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Burgers vormen het hart van onze samenleving. Het is van het grootste belang dat              
mocht er bij iemand een circulatiestoornis optreden, dat zo snel mogelijk medeburgers            
op adequate wijze kunnen helpen om de eerste minuten hulp te bieden tot de              
professionele hulpverleners ter plaatse zijn. Hiervoor is het niet alleen belangrijk dat een             
medeburger kan reanimeren, maar ook dat er een goed werkende Automatische           
Externe Defibrillator (AED) in de buurt aanwezig is. 
 
Doelstellingen en uitvoering 
 
Stichting Hartveilig Voorschoten heeft als doel: 

1. Het werken aan een Hartveilig Voorschoten. Gemeente Voorschoten heeft het          
plan de bestaande AED’s die in eigendom zijn bij de gemeente, over te dragen              
aan Stichting Hartveilig Voorschoten. De stichting zal (financiële) afspraken maken          
met gemeente Voorschoten en andere partijen over: de AED’s, het naar buiten            
plaatsen van bestaande binnenkasten, beheren, vervangen en onderhouden van         
de AED’s, alsmede het plaatsen van nieuwe AED’s, zodat wij als stichting een             
dekkende 6-minutenzone binnen de gehele gemeente Voorschoten kunnen        
bewerkstelligen. 
Daarbij vormen de waarborging en continuering van de functionaliteit van de           
gemeentelijke AED’s de basis voor een dekkende 6-minutenzone in de gemeente           
Voorschoten, om zodoende de kans van overleven bij een circulatiestoornis bij           
onze bewoners, bezoekers, werknemers, naasten en overige mensen, die zich in           
de nabijheid van een AED binnen onze gemeente bevinden, te vergroten.  
Om ervoor te zorgen dat er altijd een AED beschikbaar is, willen wij een reserve               
AED aanschaffen die tevens inzetbaar kan zijn als mobiele AED (bij eventuele            
inzet bij evenementenondersteuning via EHBO Vereniging Voorschoten) 
De Hartstichting heeft aangegeven dat met een 6-minutenzone de kans op           
overleven na een hartstilstand aanzienlijk groter wordt. Om te kunnen voldoen aan            
de dekkingsgraad van de 6-minutenzone zijn in de gemeente Voorschoten 80 tot            
100 AED’s benodigd, die 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar zijn.                
Dat is ongeveer het dubbele aantal AED’s dan dat er nu binnen de gemeente              
aanwezig zijn. De gemeente groeit, met name in nieuwe kleine wijkjes, in en rond              
de Duivenvoordecorridor, waar nog geen AED’s hangen. Iedere nieuwe wijk zou           
standaard een centrale AED moeten krijgen bij opening. 

 
2. In relatie tot de AED’s in eigen beheer heeft de stichting tevens als doel om alle                

AED’s binnen de gemeente Voorschoten in kaart te brengen. 
 

3. De stichting wil ook de 6-minutenzone gaan uitbreiden. De uitbreiding van de            
6-minutenzone willen wij naast ons eigen netwerk van AED’s ook zien te bereiken             
door de eigenaren (ondernemers en burgers) van private AED’s proactief te           
benaderen hun AED’s te laten opnemen in het landelijk netwerk van HartslagNu,            
zodat deze ook daadwerkelijk ingezet kunnen worden en door een          
burgerhulpverlener opgehaald kunnen worden. Niet alle aanwezige AED’s staan         
namelijk momenteel geregistreerd.  
De overige ‘witte plekken’ op de kaart willen we gaan inkleuren middels het             
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plaatsen van voldoende AED’s in combinatie met buitenkasten. Deze en andere           
projecten willen we middels donaties, sponsoring en/of fondsen en subsidies gaan           
financieren. Deze sponsors kunnen bedrijven, verenigingen, stichtingen en        
particulieren zijn.  
 
