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Bestuurs- en Activiteitenverslag 

COVID-19 
De ontwikkelingen in het verslagjaar 2020 zijn sterk beïnvloed door de gevolgen van COVID-19. 

Hierdoor was het vanaf medio maart niet meer mogelijk om op een veilige manier cursussen te 

organiseren voor nieuwe vrijwilligers, noch herhalingscursussen voor bestaande vrijwilligers. Om te 
voorkomen dat het aantal vrijwilligers met een verlopen certificaat te hoog zou oplopen, is door de 

Nederlandse Reanimatieraad in samenspraak met HartslagNu de vervaldatum van in 2020 

verlopende certificaten tijdelijk verlengd. 

 

Een andere belangrijke impact van COVID-19 is geweest dat het aantal fysieke bestuursbijeen-

komsten beperkt is gebleven. Afstemming heeft voornamelijk plaatsgevonden via periodieke 

updates van de secretaris en online. Ook de voorgenomen verkennende besprekingen met de 
dorpskern Haaren (die per 01-01-2021 is toegevoegd aan de Gemeente Oisterwijk) over de 

mogelijkheden van ineenvlechten van de Heartsafe-activiteiten zijn niet goed van de grond 
gekomen. Voornemen is om dit in 2021 te gaan realiseren en de eerste aanzet hiertoe is begin 2021 

dan ook gedaan. 

 

 

Algemeen 
In de administratie van Stichting Oisterwijk Heartsafe (SOH, opgericht in 2007) zijn 69 AED-systemen 
aangemeld, verspreid over de woonkernen van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Hiervan zijn er 

30 in eigendom van SOH en 39 van derden (bedrijven, particulieren, (semi)overheidsinstellingen). Al 

deze AED’s staan geregistreerd in de systemen van HartslagNu. Van de geregistreerde AED-systemen 

zijn er 52 beschikbaar voor ons uitgebreide netwerk van burgerhulpverleners gedurende 24 uur per 

dag en 7 dagen per week. 

 

Het vrijwilligersnetwerk bestaat per ultimo 2020 uit 530 gecertificeerde en gemotiveerde mensen. 
Het aantal vrijwilligers is in 2020 licht gedaald door natuurlijk verloop (hoge leeftijd, gezondheid), 

verhuizing naar een locatie buiten het werkgebied en verouderde certificaten. Daarnaast zijn vanaf 
maart 2020 geen cursussen meer gegeven in verband met COVID-19, waardoor de aanwas van 

nieuwe vrijwilligers is gestokt. 

 

Alle AED-kasten zijn goed beschermd (met pincode beveiligd en uitgerust met een luid audio-alarm) 
en 15 zijn ook nog voorzien van een in eigen beheer ontwikkelde beschermhoes. 

 

 

Samenwerking met HartslagNu 
Vanaf augustus 2018 heeft Nederland één landelijk oproepsysteem voor reanimatie: HartslagNu. 

HartslagNu werkt samen met lokale stichtingen die zich inzetten voor de zgn. 6-minutenzones (de 

streeftijd waarbij de kans op een succesvolle reanimatie zo maximaal mogelijk is). 

 

SOH is vanaf de start een van de ruim 70 HartslagNu-partners. SOH is uitgenodigd als actieve 

deelnemer aan de landelijke Klankbordgroep vanwege onze langjarige kennis en ervaring alsmede de 

hierop gebaseerde visie op de organisatie van het ‘hartveilig’ maken en houden van de gemeente 

Oisterwijk. Op deze manier oefenen we een directe en positieve invloed uit op de landelijke opzet, 
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inrichting en uitbreidingsplannen van HartslagNu. In de Corona-periode zijn er periodiek bijeen-

komsten geweest via conference-calls en livestreams. 

 

Ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19 is het aantal burgerhulpverleners dat gehoor geeft 

aan een alarmering nauwelijks of niet gewijzigd. In een enquête van SOH in 2020 onder haar eigen 

vrijwilligers wordt dit beeld bevestigd: 75% van onze eigen mensen geeft aan gevolg te zullen 

(blijven) geven aan een oproep voor een inzet als zij worden opgeroepen. 

