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WINTERSWIJK
JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Hart4Winterswijk over de periode van 1 januari
2019 tot en met 31 december 2019.

Oprichting
De Stichting Hart4Winterswijk werd opgericht op 4 november 2016 en is statutair en feitelijk
gevestigd aan de Jan Tooropstraat 18 te 7103 AB Winterswijk. De stichting is ingeschreven
in de Kamer van Koophandel onder nummer 67210813.
Stichting Hart4Winterswijk is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) RSIN nr. 8568 77 487. Giften en schenkingen die onze sponsors
en donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Hart4Winterswijk hoeft bovendien geen
schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.
Hart4Winterswijk is opgericht naar aanleiding van een hartstilstand van onze voorzitter,

waarbij hij het geluk had dat er iemand in de onmiddellijke omgeving was die kon
reanimeren. Mede dankzij de inzet van een aanwezige Automatische Externe Defibrillator
(AED) kwam hij na de tweede schok weer tot leven. Tweede schok, Tweede leven is
daarom ook de titel van ons beleidsplan.
Beleidsplan Tweede schok, Tweede leven
Het doel van de stichting Hart4Winterswijk 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. Om
deze doelstelling te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat er een AED-netwerk aanwezig is
met voldoende AED s, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dus ALTIJD voor iedereen
openbaar beschikbaar zijn. In een AED-netwerk moeten er naast voldoende AED s ook
voldoende burgerhulpverleners zijn die kunnen reanimeren. Daarom wil Hart4Winterswijk
als Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting het volgen van een
reanimatiecursus bij de Winterswijkse bevolking stimuleren en coördineren.
Bestuur
In het verslagjaar is Rob Droppers wegens privé omstandigheden gestopt als
penningmeester. In zijn plaats is benoemd Eric van Ekelenburg.
Het bestuur van de stichting is nu als volgt samengesteld:
• De heer Johan G. Esendam (voorzitter)
• De heer Hans van de Meij (secretaris)
• De heer Eric van Ekelenburg (penningmeester)
• De heer Wim Kos (2e penningmeester en beheer)
• De heer Hans Demkes (opleidingen)
Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd, maar heeft wel recht op een vergoeding van
de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.

2020.05.27 Jaar erslag 2019 Stichting Hart4Winterswijk.docx

blad 3 van 16

WINTERSWIJK

1e rij van links naar rechts: Eric van E elenburg, Johan G. Esendam, Hans van der Meij.
2e rij van links naar rechts: Hans Demkes en Wim Kos.

Hans Demkes (links) en Hans van de Meij bij de AED demokast voor de opleidingen.
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In het afgelopen verslagjaar heeft het bestuur 7 keer vergaderd.
De belangrijkste onderwerpen en activiteiten waren:
Inzamelingsacties voor een buurt-AED
In het vorige verslagjaar zijn er in negen buurten inzamelingsacties voor een buurt-AED
gehouden. In al die woonbuurten hangen nu ook buurt-AED s, die 24/7 beschikbaar zijn.
In dit verslagjaar zijn in de laatste woonbuurten van Winterswijk inzamelingsacties voor een
buurt-AED gehouden. Dat waren Hoge Wieber-Noord, Hoge Wieber-Zuid, HakkelerkampNoord, Hakkelerkamp-Oost, Helderkamp, Huininkhof en Windmolenveld. Ook hier gingen
buurtbewoners als onze ambassadeurs ondersteund met Beach vlaggen, badges,

