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1. Bestuur en vrijwilligers:  
 

De bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd. Zij 
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering 
gehouden. Binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar wordt een (jaar)vergadering gehouden, 
waarin het bestuur de balans en staat van baten 
en lasten vaststelt. 

Het bestuur van de stichting Hartsave Leuken 
bestond in 2021 uit: 
Voorzitter:  Jack Thiessen 
Secretaris:   Roos Stals 
Penningmeester: Edwin Keersmaekers 
Opleidingen:  Ron Haex 
 

Vrijwilligers/ondersteuning:  
Website:  Randy Keijers 
Medisch adviseur: Astrid Quintus 
Opleidingsmaterialen: Joost Slaats 
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2. Doel Stichting Hartsave Leuken: 
 

Hartsave Leuken heeft zich als doel gesteld, het opzetten van 
een dekkend AED netwerk voor de wijk Leuken in de 
gemeente Weert. 

Als tweede doel zullen we om deze AED’s adequaat te kunnen 
gebruiken mensen moeten opleiden. Om deze op de juiste 
manier te gebruiken, organiseren we hiervoor jaarlijks een 
aantal herhalingslessen en nieuwe opleidingen. 

Het derde doel is het genereren van middelen voor 
vervanging en onderhoud AED’s en lessen. 

Verder heeft het bestuur afgelopen jaar de statuten 
geüpdatet ivm aanpassingen tbv ANBI en de WBTR.   
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3. Communicatie: 
 

Communicatie is voor onze Stichting van groot belang. 
Dit vindt veelal plaats via de digitale weg. Onze website, 
www.hartsaveleuken.nl is dan ook actueel. In het 
afgelopen jaar heeft het bestuur kort uit vijf personen 
bestaan. Het is jammer dat het geen vervolg heeft 
gekregen.  
 
Verder maken we gebruik van de wijkflits van de 
wijkraad 
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4. Samenwerking: 
 

Binnen de gemeente Weert zijn er een aantal Hartsave 
stichtingen actief, onze wens is het om hier meer 
samenwerking mee te krijgen. De eerste stappen hiervoor zijn 
gezet alleen ook hier hebben we te maken met de corona 
perikelen en zijn de bijeenkomsten verplaatst naar een nog 
later te bepalen datum. 

 

Wij als Stichting hebben ook een nauwe samenwerking met 
de wijkraad Leuken en het IKC op Leuken. 

De wijkraad draagt zorg voor de verspreiding van informatie 
binnen de wijk en het ICK mogen we gebruiken voor onze 
trainingen en cursussen.  
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5. AED’s 
 
Op dit moment is de wijk Leuken dekkend met AED’s, we 
hebben echter wel de grote wens om in het wijkdeel 
Vrouwenhof nog een AED extra te kunnen plaatsen. 
 
Begin 2022 zullen alle 3 AED’s, die wij in eigendom hebben, 
vervangen worden. De bestelling hiervoor is eind 2021 gedaan 
bij AED Solutions, na afweging van verschillende offertes. 
 
In de wijk Leuken hebben we de beschikking over 5 AED’s 
 
Hartsave Leuken heeft in eigendom 3 AED’s 

1. Tromplaan 104 
2. Voorstestraat 112 
3. Middelstestraat 65 

 
Verder kunnen we gebruik maken van de AED’s van  

4. Sportpark De Moesdieëk DESM 
5. Gezondheidscentrum Leuken 
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6. Scholing: 
 
Een belangrijkste aandachtspunt is het verzorgen van 
reanimatie en herhalingslessen. Allemaal goed uitgewerkte 
plannen. Echter door de uitbraak van het coronavirus in 
maart zijn alle plannen en lessen vervallen. De stichting heeft 
door communicatie via mail de vrijwilligers geïnformeerd. 
 
Twee keer hebben we in het voorjaar de scholing digitaal 
verzorgd en in het najaar is het ons gelukt om twee keer fisiek 
les te verzorgen op het IKC.  
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7. Administratie: 
 
De vrijwilligersadministratie is in 2021 verder vormgegeven. 
Op 31-12-2021 waren er 42 vrijwilligers/leden via Hartsave 
Leuken geregistreerd samen met de mensen die via externe 
organisaties deelnemen, is de Wijk Leuken volgens Hartslag 
nu “groen”. (1% van de bevolking) 
Er is een start gemaakt met de AVG. 
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8. Financiën 
 

De Stichting is volledig afhankelijk van donaties en sponsoring 
van zowel particulieren, bedrijven als cursisten. 
In 2021 ontving de Stichting € 1100,33,- aan donaties en 
(sponsor)bijdragen. 
De totale kosten van de organisatie bedroeg € 623,34, zodat 
een 
bedrag van € 476,99,- toegevoegd kon worden aan het eigen 
vermogen.  
Verder is de stichting overgegaan op digitale boekhouding 
van het programma “Informer” dit is ons als ANBI stichting 
gratis te beschikking gesteld en  voldoet aan alle regelgeving 
 

Het financieel jaarverslag wordt als bijlage aan dit jaarverslag 
toegevoegd 
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9. Toekomst: 
 

Belangrijkste doel is het verder uitbreiden van het 
Reanimatienetwerk. Dit willen we bereiken door een nog 
beter verdeling van de AED’s over de wijk Leuken en het extra 
opleiden van vrijwilligers als AED bediener. 

Verder willen we AED’s die nu bij bedrijven geplaatst zijn, 
toegankelijk krijgen voor het netwerk. Nu zitten deze vaak 
inpandig en alleen toegankelijk voor het bedrijf zelf, als dit 
lukt kunnen we een betere dekking binnen de wijk 
garanderen. Tevens vergroten we op deze manier het 
draagvlak, een mooi voorbeeld hiervan is de plaatsing van de 
AED bij het gezondheidscentrum. Hier is de AED tegen de 
gevel naast de uitgang geplaats. 

 

 

 
Het bestuur,  februari 2022 
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