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Winterswijk 100% Hartveilig 
Samen met de plaatselijke afdelingen van de Hartstichting, het Rode Kruis, de EHBO 

en Buurtpreventie op weg naar een 100% Hartveilig Winterswijk, voor en door de 

inwoners van Winterswijk. 

1. Inleiding 

Elke dag sterven 35 Nederlanders aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld thuis, op 

straat of op het sportveld. Jong, oud, man, vrouw, het kan iedereen overkomen. Snelle hulp kan het 

verschil maken tussen leven en dood. De Hartstichting, het Rode Kruis, de EHBO, Buurtpreventie en 

Hart4Winterswijk gaan de krachten bundelen om “Winterswijk 100% Hartveilig” te maken. 

2. Tweede schok, tweede leven 

Het is nu net een jaar geleden dat Johan Esendam op 28 november 2015 een hartstilstand kreeg op 

de tennisbaan van de Winterswijkse Tennis Club (WTC), maar hij tennist nog steeds……………….. 

Dankzij snel ingrijpen van zijn medespelers - reanimatie en inzet van de aanwezige Automatische 

Externe Defibrillator (AED) van de WTC - kwam hij snel weer tot leven, nog vóór de ambulance was 

gearriveerd. Eerst werd hij naar het streekziekenhuis SKB vervoerd. Er volgde een 4-voudige 

bypassoperatie in het Thoraxcentrum van het MST in Enschede. Met Kerst mocht hij weer naar huis 

om aan zijn revalidatie te gaan werken. Van slachtoffer en “ervaringsdeskundige” werd hij 

actievoerder om in zijn eigen woonwijk de 6-minutenzone van de Hartstichting te optimaliseren.  

Lees zijn verhaal in het artikel van dagblad De Gelderlander en Tubantia van 26 november 2016. 

Klik op bijgaande link: http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/winterswijk/stichting-

hart4winterswijk-wil-zestien-extra-aed-s-in-winterswijk-1.6679975 

 

Omdat Esendam door een goed werkende AED weer tot leven was gebracht, wilde hij wat terug doen 

voor de maatschappij en de Winterswijkse bevolking. Op zijn initiatief werd begin 2016 het actiecomité 

Hart4Winterswijk opgericht. Esendam sponsorde een AED-apparaat voor zijn eigen woonbuurt.  

Om de AED voor de buurt 24 uur, 7 dagen in de week beschikbaar te maken, was het noodzakelijk 

een verwarmde en geventileerde buitenkast met pincode aan te schaffen. Via een huis-aan-huis actie 

hebben alle bewoners in zijn buurt / straat financieel hun steentje hier aan bijgedragen.  

 

Daarmee kon op 13 april 2016 de eerste particuliere buurt-AED van Winterswijk door wethouder Ilse 

Saris officieel in werking worden gesteld. Het actiecomité Hart4Winterswijk heeft daarbij een 

reanimatie- en AED- cursus aan het voltallige College van B&W aangeboden.  

 

Op 3 oktober 2016 is deze cursus geheel belangeloos door de reanimatie docenten Martina ten Dolle 

en Ria Nijmeijer gegeven. Het voltallige College van B&W heeft de reanimatie- en AED-cursus met 

veel enthousiasme en goed gevolg doorlopen. Met het certificaat van de Nederlandse Reanimatie 

Raad (NRR) kunnen de leden van het College zich nu als burgerhulpverlener bij Hartveilig Wonen 

aanmelden. Met dit goede voorbeeld van het College van B&W, zal Hart4Winterswijk deze maand een 

campagne starten, om de 6-minutenzones in alle buurten van Winterswijk te optimaliseren en 

daarmee Winterswijk 100% Hartveilig te maken. 

 

 

 Doelstelling >>> 

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/winterswijk/stichting-hart4winterswijk-wil-zestien-extra-aed-s-in-winterswijk-1.6679975
http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/winterswijk/stichting-hart4winterswijk-wil-zestien-extra-aed-s-in-winterswijk-1.6679975
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3. Doelstelling Hart4Winterswijk 

Het doel van de stichting is het opzetten, uitbreiden en in stand houden van een reanimatie- en AED 

netwerk in de gemeente Winterswijk, om sneller eerste hulp te kunnen verlenen bij een hartstilstand, 

in aanvulling op de professionele hulpverlening. Als ondersteuning van de acute zorg, is met de 

realisering van dit reanimatie- en AED netwerk aanzienlijke gezondheidswinst te behalen voor de 

inwoners van Winterswijk. Dit betekent dat mensen met een plotselinge hartstilstand, binnen de 

cruciale tijd van 6 minuten (loopsnelheid) in hun eigen buurt gereanimeerd kunnen worden. 

