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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Hart4Winterswijk over de periode van 1 januari 

2020 tot en met 31 december 2020. 

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. 

Doelstelling 

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 slachtoffers van 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 en inzetbaar zijn. In een AED-netwerk moeten er naast 

voldoende AED’s ook voldoende burgerhulpverleners zijn die kunnen reanimeren. Hoe 

we dat willen realiseren is vastgelegd in het Beleidsplan “Tweede schok, Tweede leven”. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 

 De heer Johan G. Esendam (voorzitter) 

 De heer Hans van der 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. 
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1e rij van links naar rechts: Eric van Ekelenburg, Johan G. Esendam, Hans van der Meij. 

2e rij van links naar rechts: Hans Demkes en Wim Kos.  

 

2020 TERUGBLIK AFGELOPEN JAAR 
 
In het afgelopen verslagjaar heeft het bestuur 7 keer vergaderd. In de eerste drie maanden 

van het jaar kon dat nog op de normale fysieke wijze, na het uitbreken van de 

coronapandemie zijn de vergaderingen digitaal via MS Teams gehouden. 

De belangrijkste onderwerpen en activiteiten waren: 

Voltooiing AED-netwerk bebouwde kom 

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. In het afgelopen jaar zijn er 2 AED’s 

bijgeplaatst. Eén AED bij Molen De Bataaf en één AED bij het ontmoetingscentrum van de 

Stichting Welzijn Ouderen ’t Gasthuus aan de Misterstraat 96.  

Met een totaal aantal van 65 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 in de bebouwde kom kunnen binnen de cruciale tijd van 6 

minuten worden gered. Kijk voor het kaartje met de overlappende cirkels op: 

https://hart4winterswijk.nl/wp-content/uploads/2020/09/aed-netwerk-kaart-2020.pdf 

https://hart4winterswijk.nl/wp-content/uploads/2020/09/aed-netwerk-kaart-2020.pdf
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AED’s in de buurtschappen 

Voor de uitbreiding van het aantal AED’s in het buitengebied wordt samengewerkt met de 

Stichting Buurtschappenvisie, de Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) en de 

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL). Om het aantal AED’s in het 

buitengebied te vergroten vergoedt de WCL € 750, - voor de aanschaf van een 

geklimatiseerde buitenkast met pincode. In het afgelopen jaar zijn er in de buurtschappen 6 

AED’s bijgeplaatst. Daarmee komt het totaal aantal in het buitengebied op 35 AED’s, die 

eveneens 24/7 voor iedereen openbaar beschikbaar en inzetbaar zijn. 

Voorlichting buurtbewoners 

Door de uitbraak van de corona-epidemie was het helaas niet mogelijk om op de 

gebruikelijke wijze voorlichtingsavonden voor de buurtbewoners te houden. Dat is 

ondervangen door een buurt-flyer, die per mail aan de bewoners is verzonden. 

 
Mijlpaal 100 AED’s in het AED-netwerk Winterswijk 

Met de 65 AED’s in de bebouwde kom en de 35 AED’s in de buurtschappen werd de mijlpaal 

van 100 AED’s in het AED-netwerk van Winterswijk bereikt. Dit heugelijke feit zou worden 

gevierd, door de officiële ingebruikstelling van de 100ste AED bij de OBS in het Woold door 

wethouder Elvira Schepers. Helaas is dat om veiligheidsreden tot nader order uitgesteld. 

 
De AED bij de OBS in het Woold 
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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. 

Opleidingen 
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), en wordt gegeven in één van de volgende locaties: 

Rode Kruisgebouw, WUh, nu Muziekschool en het gebouw van Loge “De Achterhoek”. 

In de maanden januari t/m maart zijn er nog cursussen gegeven. Helaas was dat voor de 

rest van het jaar door de corona-epidemie niet meer mogelijk.  

Samenwerking Rode Kruis 
Met het Rode Kruis zijn principe afspraken gemaakt over de inrichting van een leslokaal in 

het Rode Kruisgebouw aan de Gasthuisstraat 78. Het Rode Kruis stelt daarbij al het 

benodigde lesmateriaal als AED-trainers, oefenpoppen, etc. aan de NRR-instructeurs 

beschikbaar. De definitieve afspraken hierover zullen in begin 2021 worden vastgelegd. 