 

Vanaf oktober 2020 worden vrijwilligers van 70 jaar en ouder (voorlopig) niet meer opgeroepen om 

te gaan reanimeren. Ook wordt er tijdelijk niet meer beademd. Deze situatie duurt nog steeds voort. 

 

Los van Covid-19 wordt continu nagedacht over verdere verbeteringen. Zo is in 2020 gestart met de 

opzet van een landelijk nazorgtraject genaamd HartslagSamen. In het kort houdt dit in dat slacht-

offer, burgerhulpverlener en professionele hulpverleners met elkaar in contact kunnen komen als 
daar behoefte aan is. De toestemming van slachtoffer, familie of nabestaanden is hierbij leidend. Een 

en ander geheel in overeenstemming met de privacyregels en de AVG. 

Er wordt momenteel in 2 ambulance-regio’s (niet onze regio) een pilot uitgerold en getest. 

 

Een andere nieuwe ontwikkeling betreft het nadenken hoe de bestaande infrastructuur ingepast kan 

worden bij het bepalen van de geo-locatie ingeval van een alarmering. Concreet gaat het om de 

mogelijkheid om obstakels als spoorwegen, waterpartijen, snelwegen, etc. mee te nemen bij de 
vaststelling van de afstand die in 6 minuten kan worden afgelegd tussen de locatie van het 

slachtoffer en de locatie van de op te roepen vrijwilligers. Dit is een complex vraagstuk en het staat 

nog pas in de kinderschoenen, maar is wel een gekoesterde wens. 

 

 

Hoe werkt het alarmeringssysteem van HartslagNu? 
Bij een melding bij 112 voor een reanimatie worden via het landelijke alarmeringssysteem een groot 

aantal burgerhulpverleners per sms en/of per HartslagNu-app opgeroepen om te gaan reanimeren 

op de locatie waar het slachtoffer zich bevindt. Een aantal van hen wordt verzocht om de dichtst-

bijzijnde AED op te halen. Het systeem werkt op basis van de geo-locatie van de mobiele telefoon 

van de burgerhulpverlener op het moment van een alarmering. Zoals in de vorige alinea beschreven, 

wordt continu nagedacht hoe het alarmeringssysteem verder kan worden geperfectioneerd. 

 

 

Cursussen en certificering 
Het is uitermate belangrijk om het kennisniveau van onze burgerhulpverleners op peil te brengen en 

te houden. Zoals eerder aangegeven, is het aanbieden van cursussen in 2020 vanwege Covid-19 

vanaf medio maart stilgevallen. In januari/februari zijn nog 2 cursusavonden (combi start/herhaling) 

georganiseerd voor 4 nieuwe en 23 bestaande vrijwilligers. Daarna waren verdere cursussen niet 

meer toegestaan of inhoudelijk niet mogelijk (onder andere vanwege de afstandsregels). 

 

De Nederlandse Reanimatieraad en HartslagNu hebben in de loop van 2020 geadviseerd om geen 

cursussen te organiseren als daar geen dringende reden voor is. HartslagNu heeft op verzoek van de 
Klankbordgroep toegestemd om de certificaten niet te laten vervallen op einde geldigheidsdatum, 

zodat mensen met een verlopen certificaat gewoon gealarmeerd kunnen blijven worden. SOH kan 

gelukkig bogen op een hoge kwaliteit van reanimatie door haar vrijwillige burgerhulpverleners. 
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Uiteraard zullen we ervoor zorgdragen dat de cursussen weer worden opgestart zodra dat 

inhoudelijk mogelijk is en ook de regels dit weer toestaan. 