Burgerhulpverleners uit de buurt halen de dichtstbijzijnde buurt AED op, starten de reanimatie bij het 

slachtoffer, tot de ambulance arriveert en het ambulance personeel de professionele hulp overneemt. 

 

Om deze doelstelling te bereiken is het in eerste instantie noodzakelijk dat er in elke buurt van 

Winterswijk voldoende buurt AED’s komen, die 24 uur per dag, 7 dagen per week openbaar 

toegankelijk en inzetbaar zijn. In tweede instantie is het van groot belang dat er aan elke buurt AED 

voldoende vrijwilligers zijn gekoppeld, die als burgerhulpverlener eerste hulp en reanimatie aan het 

slachtoffer kunnen verlenen.  

 

Na melding van een hartstilstand bij de meldkamer van 112, krijgen burgerhulpverleners via het 

oproepsysteem van Hartveilig Wonen onmiddellijk automatisch een oproep op hun mobiele telefoon 

dat er sprake is van een hartstilstand met vermelding van straat en huisnummer van het slachtoffer. 

Een deel krijgt het verzoek direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimeren, een ander 

deel krijgt het verzoek eerst de dichtstbijzijnde AED op te halen met vermelding van straat en 

huisnummer waar deze AED hangt. Hoe een 6-minutenzone werkt en een melding van een 

hartstilstand bij 112 verloopt: zie bijlage 1. 

 

Voor de vrijwilligers doen we in eerste instantie een beroep op bewoners die al een reanimatie- en 

AED cursus hebben gevolgd of beroepsmatig een opleiding hebben gevolgd. Wij willen hen vragen 

om ambassadeur te worden van Hart4Winterswijk te worden, om in hun eigen buurt / straat aan hun 

medebewoners het antwoord op de volgende vragen te vertellen.  

1. Weet jij wat een AED is? 

2. Weet jij waar de dichtstbijzijnde AED in jouw buurt / straat hangt? 

3. Weet jij hoe groot de afstand is, en ben je bij een hartstilstand binnen de cruciale 6 minuten terug? 

4. Weet jij hoeveel burgerhulpverleners er in jouw buurt / straat wonen, die kunnen reanimeren? 

 

Esendam vertelt: “Voor mijn hartstilstand wist ik de antwoorden ook niet, het was voor mij, net als voor 

veel mensen, de ver van mijn bed show, zoiets overkomt mij toch niet? Van slachtoffer werd ik 

ervaringsdeskundige en later actievoerder. Door snelle reanimatie en inzet van de AED kwam ik na de 

tweede schok binnen de cruciale tijd van 6 minuten weer tot leven. Ik ben gered door een AED en uit 

dankbaarheid wil ik wat terug doen voor de maatschappij” 

 

Het is daarom dat Esendam als initiatiefnemer de Stichting Hart4Winterswijk heeft opgericht. 

Hart4Winterswijk wil met dit beleidsplan, samen met de plaatselijke afdelingen van de Hartstichting, 

het Rode Kruis, de EHBO en Buurtpreventie, alle wijken, buurten en straten in heel Winterswijk 

Hartveilig maken, voor en door de inwoners van Winterswijk.  

Voor de realisatie en uitvoering van dit beleidsplan, is inzet van velen HART nodig.  

De gemeente Winterswijk kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.  

Het plan richt zich in eerste instantie op de bebouwde kom, en daarna op de buurtschappen. 
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Hart4Winterswijk werft financiële middelen om de aanschaf en het onderhoud van AED’s mogelijk te 

maken. Naast het gevoel voor saamhorigheid, is de stichting voor haar financiële middelen volledig 

afhankelijk van donaties en sponsoring. Hiervoor doen we een beroep op de overheid, bedrijven, 

organisaties en particulieren die Hart4Winterswijk een warm hart toedragen. 

4. Stand van zaken per 29 januari 2016 

Voor de veiligheid van haar inwoners had de gemeente Winterswijk begin dit jaar 18 stuks AED’s in 

eigendom, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week openbaar toegankelijk en inzetbaar zijn. Voor het 

beheer en onderhoud heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Hartveilig Wonen, Witte 

Kruis, onderdeel van Conexxion. De gemeente betaalt hiervoor circa € 15.000, - per jaar.  