 
De AED bij het Rode Kruisgebouw aan de Gasthuisstraat 78 
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Samenwerking gemeente Winterswijk 

Periodiek wordt met de gemeente overlegd over de instandhouding en uitbreiding van het 

AED-netwerk en de werving en (bij)scholing van burgerhulpverleners voor het AED-netwerk. 

Dat heeft geresulteerd dat hiervoor een activiteitensubsidie van € 8.000, -- per jaar is 

toegekend gedurende de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. 

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. 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 het dashboard van 

HartslagNu en beschikt over informatie van: 

 De aangemelde AED’s in de gemeente Winterswijk. 

 De aangemelde burgerhulpverleners in de gemeente Winterswijk. 

 

Elk jaar brengt HartslagNu een voortgangsrapportage uit over het aantal geregistreerde 

burgerhulpverleners, het aantal reanimatiemeldingen en het aantal geregistreerde AED’s. 

 

Voortgangsrapportage HartslagNu 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal burgerhulpverleners 378 429 483 613 667 

Aantal reanimatiemeldingen 21 18 11 20 13 

Aantal AED’s 59 64 89 110 115 

 

In het afgelopen coronajaar 2020 zijn er 54 burgerhulpverleners bijgekomen, zijn er minder 

reanimatiemeldingen geweest en zijn er 5 AED’s bijgekomen ten opzichte van 2019.  

Het door HartslagNu geregistreerde aantal van 115 AED’s, wijkt af van het door ons 

opgevoerde aantal van 100 AED’s. Dat komt omdat HartslagNu alle bij haar aangemelde 

AED’s opvoert, inclusief de AED’s die alleen tijdens de bedrijfsuren beschikbaar zijn. 

Hart4Winterswijk vermeld uitsluitend de bij HartslagNu aangemelde AED’s die 24/7 

openbaar voor iedereen beschikbaar en inzetbaar zijn. 

Hoe werkt het oproepsysteem van HartslagNu? 

Als via de meldkamer van 112 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 het ambulancepersoneel de reanimatie overneemt. 
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Zo werkt het oproepsysteem met burgerhulpverleners van HartslagNu 

 

 
 
Zodra de ambulance is gearriveerd, neemt het ambulancepersoneel de reanimatie over. 
 

Beleidsplan 2.0 “Tweede schok, Tweede leven” 

Na de oprichting in 2016 is het beleidsplan “Tweede schok, Tweede leven” opgesteld, om de 

doelstelling van Hart4Winterswijk te realiseren:  

“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 slachtoffers van een 

hartstilstand, in aanvulling op de professionele hulpverlening”. 

Kort gezegd komt dat neer op het realiseren van een AED-netwerk met voldoende AED’s 

én voldoende burgerhulpverleners. 

In de achter ons liggende jaren is door het bestuur, vrijwilligers en ambassadeurs hard 

gewerkt om het aantal AED’s aanzienlijk te verhogen. Met een netwerk van 65 AED’s in de 

bebouwde kom en 35 AED’s in de buurtschappen, kunnen we met gepaste trots terugkijken 

op de afgelopen jaren. Nu de pioniersfase van onze stichting achter ons ligt, moeten we ons 

niet alleen richten op het beheer en onderhoud van het AED-netwerk met voldoende AED’s. 

Naast mogelijke uitbreiding van het aantal AED’s in de buurtschappen, wil Hart4Winterswijk 

als Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting vooral het volgen van een 

reanimatiecursus bij de Winterswijkse bevolking stimuleren en coördineren. Daarvoor was 

het nodig om het beleidsplan van 2016 te vervangen door een toekomstgericht beleidsplan 

2.0 “Tweede schok, Tweede leven”, vastgesteld in de bestuursvergadering van 01-10-2020. 

