
Jaarverslag Stichting Hartveilig Voorschoten over 2021

Gedurende het kalenderjaar 2021 heeft de Stichting Hartveilig Voorschoten ondanks de
beperkingen vanwege de coronapandemie definitieve vormen gekregen.

Zoals we in het jaarverslag 2020 schreven: ‘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.’ Dit laat nog steeds op zich wachten, onder
andere vanwege ziekte van de betrokken beleidsambtenaar.

In het jaar 2021 hadden we gehoopt 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. Ook dit bleek lastig te realiseren. Na diverse overleggen
met vervangers van de beleidsambtenaar is er een eenmalige subsidie toegekend. Voor de
volgende jaren hopen wij wel een structurele subsidie te mogen ontvangen.

Wat betreft fondsen werven voor nieuwe projecten zoals het uitbreiden van het AED netwerk
zijn we in een oriënterende fase.
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 wilden we 11 AED’s vervangen, die al ruim 10 jaar oud zijn. Een eenmalige bijdrage
in de kosten van de gemeente en eventuele sponsoren/fondsen maken eventuele uitbreiding
van het netwerk mogelijk. We zijn in 2021 op onderzoek uitgegaan naar welke AED
leverancier het meest passend is bij wat Voorschoten nodig heeft. We zijn bij Defibrion
uitgekomen. Zij zullen in 2022 11 nieuwe AED’s met en 19 nieuwe buitenkasten gaan
leveren. Voor de overige AED’s komt er dus ook een nieuwe buitenkast, met pincode zodat
alle AED’s van Stichting Hartveilig Voorschoten weer veilig beschermd tegen de elementen
buiten kunnen hangen! Deze beslissing is pas eind 2021 genomen, aangezien de bijdrage
vanuit de gemeente pas in december 2021 toegekend werd.

Financiële verantwoording

Het boekjaar 2021 loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Inkomsten en Uitgaven

Inkomsten 2021

Begroot Realisatie

Onderhoudskosten €5.000,- €0,-
Donaties, giften & sponsoring €300,- €104,-
Overige inkomsten:
vervangingsbijdrage €0,- €30.000,-

Totale inkomsten €5.300,- €30.104,-



Uitgaven 2021
Begroot Realisatie

Overheadkosten €150,- €6,75
Internetkosten €60,- €60,-
Overige kosten €0,- €12,70,-
Bankkosten €177,40 €177,40

Totale uitgaven €387,40 €256,85

Toelichting op de financiën

De overheadkosten zijn door de beperkte mogelijkheden door maatregelen als gevolg van
de regels rondom de bestrijding van de corona pandemie lager uitgevallen dan begroot. Het
bestuur heeft het broodnodige gedaan om de stichting draaiende te houden. De realisatie
van de vervanging van de AED’s en buitenkasten laten tot 2022 op zich wachten. Enerzijds
door de late toekenning van de benodigde gelden en anderzijds door wereldwijde chip
tekorten waardoor de ontwikkeling en fabricage van de buitenkasten vertraagd is.

De begrote inkomsten van € 5.000,- voor het onderhoud van de AED’s zijn nihil, omdat de
rekening voor onderhoud en verzekering nog eenmalig door de gemeente Voorschoten zelf
direct zijn betaald aan de leverancier in het kader van de huidige aflopende contracten.
Vanaf 2022 zullen alle contracten op naam van de stichting overgaan naar een andere
leverancier en komen de kosten voor rekening van stichting Hartveilig Voorschoten.