 

 

Alarmeringen in 2020 
In 2020 heeft 15 maal (in 2019 18 maal) een alarmeringsoproep via HartslagNu plaatsgevonden. Het 

proces van oproepen is in 2020 aangepast: het alarmeringssysteem zoekt in een steeds grotere straal 

tot maximaal 2000 meter naar maximaal 100 vrijwilligers en 3 AED’s. Als 4 vrijwilligers aan het 

systeem hebben teruggemeld dat ze ter plaatse van het slachtoffer gaan, dan worden alle overigen 

via ditzelfde systeem opgeroepen om niet meer te komen dan wel om te draaien richting thuis. Op 
deze manier beoogt men om (te) grote drukte op de locatie van het slachtoffer te voorkomen. 

 

Sinds de oprichting van SOH in 2007 zijn we tot eind 2020 betrokken geweest bij 156 alarmeringen. 

Het aantal alarmeringen fluctueert enigszins en de trend lijkt de laatste jaren iets te stijgen ten 
opzichte van het langjarig gemiddelde (10 tot 15), zoals ook blijkt uit onderstaande grafiek met 

gegevens vanaf 2011. 

 

 
 

 

Technisch beheer van de AED’s 
Behalve de 30 AED-systemen die bij SOH in eigendom zijn, zijn ook nog 22 AED-systemen door de 
eigenaar in beheer gegeven bij SOH; in totaal dus 52 systemen. Onze eigen Technische Commissie 

voert op al deze AED-systemen minimaal twee keer per jaar een grondige preventieve inspectie uit. 

Een en ander wordt vastgelegd op inspectielijsten en in een logboek. Er worden ook controlestickers 
aangebracht. 

 

Over de door derden op eigen initiatief beschikbaar gestelde AED’s voert SOH niet het technisch 

beheer. Deze AED’s worden door de eigenaar zelf aangemeld bij HartslagNu. HartslagNu beoordeelt 
de aanmelding en zet de status op actief als aan alle voorwaarden is voldaan. Vanaf dat moment zijn 

deze AED’s dan uiteraard ook beschikbaar voor alle burgerhulpverleners van SOH. De eigenaren van 

deze private AED’s zijn zelf verantwoordelijk voor het technisch beheer van hun AED-systeem en 
worden niet meegenomen in de periodieke halfjaarlijkse controles door de Technische Commissie 

van SOH. 
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Vanaf 2019 zijn we gestart met het vervangen van de oudste AED-systemen. Aanvankelijk was de 

gedachte dat technisch gezien een systeem een levensduur van 8 jaar zou hebben. Mede door het 
goede inspectiewerk, hebben we deze levensduur kunnen oprekken tot 12 jaar. Hierbij moet 

overigens bedacht worden dat na iedere reanimatie-inzet de elektroden van de betreffende AED 

worden vervangen. Ook als een AED niet wordt ingezet, wordt om de 4 jaar de accu verwijderd en 
vervangen. Hiervoor is in het verleden een meerjarenplanning opgezet, die vanaf 2020 jaarlijks 

wordt geactualiseerd.  

 

 

In overeenstemming met het voorgaande zijn in 2020 de volgende vervangingsinvesteringen 

gerealiseerd: 

- 9 AED’s 
- 0 Kasten 
- 4 Accu’s 

 

Daarnaast zijn 15 sets elektroden vervangen, waarvan 9 in het kader van onderhoud (vervallen 

houdbaarheidsdatum) en 6 na gebruik bij een inzet. De kosten voor deze laatste categorie kunnen 

sinds 2018 worden gedeclareerd bij de RAV. 

 

 

Ontvangen subsidies 
Met de opbrengst van de Rabobank actie Clubkas Campagne 2020 hebben we 15 

beschermingshoezen kunnen vernieuwen. De beschermende werking van deze eerder aangeschafte 

hoezen waren in de praktijk onvoldoende gebleken. 

Helaas heeft Stichting De Schuur in 2020 vanwege de COVID-19 omstandigheden moeten besluiten 

om hun steun aan de sociale instellingen in Oisterwijk een jaar op te schorten. 

 

Eveneens vanwege COVID-19 zijn de overige geldelijke subsidies achtergebleven bij voorgaande 
jaren. Wel heeft nog een fysieke donatie plaatsgevonden in de vorm van een 3 jaar oude AED. Deze 

is opgenomen in het vaste activa register en loopt vanaf november 2020 mee in het geactualiseerde 

MJOP (Meer Jaren Onderhoudsplan). 

