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1 Inleiding Voorzitter 
 
 
Beste lezer, 
  
Voor je ligt het eerste jaarverslag van Stichting Hartslag De Bilt. Dit verslag bevat tevens de 
jaarrekening van ons eerste (verlengde) boekjaar, van de oprichting 13-07-2017 tot 31-12-2018. 
  
Na een lange periode waarin diverse partijen hebben geprobeerd om de burgerhulpverlening bij 
reanimaties, via het landelijk reanimatie oproepsysteem HartslagNu, actief te krijgen in onze 
gemeente of in delen daarvan, is vanaf maart 2017 hard gewerkt om Stichting Hartslag De Bilt van de 
grond te krijgen. De stichting is in juli 2017 opgericht en eind oktober van dat jaar volgde het hoogte 
punt, het volledig activeren van HartslagNu in onze hele gemeente. Hiervoor zijn overeenkomsten 
gesloten tussen de Gemeente De Bilt en de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht) en als 
gevolg hiervan tussen de Gemeente De Bilt en Stichting Hartslag De Bilt. 
  
Vanaf dat moment tot en met 31 december 2018 zijn er bij 24 reanimatiemeldingen in onze 
gemeente burgerhulpverleners opgeroepen. Hoewel wij geen inzicht hebben in het verloop van een 
oproep of de uitkomst van de reanimatie, bereiken ons af en toe toch positieve signalen over de 
inzet van burgerhulpverleners en zelfs over slachtoffers die goed zijn hersteld na een reanimatie 
waarbij ook burgerhulpverleners betrokken zijn geweest. 
  
Dit systeem is een ultieme vorm waarin burgerparticipatie, Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en overheidsinbreng samen het verschil maken. Ook in onze gemeente wordt vanuit al 
deze vormen een bijdrage geleverd en werken wij samen aan een hartveilige gemeente. 
  
Ten slotte wil ik iedereen, die in welke vorm of omvang dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het 
behalen van de doelen van onze stichting, maar bovenal in het algemeen belang, heel hartelijk 
bedanken voor zijn of haar inzet en ook uitnodigen om hier vooral mee door te blijven gaan, want 
samen hopen wij het landelijke overlevingspercentage van nu 25% naar 40% in 2023 te brengen. 
  
 
Met hartelijke groet,  
 
 
 
Namens Stichting Hartslag De Bilt, 
 
Jan Maurits de Beij  
Voorzitter 
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2 De Stichting 
 

Oprichting 
Op 21 maart 2017 is door de gemeente en de RAVU een informatieavond voor inwoners van de 
gemeente De Bilt georganiseerd over het belang van de inzet van burgerhulpverleners en AED’s bij 
een circulatiestilstand.  
Om via HartslagNu burgerhulpverleners in te kunnen zetten is het noodzakelijk een organisatie 
binnen de gemeente te hebben die zich voor dit maatschappelijk belang inzet. 
Vanuit deze informatieavond zijn een aantal mensen opgestaan om deze organisatie vorm te gaan 
geven die o.a. burgerhulpverleners werft en een dekkend AED netwerk voor de zes kernen in de 
Gemeente De Bilt tracht te realiseren. Vanaf 26 april 2017 is men tweewekelijks bij elkaar gekomen 
om de Stichting Hartslag De Bilt op te richten.  
Voordat de stichting kon worden opgericht moest er besloten worden welke bestuursvorm 
aangenomen zou worden. Er is voor de constructie Bestuur, bestaande uit de voorzitter, 
penningmeester en secretaris, en een Raad van Advies (RvA) gekozen. Het Bestuur en de RvA 
vergaderen altijd gezamenlijk. Verder is er een Raad van Toezicht die het Bestuur benoemt, 
controleert en adviseert. 
Op 13 juli 2017 werd dit een feit door het ondertekenen van de oprichtingsacte bij de notaris. 

 

Samenstelling 
Bij oprichting bestond het bestuur uit: 
Nici van der Werve (secretaris), Ed Schaefers (penningmeester) en Jan Maurits de Beij (voorzitter). 
Per 26 oktober 2017 heeft Jan Pieter Stam het penningmeesterschap overgenomen van Ed. 
 
De Raad van Advies bestond uit: 
Lilian Beenen, Louise Korsman en Marcel van Tongeren. 
Nadat Ed zijn tijdelijke rol als penningmeester had overgedragen is hij toegetreden tot de RvA. Later 
is ook Julia van den Dool hierbij aangesloten.  
Marcel, Louise en Julia hebben tussentijds afscheid genomen. 
 

Overeenkomsten 
De volgende stap was het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de RAVU en 

gemeente De Bilt en tussen gemeente De Bilt en Stichting Hartslag De Bilt. 

Deze beide overeenkomsten werden door alle partijen op 30 oktober 2017 op het gemeentehuis 

ondertekend. 