Naast de 18 AED’s van de gemeente, waren er van derden nog 9 AED’s aangemeld bij het 

oproepsysteem van Hartveilig Wonen. Daarmee kwam het totaal per 29 januari 2016 op 27 AED’s. 

5. AED’s te vaak onvindbaar of onbereikbaar 

In de Gelderlander van 17 oktober jl. stond het artikel: “AED’s te vaak onvindbaar of onbereikbaar”. 

Het merendeel van de Winterswijkse bevolking weet niet waar de AED’s in de bebouwde kom of in de 

buurtschappen hangen, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week openbaar toegankelijk en inzetbaar 

zijn. De AED’s zijn inderdaad te vaak onvindbaar of onbereikbaar.  

Hart4Winterswijk heeft daarom in het 1
e
 kwartaal van 2016 met vrijwilligers een inventarisatie gemaakt 

van de op dat moment aanwezige AED’s in Winterswijk. Voorafgaande aan de inventarisatie 

ontvingen de bedrijven een aanbevelingsbrief van de wethouder maatschappelijke participatie en 

zorg, mevrouw Ilse Saris.  

Vrijwilligers hebben de bedrijven bezocht, de gegevens van de AED’s opgenomen en vastgelegd in 

een digitaal registratieformulier. Daarnaast werd de eigenaren gevraagd hun AED aan te melden bij 

het oproepsysteem van Hartveilig Wonen. Voor 31 bedrijven heeft Hart4Winterswijk alsnog de 

aanmelding voor hen verzorgd bij Hartveilig Wonen. Op basis van deze inventarisatie is het totaal 

aantal van aangemelde actieve AED’s bij Hartveilig Wonen ten opzichte van 29 januari 2016 met liefst 

32 AED’s toegenomen, zie onderstaande tabel. 

 

Aangemelde AED’s bij Hartveilig Wonen Bebouwde kom Buurtschappen Totaal 

AED's 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar 11 10 21 

AED's alleen tijdens de bedrijfsuren beschikbaar 34 6 40 

Totaal aangemeld per 26-11-2016 45 16 61 

 

Op zich lijkt dit een mooi resultaat. Helaas zijn de AED’s, die in eigendom zijn bij bedrijven, alleen 

tijdens de bedrijfsuren beschikbaar, waardoor er bij een calamiteit tussen 17.00 en 08.00 uur geen 

hulp aan slachtoffers kan worden geboden. Van de 21 AED’s die 24 uur per dag, 7 dagen in de week 

openbaar toegankelijk en inzetbaar zijn, zijn er 10 geplaatst in de buurtschappen.  

Voor de bebouwde kom, het dorp, zijn slechts 11 AED’s beschikbaar die 24/7 openbaar toegankelijk 

en inzetbaar zijn. Gelet op de geografische ligging van deze AED’s, kan er vooral in de woonwijken 

geen adequate hulp worden geboden bij een hartstilstand binnen de cruciale tijd van 6 minuten. Zie 

ook het artikel “Defibrillator te vaak onvindbaar of onbereikbaar”: in De Gelderlander van 17-10-2016. 
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6. Optimale situatie. 

De onderlinge afstand tussen de bestaande AED’s is veel te groot. De cirkeldiameter rondom een 

AED mag maximaal 500 meter zijn. Wil er bij een hartstilstand sprake zijn van een snelle reanimatie, 

binnen de cruciale tijd van 6 minuten, dan moeten er minimaal 16 AED’s extra in de bebouwde kom bij 

komen, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week openbaar toegankelijk en inzetbaar zijn, geplaatst in 

een verwarmde en geventileerde buitenkast, voorzien van een pincode.  

Ook moeten er meer vrijwilligers bijkomen die een reanimatie- en AED cursus willen volgen. 

Daarmee wordt aangesloten bij de richtlijnen van de Hartstichting. Dit betekent dat er naast de al 

aanwezige 11 AED’s er nog eens minimaal 16 AED’s extra in de bebouwde kom bijkomen. 

Na plaatsing van deze extra AED’s in de nu nog blinde vlekken, voornamelijk in de woonwijken van de 

bebouwde kom, en met werving van nog meer burgerhulpverleners voor de eigen woonbuurt /straat, 

zal de veiligheid en leefbaarheid in buurten / straten aanzienlijk worden vergroot.  