 

 

Organisatie 
In 2020 is het Bestuur in 3 fysieke vergaderingen bijeengeweest en daarnaast zijn drie uitgebreide 

tussentijdse updates verzorgd. Vanwege het COVID-19 virus waren er minder activiteiten op het 

gebied van opleidingen en trainingen. Zoals eerder aangegeven, zijn ook de voorgenomen 

besprekingen met de Heartsafe-organisatie in Haaren (met het oog op samenwerking na de 

toetreding van de dorpskern Haaren tot de gemeente Oisterwijk) uitgesteld tot in 2021. 

 

Ultimo 2020 was de samenstelling van de organisatie als volgt: 
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Bestuur 

Jos Widdershoven     Voorzitter 

Ad Linthorst      Secretaris 

Jan van Lith      Penningmeester 

 

Bestuurslid     Marc Snels (Opleidingen) 

Bestuurslid     Raymond van der Heijden (PR) 

Bestuurslid     Nel Blessing 

Bestuurslid     Maureen Hekker 

Bestuurslid     Jan Zoontjens 

 

Ondersteuning 

Henk van Aert     Bestuursadviseur 

Jan de Bresser      Lid Technische Commissie 

Berrie Timmermans     Lid Technische Commissie 

 

 

Tot slot 
Het bestuur van SOH spreekt haar dank en erkentelijkheid uit aan allen die ook in 2020 een bijdrage 

hebben geleverd aan de doelstellingen van de stichting. Zeker in de bijzondere pandemische 

omstandigheden mogen we bijzonder blij zijn met ieders inzet. 

 

Op de eerste plaats denken we hierbij natuurlijk aan alle vrijwillige burgerhulpverleners die samen 

het hart vormen van onze Stichting Oisterwijk Heartsafe. Niet onvermeld mag blijven dat vooral 

vanwege hun inzet het percentage slachtoffers dat sinds de start in 2007 succesvol1 is gereanimeerd 

van 7% naar 33% is gestegen. 

 

Daarnaast is ook de jaarlijkse financiële ondersteuning van de gemeente Oisterwijk, de Rabobank en 

van de vele overige donateurs die SOH een warm hart toedragen onontbeerlijk voor ons 

levensreddende werk. De hiervóor beschreven resultaten zouden zonder hun hulp en bijdrage nooit 

tot stand hebben kunnen komen.  

 

 

 

 

  

 
1  Onder succesvol wordt in zijn algemeenheid verstaan dat het slachtoffer mét ademhaling in 

de ambulance is gebracht. 
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Financieel Verslag 2020 
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Balans per 31 december 2020 
 

 
  

Activa: 31-12-2020 31-12-2019

AED en kasten 24.623            10.844            

Overige vaste activa 4.080               1.712               

Overige vorderingen 147                  6                       

Liquide middelen 48.072            63.619            

76.921            76.181            

Passiva: 31-12-2020 31-12-2019

Algemene reserve 23.500            2.181               

Continuiteitsreserve 5.000               5.000               

Bestemmingsreserve 48.421            69.000            

76.921            76.181            

Overige schulden

76.921            76.181            

Aldus goedgekeurd door het bestuur d.d. 7 april  2021

Naam: Handtekening:

Voorzitter: J. Widdershoven

Secretaris: A. Linthorst

Penningmeester: J. van Lith
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Staat van Baten & Lasten 
 

 
  

Baten: 2020 2019

Subsidies 5.000               7.360               

Donaties 5.463               5.860               

Brochures

Opbrengst Opleidingen 315                  2.263               

Rente inkomsten 5                       11                    

Overige baten 249                  

11.033            15.494            

Lasten: 2020 2019

Afschrijvingen 4.767               3.582               

Kosten opleidingen 464                  4.421               

Onderhoudskosten 1.052               2.848               

Kosten website 713                  504                  

Kantoorkosten 187                  368                  

Bankkosten 139                  128                  

Overige kosten 922                  1.211               

8.244               13.062            

Exploitatieresultaat 2.789               2.432               
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Staat van Herkomst & Bestedingen van Middelen 
 