looplijsten, actiebrieven en deelnameformulieren, huis-aan-huis in hun buurt langs om een
bijdrage te vragen voor een eigen buurt-AED. Ook in deze buurten hangt nu een buurt-AED
die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, voor iedereen openbaar beschikbaar zijn.
Voorlichting buurtbewoners
Een AED-netwerk is niet compleet als bewoners niet weten wat zij moeten doen als iemand
uit hun buurt een hartstilstand krijgt. Nadat de buurt-AED is geïnstalleerd, zijn de
buurtbewoners, ook bewoners die niet hebben bijgedragen, uitgenodigd voor een
voorlichtingsavond. Tijdens deze avonden is de bewoners mede aan de hand van een
PowerPoint presentatie verteld wat men kan doen als iemand in hun buurt een hartstilstand
krijgt. Hoe de melding en procedure van een hartstilstand bij de meldkamer van 112 verloopt.
Hoe men de buurt-AED kan gebruiken. Zijn er voldoende mensen in de buurt die kunnen
reanimeren en de AED kunnen bedienen? Ook werd door gecertificeerde instructeurs van de
Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), een reanimatie op een oefenpop nagebootst. Het
doel van deze voorlichtingsbijeenkomsten is dat mensen zich na afloop opgeven voor een
reanimatie- en AED-cursus. Met het behaalde certificaat kan men zich daarna als
burgerhulpverlener aanmelden bij het landelijke oproepsysteem van HartslagNu, dat
gekoppeld is aan de regionale meldkamer van 112.
AED Netwerk bebouwde kom per 31 december 2019
Om de bebouwde kom HARTveilig te maken, is Hart4Winterswijk uitgegaan van de
zogenaamde 6-minutenzones van de Nederlandse Hartstichting. Nader uitgewerkt komt dat
neer op een AED-netwerk bestaande uit elkaar overlappende cirkels met een maximale
diameter van 500 meter, met in het hart een AED. Per 31 december 2019 hangen er in de
bebouwde kom in totaal 63 AED s, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dus ALTIJD voor
iedereen openbaar beschikbaar zijn. Van deze 63 AED s zijn er 31 AED s van Stichting
Hart4Winterswijk, 10 AED s van de gemeente Winterswijk en 22 AED’s van derden.
Winterswijk is met dit totale aantal van 63 AED’s één van de eerste gemeenten in Nederland
waar in de bebouwde kom op elke 500 meter een AED hangt die 24/7 voor iedereen
openbaar beschikbaar is. Op de volgende pagina is een kaartje te zien waarop de AED’s met
overlappende cirkels zijn afgedeeld. De buurten met groene cirkels zijn inmiddels
HARTveilig. Slechts één buurt met oranje cirkel is nog niet HARTveilig. Het bestuur van de
stichting Molen De Bataaf heeft te kennen gegeven om in 2020 een AED met buitenkast aan
te willen aanschaffen, zodat ook die buurt HARTveilig wordt.

2020.05.27 Jaarverslag 2019 Stichting Hart4Winterswijk.docx

blad 5 van 16

stichting

WINTERS WIJ IC
AED Netwerk kaartje bebouwde kom per 31 december 2019
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AED locaties BEBOUWDE KOM per 31 december 2019
Locatie AED
Straat + huisnummer

nr.

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Wentersch Brouwerij

Groenloseweg 75

Arubastraat 1
M. Klompé Pronsweide Morgenzonweg 29
Morgenzonweg 107

Streekziekenhuis SKB
De Schaapskamp

Beatrixpark 1
Beatrixpark 6

Huisarts van der Sandt

H. Mulierweg 55

Leliestraat 43
Belevenismuseum

Meddosestraat 40

Gelateria Talamini
Raadhuis
Rode Kruisgebouw

Markt 15
Kuipers-Rietbergplein 1
Jeugdkerkstraat 6
Gasthuisstraat 78

Huisarts S.D. van Oort

Korenstraat 9

Oonk Rijwielzaak

Misterstraat 47

Loge "De Achterhoek"

H. Jacobus Kerk

Misterstraat 18

Alfa Accountants

t Wamelink
Molukse Kerk

Roelvinkstraat 1
Dingstraat 1
Wooldseweg 6
Eelinkstraat 21
Wamelinkhof 15
Pijnboomstraat 2

Vredense Hof

Vredenseweg 81E

Kappershuis de Vries
Milikan Juwelier
Ruiter en ponyclub

Wooldstraat 22

Plus Bruggers
Rijwiel. Meerdink

Ratumsestraat 94
Steengroeveweg 30

De Eelinkes 7
Berkenstraat 25
Olmenstraat 35

Den Pollewik
Morsepoort

M. Klompé Pelkwijk

Meijerink 32
Laan van Hilbelink 6
Laan van Hilbelink 95
Hortensialaan 39

Brandweer Kazerne

Jumbo

Berberislaan 78
Europark 16
Europalaan 105
Koekoekstraat 18

Fairbanks Nijhuis

Misterweg 57
Bocholtsestraat 47
Alma 57
Parallelweg 4
Keizersdwarsweg 1

Tankstation Wikkerink Koningsweg 30
Frielink Multidiensten Buys Ballotstraat 3
Strandbad Winterswijk Badweg 6
Sibbinkweg 2a
Dennendijk 46

