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1 Inleiding Voorzitter 
 
 
Beste lezer, 
  
Voor je ligt het tweede jaarverslag van Stichting Hartslag De Bilt. Dit verslag bevat tevens de 
jaarrekening. 
 
Het afgelopen jaar was voor Stichting Hartslag De Bilt een succesvol jaar. Er waren een behoorlijk 
aantal kleinere en grotere successen te vieren. Vooral op het gebied van het AED netwerk zijn grote 
stappen gezet. Het aantal aangemelde AED’s is ruim verdubbeld in 2019 en er zijn concrete 
toezeggingen voor een aantal AED’s die in 2020 gerealiseerd zullen worden. 
Ik wil graag benadrukken dat dit succes vooral te danken is aan de inzet van velen; particulieren, 
bedrijven, stichtingen en de gemeente. 
 
Ook het formaliseren van het partnerschap met HartslagNu is een belangrijke stap om nog 
succesvoller te kunnen worden. 
 
Een punt van aandacht is de bezetting van het Bestuur en de Raad van Advies. Het is ons de 
afgelopen periode nog niet gelukt om een nieuwe secretaris te vinden en met een uitbreiding van de 
RvA zullen wij ook beter in staat zijn onze doelen te verwezenlijken. 
Ik heb ook het voornemen om mijn functie als voorzitter over te dragen komend jaar en wil mij in 
een andere rol gaan inzetten voor Stichting Hartslag de Bilt. 
 
Het blijven heel bijzondere cadeautjes als wij, meestal via-via, horen dat burgerhulpverleners 
betrokken zijn geweest bij een reanimatie en het slachtoffer goed hersteld is. Vanwege de  privacy 
horen wij dit normaal niet en dat is ook goed, maar toch sterken deze berichten ons in onze 
overtuiging van het belang van een goed werkende burgerhulpverlening die de beschikking heeft 
over een ruim netwerk van dag- en nacht beschikbare AED’s. 
 
Ik sluit graag af met een groot compliment voor iedereen die zijn of haar bijdrage, groot of klein, 
direct of indirect, particulier of professioneel, levert aan de hulpverlening bij reanimaties in onze 
gemeente. Alléén samen kunnen wij de overlevingskans nog verder vergroten. 
  
 
 
Met hartelijke groet,  
 
 
 
Namens Stichting Hartslag De Bilt, 
 
Jan Maurits de Beij  
Voorzitter 
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2 De Stichting 
 

 

Samenstelling bestuur 
 
Bij aanvang van 2019 bestond het bestuur uit Nici van der Werve (secretaris), Jan Pieter Stam 
(penningmeester) en Jan Maurits de Beij (voorzitter). Nici heeft begin 2019 aangegeven haar taak als 
secretaris te willen neerleggen. Sindsdien wordt er een vervanger gezocht. 
 
De Raad van Advies bestond uit Lilian Beenen en Ed Schaefers. Patrick van Renswoude is begin 2019 
toegetreden tot de Raad van Advies, maar eind 2019 hebben we vanwege persoonlijke 
omstandigheden weer afscheid van hem moeten nemen .  

 

Overeenkomsten 
In 2019 hebben we een partnerovereenkomst gesloten met HartslagNu, de organisatie achter het 

landelijke reanimatie oproep systeem. Met deze overeenkomst krijgen wij: 

• eerste informatie over nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen HartslagNu 

• een online communicatiepakket  

• het recht ons naar buiten toe te profileren als partner van HartslagNu 

Naast deze overeenkomst hebben wij ook een verwerkersovereenkomst gesloten, waarmee wij 

toegang hebben gekregen tot de database van HartslagNu en ook beheerstaken kunnen uitvoeren 

over de ingeschreven burgerhulpverleners en AED’s in onze gemeente. 

 

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. 
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Het bestuur en de vrijwilligers zetten zich belangeloos voor de stichting in. 
 

4 In de praktijk 
 
 

PR 
Begin 2019 hebben we twee goed bezochte voorlichtingsavonden georganiseerd op 23 januari in Het 
HF Witte Centrum in de Bilt en op 6 februari in de Vierstee in Maartensdijk. Op deze avonden werd 
er voorlichting gegeven over doelen van de stichting. Daarnaast waren er enkele sprekers 
uitgenodigd die hun persoonlijke ervaring wilden delen omdat ze zelf gereanimeerd waren, een 
familielid hadden dat gereanimeerd was of zelf gereanimeerd hadden. 
 
Verder zijn er wederom diverse activiteiten ondernomen om de stichting, het doel en de succesvolle 
actie BuurtAED onder de aandacht te brengen in onze gemeente. Ook hebben we weer berichten op 
onze sociale media kanalen geplaatst. 
 
In september 2019 hebben wij samen met Stichting Reanimatie Onderwijs Zuid Oost Utrecht een 
kraam bemand op de Marktdag in De Bilt. Ook hebben we onze stichting vertegenwoordigd op de 
vrijwilligersbanen markt in het Lichtruim in Bilthoven.  
 
 

AED Netwerk 
Afgelopen jaar is het AED netwerk in de gemeente aanzienlijk gegroeid. Zowel eerder toegezegde 

AED’s zijn aangemeld, maar ook nieuwe initiatieven, waarbij wij soms in meerdere of mindere mate 

betrokken waren, zijn gerealiseerd. 