 
  

Herkomst: 2020 2019

Subsidie 5.000               7.360               

Donaties (excl AED's) 4.684               5.860               

Brochures -                   -                   

Bijdrage opleidingen 315                  2.263               

Ontvangen rente 6                       11                    

Mutatie overlopende passiva (350)                 

  10.005             15.144            

Bestedingen: 2020 2019

Aanschaf AED's/Kasten/Overige 19.011            3.706               

Aanschaf Accu's 2.153               

Aanschaf Beerens Hoezen 771                  

Bankkosten 139                  128                  

Kosten opleidingen 464                  4.421               

Kosten website 713                  504                  

Onderhoudskosten 1.052               2.848               

Overige kosten 1.108               1.579               

Mutatie overlopende activa 141                  (44)                   

25.553            13.142            

Per saldo ontvangen (uitgegeven) in het jaar  (15.547)            2.002               

Stand liquide middelen begin van het jaar 63.619            61.617            

Saldo liquide middelen 31 december 48.072            63.619            
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Algemene Toelichting & Waarderingsgrondslagen 
 

 
  

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMEEN
De stichting is opgericht op 18 april  2007 onder de naam Stichting Oisterwijk Heartsafe.

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Oisterwijk en is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel voor Brabant onder nummer 18088333.

ACTIVITEITEN
De stichting heeft als doel een specifieke bijdrage te leveren aan het tot stand

brengen en houden van een dekkend netwerk in de gemeente Oisterwijk

van reanimatieapparatuur (AED's) en getrainde c.q. opgeleide vrijwill igers, met als doel

om  bij mensen die een hartstilstand krijgen binnen 6 minuten te kunnen starten met reanimatie,

om hiermee de overlevingskansen aanzienlijk te verhogen.

GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING

MATERIELE VASTE ACTIVA
De vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische uitgaafprijs, verminderd 

met de daarover berekende lineaire afschrijvingen. 

In 2020 zijn afschrijvingstermijnen aangepast voor nieuwe AED's en Kasten:

 - AED - afschrijvingstermijn wordt 12 jaar (was 7 jaar)

 - Kast - afschrijvingstermijn wordt 5 jaar (was 7 jaar)

Voor activa aangeschaft vóór 2020 blijft de afschrijvingstermijn ongewijzigd.

Overige activa worden afgeschreven in 5 jaar.

VORDERINGEN EN SCHULDEN
De vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

De waardering van de vorderingen geschiedt, voorzover noodzakelijk onder aftrek

van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele

beoordeling van de vorderingen.

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan,

voor zover in de toelichting niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten 

en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald

met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd cq.

de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden

in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans 
 

 

Algemene reserve 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari 2.181               1.241               

Mutatie in het jaar

Resultaat voor het jaar 2.789               2.432               

Mutatie continuiteitsreserve -                   -                   

Mutatie bestemmingsreserve 18.530            (1.492)             

21.319            940                  

Stand per 31 december 23.500            2.181               

Continuiteitsreserve 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari 5.000               5.000               

Vrijval/toevoeging gedurende het jaar -                   -                   

Stand per 31 december 5.000               5.000               

De continuïteitsreserve is opgenomen t.b.v. doorlopende kosten gedurende één jaar.

Bestemmingsreserve 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari 69.000            67.508            

Mutatie in het jaar (20.579)           1.492               

Stand per 31 december 48.421            69.000            

De bestemmingsreserve is noodzakelijk t.b.v de vervanging van AED's, kasten en accu's

Uitsplitsing van de mutatie van de bestemmingsreserve:

Ontvangen in het jaar:

Rabobank Clubactie 875                  (t.b.v. Hoezen)

-                   

Uitgegeven in het jaar: -                   

AED's + kasten + hoezen (18.530)           

Kasten -                   

Accu's (2.153)             

Overige (Hoezen) (771)                 

Toe-/(af)name : (20.579)           