AED locaties BEBOUWDE KOM per 31 december 2019
Locatie AED
Straat + huisnummer
48 Meerdink Bruggen
Leeghwaterplein 11

nr.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Jan Tooropstraat 13
Gen. Berenschotweg 68

Plus Bruggers

Ravenhorsterweg 72

Pasbrink 29
Pasbree 73
Bargerbosch 5

Thorbeckestraat 57
Goeman Borgesiustraat 2
De Sav. Lohmanstraat 2

P. Lieftincklaan 28
AZC Winterswijk

Amstelstraat 9

Lekstraat 13
M. Klompé Berkhof
Café Rooks

Gr. Kobusstraat 18

Waliënsestraat 110
Jacob Catsstraat 40
AED locaties BUURTSCHAPPEN per 31 december 2019
Straat + huisnummer
nr. Locatie AED
1 De Sevinkmolen
Meddoseweg 40
2 Overkamp B.V.
Geldereschweg 108
3 Sportclub Meddo
Eibergseweg 1
4 Groepswon. Meddo Goorweg 12c
5 Camping Poelhuis
Poolserweg 3
6 School 't Walien
Walienseweg 8
7 Boerderij Boeijink
Boeijnkweg 9

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Gebouw Emma

Raetmansweg 10

Te Paske
Boerderij Hesselink
Gebouw Wilhelmina
BCS Loonbedrijf B.V.

Veldboomweg 13
Hesselinkweg 2
Mr. Meinenweg 1

Sie erdinkweg 16
Buitinkweg 7
Berenschots molen
Wooldseweg 74
Groepsaccom. Eelink Kreilweg 1
Gebouw Juliana
Gosselinkweg 14
Meenkmolenweg 13
Twee Bruggen
Café de Tappen
Misterweg 213
Steakhouse Vivaldi
Haartweg 2
Fa. J.W. Woordes
Brinkeweg 50
Den Olden Bongerd Breukinkweg 3
Camping Wieskamp Kobstederweg 13
Smid Laar
Ratumseweg 8
Golfbaan
Vredenseweg 150
Emmaschool
Vredenseweg 170
Bakkerij Huiskamp
Kottenseweg 120
Het Winkel
De Slingeweg 20
De Woord
Corleseweg 45
Gelinkweg 3
Italiaanse Meren
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AED Netwerk buurtschappen per 31 december 2019
Samen met de voorzitter van de Werkgroep Veiligheid en Verkeer Buitengebied Winterswijk,
is een stappenplan Op weg naar een HARTveiliger Waardevol Cultuurlandschap
Winterswijk opgesteld. Gelet op de grote onderlinge afstanden van de woonbebouwing, zal
het echter niet mogelijk zijn in het uitgestrekte buitengebied een vergelijkbaar AED-netwerk
op te zetten, als in de bebouwde kom. Om de HARTveiligheid te vergroten, is aan bedrijven
die in het bezit zijn van een AED gevraagd, om deze naar buiten te plaatsen in een
geklimatiseerde buitenkast voorzien van een pincode. Of een AED met buitenkast via de
centrale inkoop van Hart4Winterswijk aan te schaffen, en deze als buurt-AED 24/7 voor de
omgeving beschikbaar te stellen. Per 31 december 2019 hangen in de buurtschappen 29
AED s, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dus ALTIJD voor iedereen openbaar
beschikbaar zijn.
Samenwerking
Voor de realisering van onze plannen wordt samengewerkt met de gemeente Winterswijk,
het plaatselijke bedrijfsleven, de plaatselijke afdelingen van het Rode Kruis, de EHBO, ABH
City Vereniging, 100%Winterswijk, de maatschap Cardiologie van het Streekziekenhuis SKB,
de gezamenlijke Winterswijkse huisartsen, de wijkagenten van de politie, Buurtpreventie en
niet te vergeten onze ambassadeurs in de diverse woonbuurten, die huis-aan-huis geld

