van een AED te bekostigen gedurende een periode van 10 jaar. ( d.i. de 

gemiddelde levensduur van een AED). (zie bijlage Exploitatie Overzicht AED gedurende 

10 jr)  

 

Risico van diefstal en vernieling zal in eerste instantie extern verzekerd worden, tot de 

stichting voldoende ervaring heeft opgedaan en over de financiële  middelen beschikt om 

dit risico zelf te dragen. Ook dit bedrag zit in de totale kosten per AED.  

 

Om de inkoop zo efficiënt mogelijk te maken zal voor een vaste leverancier, merk  en type 

gekozen worden. Dit zal jaarlijks worden geëvalueerd. 

 

Publiciteit. 

 

Om de doelstelling van de stichting bekend te maken zal er publiciteit worden gezocht. 

Als voorbeeld zal de eerste extern geplaatste AED bij het gemeentehuis tijdens het 

evenement “Lekker Etten-Leur” worden overgedragen door JCI aan de Stichting. 

Daarnaast heeft de  gemeente een promotiebudget beschikbaar gesteld voor 2017. 

Hiervoor worden folders gedrukt die naar bedrijven worden verzonden en gebruikt kunnen 

worden bij fondsen, service clubs en burgerinitiatieven. 

Van dit bedrag zal ook een website met achterliggende techniek worden gerealiseerd. 

Ook zal gepromoot worden dat burgers van Etten-Leur reanimatie cursussen  volgen en 

zich aanmelden bij Hartslagnu.nl. 

Ook moeten er enkele praktische zaken bekostigd worden zoals een  beheerderstelefoon 

en stickers met telefoonnummer in geval van  calamiteiten (gebruik of molest). 

 

 

 

 

Continuïteit 

 

De stichting zal ook actief moeten worden en blijven om een en ander voortdurend onder 

de aandacht te brengen en houden. Ook bij vervanging na 10 jaar moeten er middelen én 

hulpverleners zijn. Het stichtingsbestuur zal met regelmaat vergaderen, actieplannen 

opstellen en per jaar een beleidsplan updaten en de ondersteunersgroep begeleiden en 

coördineren.  

 

 

ANBI 

 

De stichting streeft de ANBI status na en zal dus ook haar beleidsplan en cijfers jaarlijks 

publiceren volgens de regels en voorschriften van de ANBI status.  



 
 
  