De doelstelling van Hart4Winterswijk zal daarmee worden gerealiseerd, waarmee Winterswijk 

daadwerkelijk 100% Hartveilig zal zijn.  

7. Begroting en financiering 

7.1 Begroting 

Voor het opstarten van de stichting, oprichtingsakte, aanloopkosten, opzetten administratie, maken 

website, automatiseringskosten, voorlichtingscampagne, de aanschaf van minimaal 16 AED’s, etc., 

worden de kosten geraamd op een totaal bedrag van € 55.000, - . In dit bedrag zijn begrepen de 

aanschafkosten van de nieuwe AED’s, geplaatst in een verwarmde en geventileerde buitenkast 

voorzien van pincode, de installatiekosten en een jaarlijks onderhoudscontract.  

De financiering van het bedrag van € 55.000, - zal in de vorm van subsidies, bijdragen, sponsorgelden 

en bijdragen van donateurs worden verkregen, zoals hierna nader gespecificeerd. 

7.2 Financiering 

a. Subsidies, bijdragen en sponsoring 

Van de gemeente Winterswijk wordt een startsubsidie van € 25.000, -. gevraagd.  

Daarnaast zullen subsidies, bijdragen en sponsorgelden van fondsen, bedrijven en 

instellingen worden gevraagd. 

b. Werving van donateurs 

Bewoners van de verschillende wijken en buurten hebben belang bij de realisatie van dit 

plan. Bewoners hebben direct belang bij een buurt-AED op een afstand van maximaal 500 

meter van hun woning met daaraan gekoppeld minimaal 15 burgerhulpverleners.  

Enerzijds omdat zij zelf slachtoffer kunnen zijn en baat hebben bij een snelle en 

doeltreffende hulpverlening. Anderzijds hebben bewoners dan ook de zekerheid dat na een 

melding “hartstilstand” aan de meldkamer van 112, slachtoffers snel gereanimeerd kunnen 

worden door burgerhulpverleners uit hun eigen buurt / straat.  

 

Van bewoners zal daarom worden gevraagd zich aan te melden als donateur van 

Hart4Winterswijk om zodoende bij te dragen in de aanschaf van een buurt-AED.  

Ook worden bewoners opgeroepen zich aan te melden voor een reanimatie- en AED- 

cursus. Bij de actiebrief is hiervoor een opgaveformulier gevoegd. (zie bijlage 1) 

 

 

 Realisatie, strategie >>> 
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8. Realisatie, strategie 

Om de doelstelling te realiseren is het actiecomitéHart4Winterswijk omgezet in een stichting, 

met een bestuur bestaande uit 5 personen. Bij de realisatie van dit beleidsplan wordt de 

volgende strategie gevolgd, waarin 3 fasen zijn te onderscheiden:  

8.1 De initiatieffase 

Deze fase kenmerkt zich door het enthousiasmeren van de Winterswijkse bevolking en 

maatschappelijke instellingen bij het opstarten van dit Beleidsplan door: 

a. Het stimuleren van verschillende organisaties zoals de plaatselijke afdelingen van de 

Hartstichting, het Rode Kruis, de EHBO, de GGD, Buurtpreventie, SKB, huisartsen, 

brandweer, ambulance, politie, etc. om aan dit project mee te werken. 

b. Dit beleidsplan zal eind november met de gemeente worden besproken, waarbij wij als 

Stichting zullen vragen ons burgerinitiatief van harte te ondersteunen, en substantieel bij te 

dragen in de kosten als genoemd onder punt 6. 

c. Het opstarten van een voorlichtingscampagne om de inwoners van Winterswijk te 

overtuigen van het nut van een 6-minutenzone, de aanschaf van voldoende AED’s en het 

volgen van een reanimatie- en AED-cursus om burgerhulpverlener te kunnen worden. 

d. Met de plaatselijke afdelingen van de Hartstichting, het Rode Kruis, de EHBO en 

Buurtpreventie, een mediacampagne te starten om bekendheid te geven aan dit project, en 

om subsidies, sponsoring, donateurs en burgerhulpverleners te werven. 

e. Via de huis-aan-huis bladen, sociale media, etc. een actiebrief onder de Winterswijkse 

bevolking te verspreiden, om bewoners te informeren over het belang van een goed 

werkende 6-Minutenzone, op te roepen om mee te doen en zich aan te melden als 

donateur en burgerhulpverlener. 

f. Winterswijkers die al een reanimatie- en AED cursus hebben gevolgd, weten hoe belangrijk 

het is om iemand die een hartstilstand krijgt, snel binnen de cruciale tijd van 6 minuten te 

kunnen reanimeren. Zij weten hoe belangrijk het is dat slachtoffers van een hartstilstand in 

hun eigen buurt / straat gereanimeerd worden binnen de cruciale tijd van 6 minuten.  