inzamelden voor een eigen Buurt-AED.
Samenwerking met gemeente Winterswijk
In 2010 heeft de Gemeente Winterswijk 18 AED s inclusief geklimatiseerde buitenkasten via
Hartveilig Wonen aangeschaft, 8 AED s bestemd voor de bebouwde kom en 10 AED’s voor
de buurtschappen. Voor het onderhoud van haar 18 AED's had de gemeente een
onderhoudsabonnement afgesloten met Hartveilig Wonen, dat per 31 december 2019 afliep.
Met de gemeente is gesproken om haar 18 AED’s per 1 januari 2020 over te dragen aan
Hart4Winterswijk. Vooralsnog heeft de gemeente besloten om voor haar 18 AED’s en
buitenkasten een 5-jarig onderhoudscontract af te sluiten met HartslagNu voor de periode
van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. Wel is met de gemeente afgesproken dat
de verantwoordelijkheid voor de werving en (bij)scholing van burgerhulpverleners voor het
AED-netwerk per 1 januari 2020 zal worden overgedragen aan Stichting Hart4Winterswijk.
Opleiding reanimatie- en AED-cursus
Als Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting wil Hart4Winterswijk het volgen van
een reanimatie- en AED-cursus bij de Winterswijkse bevolking stimuleren en coördineren.
De cursus wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs van de Nederlandse Reanimatie
Raad (NRR), kost € 35,-- per persoon, en wordt gegeven in één van de volgende locaties:
• Rode Kruisgebouw Gasthuisstraat 78,
• Gebouw van de Wüh Torenstraat 9 (voormalige SNS bank),
• Gebouw van Loge De Achterhoek Jeugdkerkstraat 6,
• In de buurtschappen worden de cursussen op diverse locaties gegeven.
In het verslagjaar hebben 339 mensen met succes de cursus gevolgd
124 Herhalingscursus
Bebouwde kom Basiscursus
23 Herhalingscursus
Basiscursus
Buurtschappen
147
Herhalingscursus
Basiscursus
TOTAAL
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Oproepsysteem HartslagNu
HartslagNu is het reanimatie oproepsysteem van Nederland. Elke dag krijgen 40 mensen in
Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6
minuten cruciaal. Als het slachtoffer binnen deze 6 minuten wordt gereanimeerd en de AED
is ingezet, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst. Een ambulance
kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn.
Hoe werkt het oproepsysteem?

Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch
burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon
met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op te
halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt.
Wie kan burgerhulpverlener worden?

Iedereen die 18 jaar of ouder is en een erkende reanimatietraining heeft gevolgd. Met het
diploma kan men zich dan aanmelden bij het oproepsysteem van HartslagNu. Belangrijk
daarbij is dat rondom elke AED voldoende burgerhulpverleners zijn aangemeld bij
HartslagNu. Hart4Winterswijk streeft naar 15 burgerhulpverleners rondom elke AED.
Hart4Winterswijk is partner van HartslagNu, en heeft daarvoor een overeenkomst gesloten
mét beheerrechten in het HartslagNu-systeem. Op basis van deze overeenkomst heeft
Hart4Winterswijk toegang tot de database van HartslagNu en beschikt informatie over:
• De aangemelde AED s in de gemeente Winterswijk.
® De aangemelde burgerhulpverleners in de gemeente Winterswijk.
Zo werkt het oproepsysteem met burgerhulpverleners van HartslagNu
Registreer je als Hartstilstand in de buurt?
burgerhulpverlener

Ga naarde locatie

Reanimeer

Ontvang een oproep

Zorgverleners
nemen het over

Zodra de ambulance is gearriveerd, neemt het ambulance personeel de reanimatie over.
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Enkele AED locaties in beeld

