
Jaarverslag Stichting Hartveilig Voorschoten over 2020

Gedurende het kalenderjaar 2020 heeft de Stichting Hartveilig Voorschoten definitieve
vormen gekregen. De plannen om als stichting Hartveilig Voorschoten het AED netwerk
binnen de gemeente te beheren en onderhouden waren reeds jaren geleden door de huidige
voorzitter geopperd. Na vele overleggen met de gemeente Voorschoten was het in
december eindelijk zover. De officiële overdracht van de gemeentelijke AED’s aan de
stichting Hartveilig Voorschoten.

In het voorjaar van 2020 is het huidige bestuur in functie getreden, per 12 juni zijn de
statuten gewijzigd, het beleidsplan afgerond. Het huidige bestuur bestaande uit Ramon
Sweys (voorzitter), Rinske van der Paal (secretaris) en Albert Lanslots (penningmeester) is
in juni 2020 bij de KvK ingeschreven.

Tevens is de stichting per juli officieel partner van HartslagNu.
Per 12 juni 2020 heeft de belastingdienst de stichting als algemeen nut beoogde instelling
aangewezen (ANBI-status).

In het najaar heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met onder andere gemeente
Voorschoten inzake overname van de gemeentelijke AED’s.
Per 1 december 2020 was het dan eindelijk zo ver! De 19 AED’s werden overgedragen aan
de Stichting! Tevens heeft de stichting een initiële startsubsidie verkregen van €5.000,- en
de onderhoudskosten voor 2021 zijn door de gemeente voldaan aan onze
onderhoudspartner en leverancier AED-Partner. Rond de overdracht hebben wij alle AED’s
meermaals gecheckt om te kijken of zij in goede staat en op de aangegeven plaatsen
beschikbaar waren.
Alle AED’s hebben we correct in HartslagNu aangemeld met bijbehorende gegevens, zodat
ze werkend zijn en inzetbaar zijn voor de burgerhulpverleners in geval van een
reanimatie-oproep.

Met de start van een nieuwe stichting hoort ook een persmoment. Het persmoment vanuit de
gemeente laat, als gevolg van de corona-pandemie, nog steeds op zich wachten. Wel zijn er
drie kranten waar wij een artikel hebben mogen plaatsen: Groot Voorschoten,
Voorschotense Krant en later nog het Leids Nieuwsblad vanwege een uitbreiding van ons
AED-netwerk in de gemeente Leiderdorp. Deze AED is ons toegekend naar aanleiding van
een project van de Hartstichting om de zogenoemde witte vlekken op de Nederlandse kaart
te dichten.
Ook zijn we benaderd door diverse bewonersverenigingen in het dorp om mee te denken
over het plaatsen en aanschaffen van AED’s.
Daarnaast hebben we in december de eerste ‘check na mogelijke inzet’ gedaan.

In het jaar 2021 hopen we structurele subsidie voor onderhoud aan huidige AED’s van de
gemeente te mogen ontvangen en daarmee zelf het onderhoudscontract voor de bestaande
AED’s te financieren.
Daarnaast willen we zelf actief fondsen gaan werven voor nieuwe projecten zoals het
uitbreiden van het AED netwerk.
Ook zijn er plannen om een dag organiseren voor de burgerhulpverlener, in samenwerking
met de lokale EHBO vereniging, gemeente en eventuele overige geïnteresseerde partners.



In 2021 hopen we 11 AED’s te vervangen, die al ruim 10 jaar oud zijn. Een eenmalige
subsidie van de gemeente en eventuele sponsoren/fondsen maken eventuele uitbreiding
van het netwerk mogelijk. We gaan ons in 2021 op onderzoek uit naar welke AED
leverancier het meest passend is bij wat Voorschoten nodig heeft.

Financiële verantwoording

Het boekjaar 2020 loopt in principe van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Tot de
statutenwijziging was de stichting de laatste jaren in feite slapend, waardoor wij voor dit
actieve eerste jaar als stichting Hartveilig Voorschoten 12 juni 2020 aanhouden als
startdatum van dit boekjaar.

Inkomsten en Uitgaven

Inkomsten 2020

Begroot Realisatie

Subsidie gemeente €5.000,- €5.000,-
Donaties, giften & sponsoring €300,- €0,-
Overige inkomsten €0,- €0,-

Totale inkomsten €5.300,- €5.000,-

Uitgaven 2020
Begroot Realisatie

Notariskosten €315,51 €315,51
Overheadkosten €150,- €223,25
AED onderhoudskosten
AED verzekeringskosten
Overige kosten €0,- €0,-
Bankkosten €15,10 €0,-

Totale uitgaven €480,61 €538,76

Toelichting op de financiën

Per juni 2020 is de stichting van start gegaan. Voor dit jaar waren de kosten voor onderhoud
en verzekering reeds voldaan door de gemeente. Als financiële meevaller heeft de notaris
ons gesponsord en vielen deze kosten lager uit dan begroot. Aangezien we geen vaste
inkomsten hebben, voelen we ons genoodzaakt op de kleintjes te letten en geen overbodige
aankopen te doen.

De start financiering van de gemeente heeft het mogelijk gemaakt de stichting in zijn huidige
vorm te realiseren en voor het komend jaar te voldoen in beheer, verzekering en
onderhoudskosten van de AED's en buitenkasten.