Dit was het startsein voor HartslagNu om het oproepsysteem open te stellen voor het inzetten van 

burgerhulpverleners en AED’s bij een circulatiestilstand in gemeente De Bilt. 

 

Ontwikkelingen 
Gedurende het eerste anderhalf jaar hebben wij de stichting steeds verder ontwikkeld. Zo is er een 

website gebouwd, zijn de nodige stappen ondernomen om aan de nieuwe AVG-wetgeving te voldoen 

en is de ANBI-status aangevraagd en verkregen. 
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3 Visie en missie 
 

Visie 
Het vergroten van de overlevingskans en het behoud van de kwaliteit van leven na een hartstilstand 
door de inzet van getrainde burgerhulpverleners en AED’s. 
 

Missie  
Stichting Hartslag De Bilt wil binnen de gemeente De Bilt bij een hartstilstand burgerhulpverleners 
van HartslagNu in staat stellen zo snel mogelijk te beginnen met reanimeren, binnen 6 minuten een 
AED in te zetten en de reanimatie voort te zetten totdat het slachtoffer overgedragen kan worden 
aan professionele hulpverleners. 
 
Door: 

• Burgerhulpverleners te werven 
• Burgerhulpverleners op te leiden 
• Een netwerk van AED’s op te bouwen en in stand te houden 
• Nazorg voor burgerhulpverleners te regelen  
• Andere activiteiten te organiseren die bovenstaande doelen ondersteunen en aanvullen  

 
De stichting financiert de activiteiten door fondsen te werven en door bijdragen in natura. 
Het bestuur en de vrijwilligers zetten zich belangeloos voor de stichting in. 
 

4 In de praktijk 
 
In ons beleidsplan 2017-2018 hebben wij behoorlijk ambitieuze doelen gesteld. Nu kunnen wij 
achteraf stellen dat er op 31-12-2018 slechts 21 AED’s waren aangemeld in plaats van de beoogde 32 
en de gewenste 428 burgerhulpverleners zeer waarschijnlijk ook niet gehaald is. Toch wij sluiten ons 
eerste boekjaar af met een zeer goed gevoel om wat er wel bereikt is en in de wetenschap dat in 
2019 een fors aantal toegezegde AED’s zeer waarschijnlijk beschikbaar zal komen. 
 

PR 
Wij hebben diverse activiteiten ondernomen om onze stichting en het doel onder de aandacht te 
brengen in onze gemeente. Zo zijn er contacten gelegd binnen alle dorpskernen en presentaties 
gehouden bij verschillende dorps- en wijkverenigingen. Ook zijn wij bij verschillende gelegenheden  
in de lokale kranten verschenen. Verder hebben wij met grote regelmaat berichten op onze sociale 
media kanalen geplaatst. 
In september 2017 hebben wij samen met Stichting Reanimatie Onderwijs Zuid Oost Utrecht een 
kraam bemand op de Marktdag in De Bilt. 
 
Om ons doel kenbaar te maken hebben wij posters, folders en visitekaartjes gemaakt. 
 

AED Netwerk 
Om onze doelstelling te bereiken om een dekkend AED-netwerk aan te leggen in onze gemeente, 
hebben wij gekozen om in eerste instantie niet zelf AED’s te gaan aanschaffen, maar ons er op te 
richten om bestaande AED’s beschikbaar te krijgen, liefst 24/7. 
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Naast de reeds op eigen initiatief aangemelde AED’s, hebben wij diverse bedrijven benaderd om hun 
AED beschikbaar te stellen. Ook zijn wij met verschillende bewonersverenigingen en wijkraden in 
gesprek gegaan om samen één of meer AED’s beschikbaar te krijgen. Wij hebben gemerkt dat onze 
pro-actieve en adviserende rol vaak zeer op prijs wordt gesteld. 
Als gevolg hiervan waren er eind 2018 21 AED’s aangemeld bij HartslagNu, waarvan er 14 stuks 24/7 
beschikbaar zijn.  
Wij weten dat veel activiteiten die reeds zijn ingezet in voorgaande periode, er voor zullen zorgen dat 
er in 2019 fors meer AED’s beschikbaar komen. 
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Kern AED's  

 

Doelstelling 
  

Behaald 

 

 totaal 24/7 totaal 24/7  

 Bilthoven 12 10 11 6  

 De Bilt 6 5 4 4  

 Groenekan 3 2 1 0  

 Hollandse Rading 3 2 1 1  

 Maartensdijk 5 3 3 2  

 Westbroek 3 2 1 1  

 Totaal 32 24 21 14  

       
 
Van de Hartstichting hebben wij eenmalig 18 AED-buitenkasten gekregen die werden verdeeld als 
onderdeel van een eenmalige actie. Uit deze zelfde actie heeft een inwoonster van onze gemeente 
ook een buitenkast gekregen. Zij wilde deze graag gebruiken om de AED van het Lichtruim buiten 
geplaatst te krijgen, maar liep hierbij vast. Zij heeft deze buitenkast vervolgens aan ons 
overgedragen. Wij hebben besloten deze kasten te schenken aan AED-bezitters die hun eigen AED 
24/7 beschikbaar willen stellen via HarslagNu. 
In 2017 en 2018 hebben wij drie buitenkasten kunnen overhandigen. Daarnaast lopen er diverse 
gesprekken om ook andere AED’s op deze manier beschikbaar te krijgen. 
 