Ook het beheer en onderhoud van deze kasten wil de stichting op zich nemen,              
zodat er altijd een schone, goed functionerende AED beschikbaar is. We gaan de             
komende tijd mogelijke samenwerking onderzoeken met soortgelijke organisaties        
om eventuele kosten te besparen en krachten te bundelen om zo niet alleen een              
dekkend netwerk aan AED’s binnen de gemeente te krijgen, maar ook aan te             
sluiten bij omliggende gemeentes. 
 

4. Voorts heeft de stichting ten doel het aantal aangemelde burgerhulpverleners bij           
het landelijk netwerk van HartslagNu te verhogen. We weten dat er veel meer             
burgers zijn die kunnen reanimeren dan dat er aangemeld zijn als           
burgerhulpverleners bij HartslagNu. Als de ambulance-meldkamer een oproep        
krijgt voor een circulatiestoornis worden er via het gekoppelde systeem van           
HartslagNu ook burgerhulpverleners naar het slachtoffer toegestuurd. Zowel het         
aanmelden (als burgerhulpverlener) als het reageren op een oproep gebeurt          
geheel op vrijwillige basis. Echter, hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer            
kans voor een slachtoffer dat er ook daadwerkelijk iemand komt en iemand een             
nabije AED ophaalt om hulp te bieden. Immers, hoe eerder er begonnen wordt             
met reanimeren, hoe groter de kans op overleven en een beter herstel.  
 
EHBO en reanimatie cursussen, bieden wij aan via de EHBO Vereniging           
Voorschoten of het Rode Kruis.  
 
Bij de uitvoering van alle activiteiten conformeert de stichting zich aan de            
richtlijnen zoals opgesteld door de Nederlandse Reanimatie Raad, de Hartstichting          
en HartslagNu. 

 
5. Partnerschappen 

Stichting Hartveilig Voorschoten wil strategische partnerschappen aangaan met        
diverse autoriteiten op het gebied van eerste hulpverlening en reanimatie als           
mede met lokale organisaties. 

 
6. Nevendoel  

Als nevendoel geeft de stichting invulling aan het herdenken van de           
oorlogsslachtoffers en slachtoffers van oorlog in de gemeente Voorschoten; “De          
stichting beschermt de levenden en waakt over de doden.” Daaronder valt het            
bewaken van de instandhouding van de aanwezige oorlogsmonumenten en         
gedenkteken en het organiseren van jaarlijkse bloemleggingen in samenwerking         
met basisscholen in Voorschoten. De komende tijd gaan we inventariseren op           
welke manier we hier invulling aan kunnen geven. 
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Met haar doelstellingen beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. 
 
 
Financiën 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de             
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de            
stichting. 
 
Op grond van artikel 7 lid 2 van de statuten van de stichting is het bestuur, mits de                  
betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie           
zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot           
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van           
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar          
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld              
van een ander verbindt. 
 
Bestemming liquidatiesaldo 
Zoals blijkt uit artikel 16 lid 6 van de statuten zal een eventueel batig saldo van de                 
ontbonden stichting worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende           
instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een              
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt           
en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.  

 
Beloningsbeleid 
Statutair is vastgelegd dat de tijd, die vrijwilligers binnen de stichting besteden aan de              
werkzaamheden, op vrijwillige basis is. Hiervoor zullen de vrijwilligers geen bezoldiging           
ontvangen. Wel kunnen de vrijwilligers een onkostenvergoeding dan wel         
vrijwilligersvergoeding ontvangen, mits dit niet bovenmatig is en de financiële situatie           
van  de stichting dit toestaat. De stichting heeft geen mensen in dienst. 
 
Beschrijving administratieve organisatie  
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester.  
 
Publicatieplicht  
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website:           
www.hartveiligvoorschoten.nl 
RSIN:  852908258 
KvK-nummer: 58171371 
 
Contactgegevens:  
De stichting heeft als postadres:  
Ter Lips 8, 2251 DP Voorschoten  
info@hartveiligvoorschoten.nl 
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Het bestuur van de stichting bestaat per juni 2020 uit:  
• Ramon Sweys, voorzitter  
• Rinske van der Paal, secretaris  
• Albert Lanslots, penningmeester  
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