Zij kennen door hun opleiding en ervaring het antwoord op de volgende vragen: 

1. Weet jij wat een AED is? 

2. Weet jij waar de dichtstbijzijnde AED in jouw buurt / straat hangt? 

3. Weet jij hoe groot de afstand is? 

4. Weet jij of je bij een hartstilstand terug bent binnen de cruciale tijd van 6 minuten? 

5. Weet jij hoeveel burgerhulpverleners er in jouw buurt wonen, die kunnen reanimeren? 

Wij willen hen vragen om ambassadeur van Hart4Winterswijk te worden, om in hun eigen 

buurt / straat het antwoord op die vragen te vertellen.  

Hiermee de buurt warm te maken voor de aanschaf van een buurt AED, door donateur van 

Hart4Winterswijk te worden en ook een reanimatie- en AED cursus te volgen. 

Zie huis-aan-huis actiebrief, bijlage1.  

g. Op de website www.hart4winterswijk.nl zal de voortgang van het plan, de huis-aan-huis-

actie en de sponsoractie worden vermeld. 

h. Het stimuleren en faciliteren van de aanschaf van extra AED’s met buitenkasten voor: 

 De bebouwde kom (later ook voor de buurtschappen),  

 de diverse huisartsenposten en 

 de diverse sportverenigingen, campings, hotels en groepsaccommodaties. 
 

http://www.hart4winterswijk.nl/
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8.2 De realisatiefase 

Deze fase kenmerkt zich door: 

a. Het aanschaffen van voldoende AED’s voor de nu nog blinde vlekken in de gemeente:  

De bebouwde kom zal als eerste worden aangepakt, daarna volgende de buurtschappen. 

b. Voor deze AED’s buitenkasten aan te schaffen en te installeren, zodat de apparaten 24 uur 

per dag, 7 dagen in de week openbaar beschikbaar en inzetbaar zijn. 

c. Het mede organiseren van reanimatie- en AED cursussen, welke worden geven door de 

plaatselijke reanimatie docenten, het Rode Kruis en de EHBO.  

Hart4Winterswijk heeft het College van B&W een reanimatie- en AED-aangeboden.  

Het voltallige College heeft deze cursus op 4 oktober jl. enthousiast gevolgd. 

Wellicht volgen de gemeenteraadsleden nog in een later stadium? 

Door het volgen van de reanimatie- en AED cursus ontvangt men het certificaat van de 

Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), waarna men zich als burgerhulpverlener kan 

aanmelden bij het oproepsysteem van Hartveilig Wonen.  

Het College van B&W geeft hiermee een mooi voorbeeld naar de Winterswijkse bevolking. 

d. Het mede beschikbaar stellen van lesmateriaal voor de reanimatie- en AED-cursussen. 

e. Het promoten en/of verzorgen van reanimatieprojecten op scholen. De wethouder van 

onderwijs kan hier een rol in spelen. 

f. Het laten herstellen van de buitenkasten bij schade.  

g. Het samen met de plaatselijke afdelingen van de Hartstichting, het Rode Kruis, de EHBO 

en Buurtpreventie, stimuleren dat er bij evenementen AED’s aanwezig zijn. De gemeente 

kan dit opnemen in de vergunningverlening. 

 

8.3 De beheerfase 

Deze fase omvat: 

a. Zorg en beheer van de aangemelde AED-apparatuur door periodieke controles en het laten 

uitvoeren van onderhoud. 

b. Het actueel houden van een digitale lijst van AED’s, met vermelding van eigenaar, adres, 

korte omschrijving waar de AED hangt, contactpersoon, houdbaarheidsdata van batterijen 

en pads, aangemeld bij Hartveilig Wonen, 24/7 beschikbaar of alleen tijdens bedrijfsuren. 

c. Het actueel houden van een digitale overzichtskaart van de AED’s, onderverdeeld in 24 uur 

per dag, 7 dagen in de week beschikbaar, of alleen tijdens de bedrijfsuren. 

d. De gemeente zal worden gevraagd het actuele overzicht van de aangemelde AED’s bij 

Hartveilig Wonen op de gemeentelijke website te publiceren 

e. Zorg voor het op peil houden van voldoende burgerhulpverleners door hen te stimuleren 

een herhalingscursus te volgen bij de reanimatiedocenten, het Rode Kruis of de EHBO. 

f. Zorg voor continuering van de financiële middelen om het bovenstaande te waarborgen. 