Kijk voor de volledige tekst op: 

https://hart4winterswijk.nl/wp-content/uploads/2019/06/beleidsplan-

2.0_hart4winterswijk_tweede-schok-tweede-leven_1-oktober-2020.pdf 

 

https://hart4winterswijk.nl/wp-content/uploads/2019/06/beleidsplan-2.0_hart4winterswijk_tweede-schok-tweede-leven_1-oktober-2020.pdf
https://hart4winterswijk.nl/wp-content/uploads/2019/06/beleidsplan-2.0_hart4winterswijk_tweede-schok-tweede-leven_1-oktober-2020.pdf
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De AED bij Molen De Bataaf 

 
De AED bij Bed & Breakfast De Schoppe aan de Zwilbroekseweg 7 in Meddo  
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2021 TOEKOMSTPARAGRAAF 
 

Voldoende AED’s  
 

In de bebouwde kom hangen momenteel 65 AED’s en in de buurtschappen 35 AED’s, die 

allen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dus ALTIJD voor iedereen openbaar beschikbaar 

en inzetbaar zijn. Voor de bebouwde kom betekent dat er op elke 500 meter een AED hangt. 

Slachtoffers van een hartstilstand in de bebouwde kom kunnen hiermee binnen de cruciale 

tijd van 6 minuten worden gered, waarmee de bebouwde kom optimaal HARTveilig is. 

Om de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied te vergroten, zal begin 2021 een actie 

worden gestart om het aantal AED’s te verhogen. Hiervoor wordt samengewerkt met de 

Stichting Buurtschappenvisie, de Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) en de 

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL). Bedrijven worden gevraagd om 

hun AED die nu nog binnen hangt, om deze AED in een geklimatiseerde buitenkast op te 

hangen, of via de centrale inkoop van Hart4Winterswijk een AED met buitenkast aan te 

schaffen, zodat deze AED’s ook 24/7 voor de directe omgeving beschikbaar worden.  

Voldoende burgerhulpverleners. 

 

Met alleen AED’s is de HARTveiligheid van de bewoners rondom om een AED niet 

gewaarborgd.  Als iemand een hartstilstand krijgt, moeten er ook mensen zijn die kunnen 

reanimeren en de AED kunnen bedienen. Dat zijn er nu nog te weinig. Wij streven naar 

minimaal 15 burgerhulpverleners rondom elke AED! 

Als Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting wil Hart4Winterswijk het volgen van 

een reanimatiecursus bij de Winterswijkse bevolking stimuleren en coördineren. Zodra er 

zicht is dat de corona-epidemie onder controle is zal in 2021 een publiekscampagne worden 

opgestart om de Winterswijkse bevolking te vragen een reanimatiecursus te volgen. Hiervoor 

zal een flyer “LEER reanimeren en WORD burgerhulpverlener”, huis-aan-huis door onze 

ambassadeurs worden afgegeven. 

Vergoeding cursuskosten 
 

Zorgverzekeraars vinden preventieve zorg steeds belangrijker. Daarom zijn er meerdere 

verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met 

een aanvullende dekking. Als de cursuskosten niet door de zorgverzekeraar worden 

vergoed, kan de cursist onder bepaalde voorwaarden de cursuskosten declareren bij 

Hart4Winterswijk. In elk geval moet de cursist wonen in de gemeente Winterswijk, en moet 

de cursist zich met zijn reanimatiecertificaat als burgerhulpverlener hebben aangemeld bij 

het oproepsysteem van HartslagNu.  

Pilotproject AED-Drone  
 

Hart4Winterswijk wil voor het buitengebied een pilotproject met een AED-drone uitvoeren. 

Stakeholders zijn onder meer de Nederlandse Hartstichting, HartslagNu, Saxion Hogeschool, 

Universiteit Twente, UMCG Ambulancezorg, ANWB-Medical Air Assistance en de gemeente 

Winterswijk. Naar verwachting zal op basis van gewijzigde Europese Regelgeving in 2021 

het Pilotproject AED-Drone weer opgestart kunnen worden.  
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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 onderhoud 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 de vrijwilligers bij 

de diverse locaties langs om de AED en de buitenkast te controleren. Van de AED’s worden 

1x per 2 jaar de elektroden vervangen en 1x per 4 jaar de accu. 