Burgerhulpverleners 
Door de fusie van HartslagNu en Hartveiligwonen is het nieuwe landelijk dekkende HartslagNu 
ontstaan. Om ook toegang tot het nieuwe systeem te krijgen zullen wij een partnerovereenkomst 
met HartslagNu moeten aangaan. Door gebrekkige communicatie hierover en landelijke discussie 
over de gestelde voorwaarden, hebben wij hier tot nu toe niet voor gekozen. Wij verwachten wel in 
2019 dit partnerschap aan te gaan.  
 
Als gevolg van het ontbreken van toegang tot het systeem van HartslagNu kunnen wij geen exact 
inzicht geven in het aantal geregistreerde burgerhulpverleners. Wij weten wel dat er in juli 2018 317 
burgerhulpverleners met een geldige certificering stonden ingeschreven in onze gemeente. Wij 
verwachten dat dit aantal is toegenomen door onze wervingsactiviteiten en de landelijke aandacht 
voor HartslagNu. 

         

 
Kern Aantal 

inwoners 
(2016) 

Burgerhulpverleners  

 
Doelstelling  Behaald  

 

  1 %    

 Bilthoven 22408 224 Onbekend  

 De Bilt 10752 108 Onbekend  

 Groenekan 1898 19 Onbekend  

 Hollandse Rading 1574 16 Onbekend  

 Maartensdijk 4938 49 Onbekend  

 Westbroek 1183 12 Onbekend  

 Totaal 42753 428 Onbekend  
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Financiën verwerven 
Bij de oprichting heeft de gemeente de kosten voor de oprichting vergoed en een mooi startkapitaal 
gegeven. Ook hebben wij via een statiegeldactie bij Albert Heijn De Bilt een bedrag mogen 
ontvangen. In 2018 is ook een statiegeldactie bij de SPAR in Bilthoven gehouden en die zal in 2019 
worden uitgekeerd. 
 

Bijdrage buiten de gemeente 
Wij hebben ons niet alleen gericht op onze eigen gemeente, maar toen wij hiervoor gevraagd werden 
hebben wij ook een bescheiden bijdrage mogen leveren om in onze buurgemeente Zeist eenzelfde 
stichting van de grond te krijgen, om ook hier HartslagNu te activeren.  
Tevens hebben wij een bijeenkomst mede georganiseerd voor alle lokale beheerders van HartslagNu 
binnen de Provincie Utrecht om kennis en ervaring te delen. 
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5 Jaarrekening 
 

Balans en Winst- & Verliesrekening Hartslag De Bilt 2017 – 2018 

 

Deze Balans en Winst- & Verliesrekening hebben betrekking op het verlengde boekjaar van 1-7-2017 

t/m 31 december 2018. 

 

Openingsbalans 1-7-2017 

Debet Credit 

Banksaldo  € 0 Eigen Vermogen € 0 

 € 0  € 0 

 

Balans 31-12-2018 

Debet Credit 

Banksaldo  € 1.313,68 Eigen Vermogen € 0 

  Resultaat € 1.313,68 

 € 1.313,68  € 1.313,68 

 

Winst & Verliesrekening 31-12-2018 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies/Giften € 1.859,55 Bankkosten € 202,16 

  Promotiekosten € 311,45 

  Administratiekosten € 32,26 

  Resultaat € 1.313,68 

 € 1.859,55  € 1.859,55 

 

   

Buitenkasten ontvangen 01-07-2017  19 

Eigendom overgedragen  3 

Voorraad per 31-12-2018  16 

 

6 Slotwoord 
 
Na de succesvolle start van HartslagNu in onze gemeente en ook geholpen door de aandacht in 

landelijke media en acties als “BuurtAED”, merken wij steeds meer animo bij de mensen in onze 

gemeente om zich ook aan te melden als burgerhulpverlener en om initiatieven te starten om één of 

meer AED’s beschikbaar te stellen. Wij verwachten dan ook dat er in 2019 zeker een ruime 

verdubbeling van het aantal aangemelde AED’s zal plaatsvinden en een toename van het aantal 

burgerhulpverleners. Wij kijken er naar uit om, in samenwerking met de gemeente, bedrijven en 

inwoners, onze bijdrage te leveren aan dit succes. 

 
 

 