De gemeente heeft vijf AED’s bij openbare gebouwen 24/7 beschikbaar gemaakt dit jaar. En een 

grote stap werd gemaakt door de realisatie van het AED netwerk in Bilthoven-Noord. Een initiatief 

van bewoners en bewonersvereniging waarbij met inbreng van bedrijven, gemeente, particulieren en 

crowdfunding een dekkend netwerk is gerealiseerd. 

Hiervoor hebben wij voor een van de locaties een AED-kast beschikbaar kunnen stellen uit de 

voorraad die wij eerder van de Hartstichting hebben gekregen. 

Daarnaast zijn het afgelopen jaar meerdere lokale initiatieven gestart om met behulp van 

crowdfunding via BuurtAED.nl een AED in eigen wijk te realiseren. 

Ook hebben wij vier kerken (Bilthoven 2x, De Bilt en Westbroek) bereid gevonden om hun AED 24/7 

beschikbaar te stellen, waarvan er drie ook al beschikbaar zijn gekomen in 2019. Voor deze 

initiatieven hebben wij een AED-buitenkast beschikbaar kunnen stellen uit de voorraad die wij eerder 

van de Hartstichting hebben gekregen. 

Ook voor een particulier initiatief in De Bilt hebben wij uit onze eerder genoemde voorraad een AED-

buitenkast beschikbaar gesteld om de AED hiermee 24/7 beschikbaar te maken. 

Een punt van aandacht blijft de instandhouding van het netwerk. Wij hebben geconstateerd dat 

eerder beschikbaar gestelde AED’s om uiteenlopende redenen van een op andere dag niet meer 

beschikbaar waren. Ook is het in het nieuwe systeem mogelijk om een AED aan te melden die niet 

openbaar beschikbaar is. Hier zullen wij rekening mee moeten gaan houden in de dekking van het 

netwerk. 
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Kern 

AED's 

2018 2019 

totaal 24/7 totaal 24/7 

Bilthoven 11 6 27 21 

De Bilt 4 4 9 8 

Groenekan 1 0 2 0 

Hollandse Rading 1 1 3 3 

Maartensdijk 3 2 5 4 

Westbroek 1 1 1 1 

Totaal 21 14 47 37 
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Burgerhulpverleners 
 
Zoals hiervoor beschreven hebben wij afgelopen jaar toegang gekregen tot de database met de 
ingeschreven burgerhulpverleners in onze gemeente. Hoewel onderstaande cijfers er goed uitzien, 
hebben wij geconstateerd dat niet bij iedere burgerhulpverlener de gegevens volledig zijn ingevuld 
en dat soms de geldigheid van het opgegeven reanimatiecertificaat is verlopen. Dit is ook 
geconstateerd door HarslagNu zelf. Eind 2019 en begin 2020 voeren zij een mailcampagne om de 
burgerhulpverleners hierop te wijzen. Daarna zullen zij gebruikers verwijderen die hun gegevens te 
lang niet hebben bijgewerkt. 
Wij zullen in 2020 onze burgerhulpverleners ook actief gaan benaderen, om zo het aantal 
daadwerkelijk inzetbare Burgerhulpverleners verder omhoog te krijgen.  
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Kern Aantal 
inwoners 

(01-01-2019) 

Burgerhulpverleners 

Doelstelling  Behaald  

 1 %   

Bilthoven 22548 225 178 

De Bilt 10804 108 149 

Groenekan 1872 19 28 

Hollandse Rading 1552 16 25 

Maartensdijk 4891 49 67 

Westbroek 1157 12 13 

Totaal 42824 428 460 

 
 

Financiën verwerven 
We hebben dit jaar een bedrag ontvangen van de Rabobank van 200 euro als “Steuntje in de rug”.  
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5 Jaarrekening 
 

Balans en Winst- & Verliesrekening Hartslag De Bilt 2019 

 

Deze Balans en Winst- & Verliesrekening heeft betrekking op het boekjaar van 1-1-2019 t/m 31 

december 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de Bewonersvereniging Bilthoven Noord is afgesproken dat onze stichting de aangeschafte 

AED’s zal gaan beheren en ook het door de bewonersvereniging bijeengebrachte geld, dat nodig is 

voor de instandhouding ervan. Hiervoor hadden wij op 31-12-2019 een bedrag van  €1.855,96 

gereserveerd op onze rekening. 

Komend jaar zullen de afspraken formeel worden vastgelegd waarna deze reservering zal worden 

opgenomen in de balans. 

 

Buitenkasten Hartstichting 

Voorraad per 31-12-2018  16 

Uitgegeven  6 

Voorraad per 31-12-2019  10 
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6 Slotwoord 
 
2019 was een jaar waarin door onze inzet en de succesvolle actie BuurtAED veel initiatieven zijn 
ontplooid om een AED aan te schaffen en beschikbaar te stellen. In 2020 zullen we ons weer blijven 
inzetten om AED’s en burgerhulpverleners te werven. Ook hopen we ons team te versterken met 
enkele enthousiaste vrijwilligers en een secretaris.  
 

 