9. Actualiteit 

a. Op 17 oktober verscheen een persbericht van de Hartstichting met de titel: “Overleving na 

hartstilstand meer dan verdubbeld”. “Midden jaren 90 was de overleving 9 percent. 

Inmiddels is dit percentage gestegen tot gemiddeld 23 percent”. Dat de overlevingskansen 

de afgelopen jaren zo sterk zijn verbeterd, is uiterst bemoedigend”, zegt Floris Italianer, 

directeur van de Hartstichting. “Toch zijn wij er nog niet. We hebben 30.000 

burgerhulpverleners nodig om slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale 6 

minuten hulp te kunnen bieden. Daar blijven wij ons voor inzetten”. 
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b. Op 17 oktober verscheen eveneens een persbericht van het Rode Kruis met de titel: 

“Beschikbaarheid AED’s 24/7 schrikbarend laag”. “Het aantal Automatische Externe 

Defibrillatoren (AED’s) dat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is in geval van 

nood, is schrikbarend laag. Daarnaast is het totaal aantal geregistreerde AED’s 

zorgwekkend”. “Ongeveer de helft van het aantal AED’s (12.857) in de database van het 

Rode Kruis is alleen op gezette tijden beschikbaar. Het Rode Kruis wil dat alle AED’s in 

Nederland 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk zijn. “Dat betekent concreet dat 

AED’s altijd via een buitenkast te bereiken zijn. Nu zien we dat nog veel AED’s na een 

bepaald tijdstip, bijvoorbeeld 17:00 uur op een doordeweekse dag en in het weekend, niet 

bereikbaar zijn of dat AED’s achter slot en grendel zitten. Dat moet anders, want een AED 

redt levens”, aldus Suzanne Laszlo, Manager Hulpverlening & Vrijwilligersmanagement van 

het Rode Kruis. 

c. Beide persberichten kregen veel aandacht in de media, in onze regio onder meer in De 

Gelderlander onder de titel: “AED’s te vaak onvindbaar of onbereikbaar”.  

d. Op 26 november 2016 verscheen in dagblad De Gelderlander een artikel met de titel: 

“Tweede schok, tweede leven”, de succesvolle reanimatie van een hartstilstand. 

 

Deze voorgaande artikelen sluiten perfect aan bij de binnenkort op te starten media 

campagne van Hart4Winterswijk om “Winterswijk 100% Hartveilig” te maken. 

10. Oprichting Stichting 

Op 4 november 2016 is de oprichtingsakte van de Stichting Hart4Winterswijk bij Notariskantoor 

Hobbelink & Buitink door het bestuur ondertekend.  

De Stichting staat onder nummer 856877487 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.  

Bij de Belastingdienst is een aanvraag ingediend om als ANBI instelling erkend te worden. 

 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

 

Johan G. Esendam:  voorzitter, 

Jolanda Dulfer:  secretaris, 

Rob Droppers:  penningmeester, 

Edith Braam:  2
e
 secretaris, 

Wim Kos: 2
e
 penningmeester. 

 

Winterswijk, 1 december 2016 

 

Stichting “Hart4Winterswijk” 

 

Bijlagen: 

1. Actiebrief “Doe mee met de AED actie en red levens in jouw buurt”. 

2. Sponsorplan. 

3. Begroting. 

 

Voetnoot: 

Voor dit beleidsplan is dankbaar gebruik gemaakt van tekstmateriaal beschikbaar gesteld door de Nederlandse Hartstichting. 
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Ondertekening van de oprichtingsakte op 4 november 2016 bij notariskantoor Hobbelink & Buitink. 

 

 

 

1
e
 rij van links naar rechts: Rob Droppers, Johan G. Esendam, Jolanda Dulfer. 

2
e
 rij van links naar rechts: Edith Braam, Wim Kos.  


