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Inleiding
Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Hartveilig Leersum haar werk uitvoert ter
verwezenlijking van haar doelstellingen. Hartveilig Leersum heeft een ANBI status aangevraagd en dat heeft
invloed op de wijze waarop beleid gemaakt en verslag gedaan wordt. In dit plan vindt u informatie over hoe
de stichting werkt, hoe er financiële middelen verworven, beheerd en besteed worden. Voor u ligt het
beleidsplan van 2022.

Doelstelling
Het doel is om het dorp Leersum hartveilig te maken. Dit betekent dat men in het dorp mensen met een
plotselinge hartstilstand effectiever kan helpen door het toepassen van reanimatie, het snel inzetten van de
AED-apparatuur en door de snelle inschakeling en juiste informatieverstrekking aan het ambulanceteam.
In het dorp zal bekend zijn waar de AED-apparaten hangen en hoe gehandeld moet worden om mensen met
een plotselinge hartstilstand optimaal te helpen. Hierdoor zal de overlevingskans van mensen met een
plotselinge circulatiestilstand toenemen.
Of, om het in de formulering uit de statuten te zeggen:
De stichting heeft als doel: het in stand houden van een toereikend netwerk van Automatische Externe
Defibrillator (AED) toestellen en een netwerk van gekwalificeerde burgerhulpverleners in en ten behoeve
van de inwoners van Leersum. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Strategie en werkwijze van de stichting
Om het hierboven verwoorde doel te bereiken, geldt onderstaande strategie en hanteren we de hieronder
beschreven werkwijze.
Sinds 2016 is er al sprake van een goed functionerend alarmeringssysteem en zijn we aangesloten bij het
landelijke oproepsysteem van HartslagNU Ook zijn we partner van de Hartstichting.
Alles is ingericht, er is voldoende dekking in materiaal en alle burgerhulpverleners van Hartveilig Leersum
weten wat hij/zij moeten doen.
Het gaat dan om de volgende onderwerpen:
- Zorg voor apparatuur door controle en onderhoud.
- Zorg voor het op peil houden van aantal en bekwaamheid van hulpverleners.
- Zorg voor continuering van de financiële middelen om bovenstaande te waarborgen.
De gegevens over de onderhoudsintervallen van de apparatuur, het aantal
hulpverleners en de geldigheid van hun certificaten worden bijgehouden door het alarmeringssysteem
HartslagNu. HartslagNu zorgt voor de alarmering van burgerhulpverleners in de veiligheidsregio waar we
deel van zijn.
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Winstoogmerk en bestemming liquidatiesaldo
Er wordt niet beoogd winst te realiseren. Alle middelen worden aangewend om, direct of indirect, het doel
te verwezenlijken. In directe zin denkt men aan de aanschaf van een AED of een buitenkast ten behoeve van
het aan de buitenzijde van een gebouw aanbrengen van een AED.
In indirecte zin valt te denken aan communicatiekosten, documentatie, zaalhuur t.b.v. een samenkomst of
het kopen van een bloemetje voor het afscheid van een cursusleider of de kosten van onze website.
Mocht er na liquidatie een batig saldo zijn, dan wordt dat ter beschikking gesteld aan een organisatie die in
de doelstelling het dichtstbij de onze staat en die in deze (of in een buur)gemeente gevestigd is.

Fondswerving en besteding
Het financieringsbeleid richt zich op het werven van financiële middelen om ten behoeve van de inwoners
van onze gemeente het AED-netwerk op te zetten uit te bereiden en in stand te houden.
Deze financiële middelen zijn nodig voor de aanschaf van de AED‘s en buitenkasten, de plaatsings- en
installatiekosten, verzekeringen, voorlichting en werving van vrijwilligers, het opleiden en bijscholen van
vrijwilligers, onderhoud, administratieve kosten en stichtingskosten.
Naast het werven van fondsen bij bedrijven en organisaties, is er ook vanuit de gemeente een subsidie
beschikbaar gesteld. Gezien het belang voor de gemeenschap van een goed functionerend systeem is deze
subsidie toegekend. Hieronder een niet limitatieve opsomming van de groep van (geldelijke of natura)
sponsoren:
- Het bedrijfsleven: van kleine winkelier tot groot(winkel)bedrijf.
- Zorginstellingen, verenigingen en stichtingen: die menskracht en/of aanwezige AED ter beschikking willen
stellen.
- De gemeente: faciliterend (m.n aan de start) en subsidiërend.
- Particulieren die dit initiatief ondersteunen met donaties b.v. door beschikbaar stellen van hun materiaal.
- De kosten van cursussen worden deels opgebracht door het berekenen van een deel van de cursuskosten
aan de cursist en de subsidie vanuit de gemeente.

Beschikken over het vermogen van de stichting
Omdat de stichting geen winst oogmerk heeft, zal er geen vermogen worden opgebouwd, dan wel worden
aangehouden. We bedoelen daarmee: geen vermogen wat groter zal zijn dan nodig om aan de aangegane
(financiële) verplichtingen te kunnen voldoen.
Het bestuur van de stichting zal hierop toezien en jaarlijks de staat van inkomsten en uitgaven controleren
en beoordelen. Hiernaast kan ook een kascommissie worden ingesteld.
Er zal nooit enige vorm van uitkering, materieel of immaterieel zijn. Het vermogen staat in zijn geheel ten
dienste en is ten bate van het verwezenlijken van de geformuleerde doelstelling.
De AED’s en de daarbij behorende kosten, de toekomst is moeilijk te voorspellen doch de economische
levensduur zal korter zijn dan de technische levensduur. We gaan uit van een levensduur van 10 jaar. Het
aanschafbeleid is gebaseerd op kwaliteit en continuïteit van de apparaten. Ze dienen minimaal te voldoen
aan de eisen die vanuit de gezondheidsraad of hartstichting worden gesteld.
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Bestuur
Het bestuur bestaat nu uit drie (3) bestuurders. Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd:
1. Jeroen Alferink, als voorzitter; 2. Roel Zaaijer, als secretaris; en 3. Heleen Loef, als penningmeester.
Bestuur uitbreiding is nog mogelijk

Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan
worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
• Alle werkzaamheden die nodig zijn om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken.
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn
onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.
Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
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