De AED bij het Rode Kruisgebouw aan de Gasthuisstraat 78

De AED bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix
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De AED bij de PLUS aan de Dingstraat 1
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2020 TOEKOMSTPARAGRAAF
Voltooiing AED-netwerk bebouwde kom
Met 63 AED s die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dus ALTIJD voor iedereen openbaar
beschikbaar zijn, is de bebouwde kom optimaal HARTveilig. Slachtoffers van een
hartstilstand kunnen nu binnen de cruciale tijd van 6 minuten worden gered.
Voor het optimaliseren van het AED-netwerk zullen bedrijven die in het bezit zijn van een
AED die nu nog binnen hangt, worden gevraagd om hun AED in een geklimatiseerde
buitenkast op te hangen, zodat deze ook 24/7 voor de directe omgeving beschikbaar wordt.
Verder zal in 2020 actie worden gevoerd om de HARTveiligheid van woongebouwen te
verhogen. Die actie zal vooral gericht zijn op Verenigingen van Eigenaren (VvE s).
Meer AED s voor de buurtschappen
Door bundeling van krachten in de buurtschappen, verwachten we in de loop van 2020 ook
de HARTveiligheid van de bewoners in het buitengebied van Winterswijk aanzienlijk te
verbeteren. Hiervoor werken we samen met de voorzitter van de Werkgroep Veiligheid en
Verkeer Buitengebied Winterswijk en de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
(WCL). Daarbij is de WCL bereid gevonden om de aanschaf van een geklimatiseerde
buitenkast met pincode voor maximaal € 750,- te vergoeden. Om de Veiligheid en
Leefbaarheid in het buitengebied te vergroten, zal begin 2020 met de Vereniging
Ondernemers Buitengebied (OBW) een actie worden gestart om bedrijven te vragen om hun
eventuele AED naar buiten te plaatsen in een geklimatiseerde buitenkast voorzien van een
pincode. Of een AED met buitenkast via de centrale inkoop van Hart4Winterswijk aan te
schaffen, en als buurt-AED 24/7 voor de omgeving beschikbaar te stellen.
Ambassadeurs en vrijwilligers Hart4Winterswijk
Veel dank zijn wij verschuldigd aan de ambassadeurs en vrijwilligers van Hart4Winterswijk.
In de woonbuurten gingen buurtbewoners als onze ambassadeurs ondersteund met Beach
vlaggen, badges, looplijsten, actiebrieven en deelnameformulieren, huis-aan-huis langs om
een bijdrage te vragen voor een eigen buurt-AED.
De installatie en het periodieke aan de AED s en geklimatiseerde buitenkasten worden
uitgevoerd door het onderhoudsteam van Hart4Winterswijk. Dat team bestaat uit vrijwilligers
uit de bebouwde kom en het buitengebied. Elk kwartaal gaan zijn bij alle AED's langs om de
AED en de buitenkast te controleren. Van de AED worden 1x per 2 jaar de elektroden
vervangen en 1x per 4 jaar de accu.
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LEER reanimeren en WORD burgerhulpverlener
Naast voldoende AED s moeten er ook voldoende burgerhulpverleners zijn die bij een
hartstilstand kunnen worden opgeroepen via het oproepsysteem van HartslagNu. Ook in
2020 wil Hart4Winterswijk als Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting het
volgen van een reanimatie- en AED-cursus bij de Winterswijkse bevolking stimuleren en
coördineren. Op de in 2019 geheel vernieuwde website en via nieuwsbrieven roepen wij
mensen op te leren reanimeren. In de basiscursus van één avond leert men hoe je een
hartstilstand herkent en watje als eerste moet doen, hoe je moet reanimeren, in welk tempo
en hoe je een AED aansluit en bedient. Na afloop van de cursus ontvangt men het
NRR/ERC certificaat. Met dat certificaat ken men zich aanmelden als burgerhulpverlener bij
het oproepsysteem van HartslagNu.
Voldoende AED s én voldoende burgerhulpverleners
Voldoende AED s én voldoende burgerhulpverleners vormen de basis van het
oproepsysteem van HartslagNu. Burgerhulpverleners kunnen levens redden bij een
hartstilstand in hun buurt. Hart4Winterswijk streeft er naar om rondom elke AED minimaal 15
burgerhulpverleners te hebben.
Campagne WORD burgerhulpverlener
Om minimaal 15 burgerhulpverleners rondom elke AED te krijgen én te behouden zal in
2020 een publiekscampagne worden opgestart met huis-aan-huis flyers LEER reanimeren
en WORD burgerhulpverlener . Net als bij de inzamelingsacties voor een buurt-AED, zal
voor deze huis-aan-huis actie ook nu weer een beroep worden gedaan op onze

