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1 Inleiding Voorzitter 
 
Beste lezer, 
  
Voor je ligt het jaarverslag over het jaar 2021 van Stichting Hartslag De Bilt. Dit verslag bevat tevens 
de jaarrekening. 
 
Het jaar 2021 was voor de Stichting Hartslag De Bilt het tweede jaar waarin geen openbare 
activiteiten binnen de gemeente hebben plaatsgevonden vanwege de Covid-19 pandemie. Ook de 
bijeenkomsten van het bestuur en Raad van Advies met of zonder de Raad van Toezicht werden 
gevoerd via beeld bellen. Face to face contact ontbrak of was zeer beperkt. 
 
De beperkingen hebben echter niet alle ontwikkelingen tegengehouden. Om te beginnen hebben we  
3 buitenkasten uitgedeeld waarna 3 AED’s die voorheen binnen hingen nu 24 / 7 beschikbaar zijn 
aangemeld bij hartslagNu.  Deze AED’s versterken het AED netwerk binnen de gemeente. Daarnaast  
hebben wij kunnen adviseren bij een buurt actie in Groenekan waar nu ook een nieuwe 24 / 7 
beschikbare AED hangt.  De levering van een buitenkast in Maartensdijk heeft tot een artikel in de 
Vierklank geleid.  wat resulteerde in vele vragen over AED’s en het HartslagNu oproep systeem..   
  
We zijn blij te kunnen melden dat er het afgelopen jaar twee vrijwilligers zijn toegetreden tot het 
bestuur: Jan Berendsen en Philip Vos. Jan Berendsen heeft  de functie van penningmeester van Jan 
Pieter Stam overgenomen.  Jan Pieter blijft voorlopig een bijdrage leveren aan de stichting via de 
Raad van Advies. Philip Vos is ook toegetreden tot de Raad van Advies.  Philip heeft nieuwe ideeën 
over hoe de stichting zich beter kan profileren terwijl alle corona maatregelen worden nageleefd.                            
Binnen de raad van Toezicht heeft  Elvira van Riel, die vanaf het eerste moment zeer betrokken was 
bij de stichting, de raad verlaten. Er is helaas nog geen opvolgster voor Elvira gevonden.  
 
Het vorig jaar genomen besluit betreffend het niet in beheer nemen van AED’s bij de Stichting 
Bilthoven Noord  is begin 2021 uitgevoerd: Het bedrag dat de Stichting hier voor had ontvangen is 
inmiddels terugbetaald.   
 
Wij hebben helaas geconstateerd dat binnen het AED netwerk een aantal AED’s op non-actief zijn 
gezet vanwege verlopen elektrodes. Na  contact met de betreffende AED beheerders hebben 
enkelen ons laten weten dat er een groot leveringsprobleem is voor elektrodes.  
 
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 
krijgen wij deze informatie normaal niet te horen, 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,  
 
 
Ed Schaefers 
Voorzitter 
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2 De Stichting 

 
 Samenstelling bestuur 
 
Bij aanvang van 2021 bestond het bestuur uit Pien Verberne (secretaris), Jan Pieter Stam 
(penningmeester) en Ed Schaefers (voorzitter). In de loop van 2021 is de functie van penningmeester 
overgenomen door Jan Berendsen. 
 
De Raad van Advies bestond uit Lilian Beenen en Ed Schaefers. Eind 2021 bestaat de raad uit Lilian 
Beenen, Jan Maurits de Beij, Jan Pieter Stam en Philip Vos. 
 
Overeenkomsten 
Er is in 2020 besloten een verwerkersovereenkomst voor een tweede persoon aan te vragen bij 
HartslagNu. Omdat we eerst een probleem met de beveiliging van onze email moesten verhelpen, 
lukte het pas begin 2021 om dit daadwerkelijk te verwezenlijken.  Deze functie wordt in 2021 primair 
uitgevoerd door Lilian Beenen. 

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 
 
 
PR 
De corona crisis heeft ook voor Stichting Hartslag De Bilt zijn tol geëist. Er zijn in 2021 geen fysieke 
activiteiten zoals voorlichtingsavonden georganiseerd. Wel hebben wij de aanpassingen  in het 
reanimatie protocol die noodzakelijk waren door corona bekend gemaakt op de website. 
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AED Netwerk 
Het totale AED netwerk is in 2021 gegroeid met 6. Het aantal AED’s in Bilthoven, Hollandse Rading en 
Maartensdijk  is gestegen. In  de overige gemeenten is het aantal stabiel.  