Vervanging AIVIA 210 kasten 
 

De AIVIA 210 buitenkasten zijn van kunststof en beschermen de AED’s tegen 

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. Toch is op basis van deze regelmatig terugkerende klachten 

besloten om de kasten ruim vóór afloop van de theoretische levensduur van 10 jaar te 

vervangen door kasten van een betere kwaliteit. Voor de nieuwe kast is gekozen voor 

dezelfde buitenkast zoals de gemeente Winterswijk heeft voor haar eigen AED’s, de 

DefibCab buitenkast. De DefibCab kast is gemaakt van gepoedercoat aluminium, voorzien 

van een elektronisch slot met pincode en reguleert zowel de temperatuur als de 

luchtvochtigheid. De kast kan op afstand worden gemonitord en ontgrendeld automatisch na 

de melding van een hartstilstand bij de meldkamer van 112.  

Het ligt in de bedoeling om de AIVIA 210 kasten in de komende jaren geleidelijk te 

vervangen door de kwalitatief betere DefibCab kast. Voor deze voortijdige vervanging zullen 

de nodige middelen moeten worden gereserveerd. 

De eerste kasten zullen in 2021 worden vervangen. 

 

  
 

De AIVIA 210 kast De DefibCab kast 
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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, en ook 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, 13 april 2021 

 

Namens het bestuur, 

 

 

Johan G. Esendam, 

Voorzitter 
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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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Balans per 31 december 2020
(Na voorgestelde resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraad en debiteuren 5.570 1.295

Liquide middelen 96.147 84.163

101.717 85.458

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 7.500 7.500

Algemene reserve 37.951 33.996

Bestemmingsreserve "goede-doelen-actie" 0 1.000

45.451 42.496

Voorzieningen

Vervanging AED's 12.428 8.604

Vervanging buitenkasten 24.425 21.027

Vervanging accu's en pads 14.045 12.075

Opleidingskosten 3.000 -

53.898 41.706

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 2.368 1.256

101.717 85.458
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Staat van baten en lasten over 2020

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019

€ € €

BATEN

Donaties en overige baten 9.643 10.000 28.263

Verkoop AED's en buitenkasten 21.490 10.000 14.871

Subsidies 8.000 8.000 5.000

Totaal 39.133 28.000 48.134

LASTEN

Aanschaf AED's en buitenkasten 14.329 8.800 12.293

Installatie- en onderhoudskosten 3.461 1.488 2.260

Naambordjes en stickers 748 - -

Kosten website 1.809 1.000 4.616

Voorlichting en opleiding 122 2.500 2.339

Publiekscampagne "leer reanimeren" - 2.500 -

Bestuurskosten en overige lasten 3.517 3.900 3.255

Toevoeging voorziening vervanging AED's 3.824 - 1.503

Toevoeging voorziening vervanging buitenkasten 3.398 - 3.672

Toevoeging voorziening vervanging accu's en pads 1.970 - 2.109

Toevoeging voorziening opleidingskosten 3.000 - -

Onvoorzien / kosten droneproject buitengebied - 500 -

36.178 20.688 32.047

Mutatie algemene reserve 2.955 7.312 7.587

Vorming continuïteitsreserve - - 7.500

Vrijval resp. vorming reserve i.v.m. "goede-doelen-actie" - - 1.000

39.133 28.000 48.134
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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 gevestigd. 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 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 ambulancepersoneel de professionele hulp overneemt.

Continuïteit

De stichting heeft een positief eigen vermogen en een subsidiebeschikking ontvangen

van de gemeente over de periode 2020-2024. Op grond hiervan is de jaarrekening 

opgesteld op basis van de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

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.
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- voorziening voor vervanging AED's en buitenkasten

Deze voorziening is gevormd voor het vervangen van 32 eigen AED’s en buitenkasten 

gedurende de jaren 2026-2030 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.

- voorziening voor vervanging van accu’s en pads

Deze voorziening is gevormd voor de kosten van de periodieke vervanging van

accu's en pads aan zowel eigen AED’s als AED’s van derden. Het gaat hier om 

4-jaarlijkse respectievelijk 2-jaarlijkse vervanging dat nodig is om de goede werking 

van de AED gedurende zijn gebruiksduur van 10 jaar te garanderen.

- voorziening voor opleidingskosten

Deze voorziening is gevormd voor reeds ontvangen maar nog niet bestede kosten

voor opleiding burgerhulpverleners in de gemeente Winterswijk.

Schulden en overlopende passiva

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.

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.
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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 kasstroomrisico’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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