ambassadeurs in de diverse woonbuurten.
Vergoeding reanimatie-en AED-cursus

De basiscursus en herhalingscursus kosten € 35,-- per cursist inclusief koffie/thee en
lesboek. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de reanimatiecursus via de aanvullende
verzekering. Indien de eigen zorgverzekeraar de reanimatiecursus niet vergoedt, kan men de
cursuskosten van € 35,-- declareren bij Hart4Winterswijk, onder de voorwaarde dat men in
de gemeente Winterswijk woont en zich als burgerhulpverlener heeft aangemeld bij het
oproepsysteem van HartslagNu.
Pilot project AED-Drone
Het uitgangspunt van de 6-minutenzones van de Hartstichting en de overlappende cirkels
met een maximale diameter van 500 meter, als gerealiseerd in de bebouwde kom, is voor
het uitgestrekte buitengebied van Winterswijk absoluut niet haalbaar. Gelet op de totale
oppervlakte van 13.142 hectare, is het aantal van 29 AED s voor het buitengebied nog
steeds te weinig. Dat is ook de reden dat Hart4Winterswijk voor het buitengebied een
pilotproject met een AED-drone wil uitvoeren. Op initiatief van Hart4Winterswijk zijn er
gesprekken gevoerd voor het opzetten van het pilotproject AED-Drone in het buitengebied
van Winterswijk. Gesprekspartners zijn onder meer de Nederlandse Hartstichting,
HartslagNu, Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, UMCG Ambulancezorg en ANWBMedical Air Assistance. Op basis van die gesprekken is het Projectdocument AED drone
demonstrator opgesteld. De huidige regelgeving van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat belemmeren vooralsnog de voortgang van het project. Naar verwachting zal
Europese Regelgeving binnenkort de verdere voorgang van het Pilot project AED-Drone niet
meer in de weg staan.
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Functioneren AIVIA 210 kasten
De AIVIA 210 buitenkasten beschermen de AED s tegen weersinvloeden. Deze kunststof
kast beschermt de AED prima tegen de weersinvloeden. Over het openen en dichten van de
deksels, de verlichting en de bediening van het toetsenbord ontvangen we vaak klachten. De
klachten worden door vrijwilligers van ons onderhoudsteam opgelost. Op basis van de
regelmatig terugkerende klachten is besloten om de kasten ruim vóór afloop van de
theoretische levensduur van 10jaarte vervangen door kasten van een betere kwaliteit. Voor
de nieuwe kast is gekozen voor dezelfde kast die de gemeente Winterswijk ook heeft voor
haar eigen AED s, de DefibCab buitenkast. Deze kast is van Nederlands fabricaat, is
gemaakt van ge-poedercoat aluminium en heeft een levensduur van 15 a 20 jaar. De kast is
voorzien van een elektronisch slot met pincode en regelt de temperatuur en luchtvochtigheid,
door middel van een hygrostaat, thermostaat, verwarmingselement en ventilator. Het ligt in

de bedoeling om de AIVIA 210 kasten geleidelijk te vervangen door de kwalitatief betere
DefibCab kast, te beginnen van 2021. Hiervoor zullen de nodige middelen moeten worden
gereserveerd om alle AIVIA kasten te kunnen vervangen.
Waarborging continuïteit
Mede gelet op haar ANBI status, zal de Stichting Hart4Winterswijk zich samen met de
gemeente Winterswijk en andere betrokken partijen, blijven inzetten om het reanimatie- en
AED netwerk in de gemeente Winterswijk, met voldoende AED s én voldoende
burgerhulpverleners, in stand te houden en te optimaliseren. Hiervoor dienen voldoende
middelen te worden gereserveerd voor het preventief onderhoud van de AED s en
buitenkasten, alsmede de vervanging van de AED’s na de levensduur van 10 jaar, en de
voortijdige vervanging van de AIVIA 210 kasten door de kwalitatief betere DefibCab kasten.

WINTERSWIJK
Reanimatieportner

Hartstichting
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DANKWOORD
De activiteiten van de stichting zijn succesvol mede dankzij subsidies, donaties, bijdragen
van de Winterswijkse bevolking en sponsoring door onderstaande bedrijven:
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Verkorte jaarrekening
INHOUD
Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Toelichting op balans en staat van baten en lasten
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Balans per 31 december 2019
(Na voorgestelde resultaatbestemming)
31-12-2019

31-12-2018

€

€
ACTIVA
Vlottende activa
1.295

16

84.163

60.816

85.458

60.831

33.996

26.409

Continuïteitsreserve

7.500

-

Bestemmingsreserve goede-doelen-actie

1.000

-

42.496

26.409

Voorraden en debiteuren

Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

Voorzieningen

Vervanging AED s

8.604

7.101

Vervanging buitenkasten

21.027

17.355

Onderhoud accu's en pads

12.075

9.966

41.706

34.422

1.256

-

85.458

60.831

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
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Staat van baten en lasten over 2019
Rekening