7 AED’s zijn per 31 december 2021 niet actief, 5 AED’s uit Bilthoven, 1 uit de Bilt en 1 uit 
Maartensdijk. Van 6 zijn de electrodes verlopen. Van 1 AED uit Bilthoven (prof Bronkhorstlaan) is de 
reden van niet actief zijn onbekend. Er is contact met de beheerders van alle niet actieve AED’s 
opgenomen. Een aantal AED beheerders heeft aangegeven een leveringsprobleem met de electrodes 
te hebben.  

 

Kern 

AED's 

2018 2019 2020 2021 

totaal 24/7 totaal 24/7 totaal 24/7 totaal 24/7 

Bilthoven 11 6 27 21 26 21 30 25 

De Bilt 4 4 9 8 12 11 12 11 

Groenekan 1 0 2 0 3 1 3 1 

Hollandse 
Rading 1 1 3 3 3 3 4 4 

Maartensdijk 3 2 5 4 4 3 5 3 

Westbroek 1 1 1 1 2 2 2 2 

Totaal 21 14 47 37 50 43 56 46 
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Op de kaart alle AED’s die zijn aangemeld bij Hartslag de Bilt per 31-12-2021. De groene AED’s zijn 
24/7 beschikbaar en de gele alleen tijdens openingstijden. De zwarte AED’s zijn niet beschikbaar. 

 

Burgerhulpverleners 

 
Het aantal burgerhulpverleners is in 2021 toegenomen tot 532. Hierdoor is de doelstelling van 1% of 
meer van de populatie per kern in alle kernen bereikt.   
 
 
Reanimaties 
 
Het is helaas niet mogelijk om iets te melden over het aantal reanimaties van het afgelopen jaar  
binnen de gemeente. We hebben hierover contact gehad  met HartslagNu maar wij mogen als 
partner deze informatie helaas niet ontvangen. Begin 2022 wordt dit met de gemeente besproken. 
Hieronder ziet u dus alleen het aantal reanimaties van 2020. 
 
 
 
 
 
 . 
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Financiën verwerven 
Wij hebben dit jaar met een statiegeld actie bij Albert Heijn De Bilt een bedrag van €425,10 
opgehaald. Dit was onze enige inkomsten bron in 2021.

Kern Aantal 
inwoners 

(01-01-2021) 

Burgerhulpverleners Reanimaties 
Doelstelling  Behaald  2020 2021 

≥ 1 %     

Bilthoven 22891 229 230 10  
De Bilt 10929 110 150 6  
Groenekan 1939 20 24 1  
Hollandse Rading 1576 16 28 0  
Maartensdijk 4880 49 87 3  
Westbroek 1168 12 13 0  

Totaal 43383 432 532 20  
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5 Jaarrekening 
 

  Balans 2021   
  Debet Credit 
Rabobank 1192,89 - 
Eigen vermogen - 1192,89 
Totaal balans 1192,89 1192,89    

  Winst- en Verliesrekening 
  Debet Credit 
Subsidie/Giften   425,10 
Bankkosten 184,87   
Verzekering 242,00   
Administratiekosten 7,26   
Totaal 434,13 425,10    

  Debet Credit 
Banksaldo 1-1-2020   1201,92 
Subsidie/Giften   425,10 
Bankkosten 184,87   
Verzekering 242,00   
Administratiekosten 7,26   
Banksaldo 31-12-
2021 

1192,89   

  1627,02 1627,02    
   
   

Buitenkasten per 01-01-2021 10 
Uitgegeven in 2021 

 
3 

Voorraad per 31-12-2021 7    
   
   
   
   

AED Bilthoven Noord   
 

Saldo 01-01-2021 1855,96 
 

Inkomsten 0,00 
 

Uitgaven -1855,96 
 

Saldo 31-12-2021 0,00 
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6 Slotwoord 
  
2021 was opnieuw een jaar dat wij niet snel zullen vergeten. De Covid19 pandemie heeft voor het 
tweede jaar ertoe geleid dat wij face tot face bijeenkomsten hebben vermeden, met derden maar 
ook binnen het bestuur.  Ook contact met de gemeente was dit jaar zeer beperkt. Communicatie 
vond afgelopen jaar voornamelijk plaats via onze website, via sociale media en een artikel in de 
Vierklank. Wij zijn blij dat ook dit jaar het aantal AEDs en het aantal burgerhulpverleners in de 
gemeente weer is toegenomen.  


	1 Inleiding Voorzitter
	Samenstelling bestuur
	Overeenkomsten

	3 Visie en missie
	Visie
	Missie
	PR
	AED Netwerk
	Reanimaties
	Financiën verwerven

	5 Jaarrekening
	6 Slotwoord

