
Jaarverslag 2019 St Hartveilig Etten-Leur.

Na de vliegende start in 2018 met de vijftigste AED in December heeft 2019 ook in het teken
gestaan van verdere uitrol van nieuwe AED’s, het buiten plaatsen van bestaande AED’s en het
onderhoud. Ook na het gebruik van een AED voor reanimatie moeten de pads en batterijen
worden vervangen.

Na een eerste subsidietoekenning van gemeente Etten-Leur in januari 2019 van 10.000 euro is
in Juli nog een toekenning ontvangen via de gemeente van de RAV ook van 10.000 euro.

De stichting heeft regelmatig vergaderd en alles vastgelegd in notulen. Ook is overleg geweest
met gemeente Etten-Leur.

In 2019 zijn 3 reanimatietrainingsavonden georganiseerd bij Verkeerschool Blom. Onder
auspiciën van EHBO Etten-Leur zijn door Reanimatiepartner Breda weer vele Etten-Leurenaren
getraind in reanimatie met behulp van een AED.

Realisaties 2019:
AED vervangen Surplus Kerkwerve.
Buitenplaatsen gemeentelijke  AED bij de Stags.
Plaatsing IKE AED bij Trafa.
Plaatsing Rotary AED bij huisartsen markt.
Buitenplaatsing Menmoerhoeve Zundertseweg.
Verplaatsen AED Rabo naar speeltuin Hoge Neer.
Buitenplaatsing gemeentelijke AED bij sportpark Achilles.
AED vervangen bij gemeente huis.
Buitenplaatsing Kerkelijk centrum De Baai.
AED Don Bosco is verplaatst naar Johan de Witlaan voor betere spreiding.
Buitenplaatsing van Beek infra.

Ook is veel tijd gaan zitten in het benaderen van bedrijven om hun AED aan te melden bij
Hartslagnu.nl

Lopende projecten: Burchtplein, Ambachten laan en Zundertseweg.
Nog uit te voeren AED pakket Schoenmakershoek, zodra locatie bekend is.
In 2020 is de co creatie De Grient afgerond. Voor deze 5 projecten is in 2019 geld gereserveerd.

Algemene zorg is dat het erg veel tijd en moeite kost om een adres te vinden waar een AED
geplaatst mag worden. Ook lijkt het urgentie gevoel bij inwoners wat weg te ebben omdat er al
vele AED’s zichtbaar zijn.

Ter informatie voor alle inwoners is in de Kerst Bode een advertentie geplaatst ,met alle
beschikbare AED’s in Etten-Leur.