2019
€

Begroting

Rekening

2019
€

2018
€

BATEN
43.134

12.500

52.683

5.000

5.000

5.000

48.134

17.500

57.683

12.293

-

18.364

Installatiekosten- en onderhoudskosten

2.260

3.240

2.578

Kosten website

4.616

-

-

Voorlichting en opleiding

2.339

3.000

2.758

Bestuurskosten en overige lasten

3.255

2.200

1.336

Toevoeging voorziening vervanging AED s

1.503

1.503

1.503

Donaties en overige baten

Subsidies
Totaal

LASTEN
Aanschaf AED's en buitenkasten

Toevoeging voorziening vervanging buienkasten

3.672

3.672

3.672

Toevoeging voorziening onderhoud

2.109

2.109

2.109

Onvoorzien

1.776
32.047

17.500

32.320

Mutatie algemene reserve

7.587

-

25.363

Vorming continuïteitsreserve

7.500

-

-

Vorming reserve i.v.m. goede-doelen-actie

1.000

-

-

48.134

17.500

57.683

Totaal
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Algemeen
Algemeen

Stichting Hart4Winterswijk ( de Stichting ) is opgericht op 4 november 2016, heeft haar statutaire zetel te
Winterswijk en is daar ook ge estigd. De Stichting, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 67210813, is niet belastingplichtig uit hoofde van de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.
Doel van de stichting
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 AEDnetwerk 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 ambulancepersoneel de professionele hulp overneemt.

Continuïteit
De stichting heeft een positief eigen vermogen en een subsidiebeschikking ontvangen gemeente de over de periode
2020-2024. Op grond hiervan is de jaarrekening opgesteld op basis van de
veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Stelselwijziging
Daar waar de Stichting een eigen AED heeft geplaatst, heeft het bestuur met alle betrokkenen afgesproken, dat zij
gedurende een periode van 10 jaar zal zorgen voor het onderhoud en na 10 jaar een nieuwe kast met AED zal
leveren. Het bestuur is dan ook van mening dat hiervoor in de balans een voorziening dient te worden opgenomen

in plaats van deze financiële verplichtingen als bestemmingsreserve in de jaarrekening op te nemen. Dit gewijzigde
inzicht heeft geleid tot wijzigingen in resultaat en eigen vermogen. De bestemmingsreserves eind 2018 ad € 34.422
zijn in de balans dan ook gerubriceerd als voorzieningen; het resultaat in de staat van baten en lasten 2018 is
verminderd met € 7.284 in verband met toevoegingen aan de voorziening.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich
verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
"Organisaties zonder winststreven (RJ 640) die is uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,

vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Eventuele rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Indien niet anders is vermeld,
staan deze ter vrije beschikking.
Voorzieningen algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen of feitelijke verplichtingen die op
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van geldmiddelen noodzakelijk is en waarvan
de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
voorzieningen te vervangen AED s en buitenkasten
Deze voorziening is gevormd voor het vervangen van 31 eigen AED s en buitenkasten gedurende de jaren 2026-

2029 respectievelijk 2021-2027 in verband met de toezegging dat de stichting deze toekomstige kosten voor haar
rekening neemt zodat het AED-netwerk ook na einde van de gebruiksduur van de 1e AED s instand blijft op het
huidige niveau.
voorzieningen voor onderhoud van accu s en pads
Deze onderhoudsvoorziening is gevormd voor de kosten van het periodieke onderhoud aan zowel eigen AED’s als

AED’s van derden. Het gaat hier om 4-jaarlijks respectievelijk 2-jaarlijks onderhoud dat nodig is om de goede
werking van de AED gedurende zijn gebruiksduur van 10jaarte garanderen.

Schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Ale ortopende schulden hebben een looptijd van minder dan één
jaar.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten
Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen donaties, sponsorbijdragen en
subsidies.

Subsidies
De subsidiebijdragen worden als baten verantwoord in het jaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft, tenzij
anders wordt aangegeven in de beschikking of toezegging.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële instrumenten en risicobeheersing
Er is geen sprake van valutarisico s of prijsrisico s; evenmin is er sprake van rente- of kasstroom-risico s,

kredietrisico s of liquiditeitsrisico s.
Er zijn geen rentedragende schulden, subsidies worden verstrekt op basis van voorfinanciering en de periodieke
donateurbijdragen worden aan het begin van een halfjaarlijkse periode ontvangen. Daarnaast is er sprake van een

positief werkkapitaal.
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