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Bestuursverslag 
 

Introductie 
Hartslag Woerden is opgericht bij notariële acte op 26-11-2015. De Stichting maakt deel uit van een landelijk 

netwerk van organisaties die als doel hebben het overlijden als gevolg van een circulatiestilstand terug te 

dringen. Om dit doel te bereiken heeft een groot aantal gemeentes in Nederland een organisatie opgericht die 

door middel van de inzet van vrijwilligers de professionele hulpverlening op dit gebied kan aanvullen. In 

Woerden heeft de gemeente afspraken met de professionele hulpverleners: de ambulancedienst RAVU en de 

brandweer. Een overeenkomst tussen de gemeente en Hartslag Woerden legt de basis voor invulling van de 

hulpverlening voorafgaand aan het verschijnen van de professionele hulpverlening ter plekke. Door een 

netwerk van vrijwilligers (hierna genoemd burgerhulpverleners) die in de buurt aanwezig zijn en gealarmeerd 

worden via 112 door HartslagNu, kan de hulpverlening eerder worden opgestart en daarmee het aantal 

succesvolle reanimaties worden verhoogd. Om dit doel te bereiken is Hartslag Woerden opgericht. Hartslag 

Woerden is een samenwerkingsverband tussen: De Stichting Reanimatie Woerden, Het Nederlands Rode Kruis, 

de EHBO-vereniging Woerden en de EHBO-vereniging Kamerik. De Stichting beoogt het algemeen nut; de 

Stichting heeft geen winstoogmerk.  

 

Begrippenlijst 
AED:    Automatische Externe Defibrillator 
Burgerhulpverlener:  Vrijwilliger die hulpverleent in geval bij een circulatiestilstand. 
PR:     Public Relations 
RAVU:    Regionale Ambulance Voorziening Utrecht 
In deze notitie wordt het aantal minimale burgerhulpverleners bedoeld wanneer wordt gesproken van 
aantallen burgerhulpverleners. Om goede responstijden te realiseren moet rekening worden gehouden met 
het feit dat niet iedereen continue aanwezig is en dat niet iedereen kan reageren ten tijde van een oproep. 
De gemeente Woerden bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. In dit verslag wordt 

onder Woerden de gemeente Woerden verstaan. 

 

Beleidsnotitie 2020-2024 
In de beleidsnotitie 2020-2024 zijn de doelstellingen nader uitgewerkt: 

De Stichting heeft als doelstelling het terugdringen van de reactietijd van de eerste hulp bij een 

circulatiestilstand, voorafgaand en aanvullend op professionele dienstverlening. De Stichting zal haar doel 

bereiken door: 

1. het inventariseren en registreren van de in Woerden aanwezige Automatisch Externe Defibrillators (AED's);  
2. het stimuleren van particuliere AED-bezitters in de gemeente Woerden om hun apparaat in te schrijven in 

het systeem 'HartslagNu'; de Stichting ziet toe op een zodanige spreiding van AED's dat de reanimatie-inzet 
kan worden geoptimaliseerd en daarmee de overlevingskansen kunnen toenemen; 

3. het werven en (doen) opleiden van vrijwillige burgerhulpverleners; de Stichting stimuleert de bevolking 
van Woerden om zich op te laten leiden tot en/of aan te melden als burgerhulpverlener;  de Stichting ziet 
toe op de juiste certificering van de burgerhulpverleners conform de laatste richtlijnen NRR; 

4. het verstrekken van voorlichting aan het publiek via de pers en andere media in de breedste zin van het 

woord; 

5. het (doen) verlenen van nazorg aan vrijwillige hulpverleners die eerste hulp bij een circulatiestilstand 

hebben verleend; 

6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord 

verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 
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Samenvatting activiteiten 2022 
In 2022 heeft een herstart plaatsgevonden na de Corona periode en is in eerste instantie de aandacht 

uitgegaan naar de doelstellingen 1 t/m 6. Het bestuur is in 2022 5x in vergadering bijeengeweest. 

Tijdens de vergadering in november 2021 heeft het bestuur de afgelopen 5 jaar Stichting Hartslag Woerden 
geëvalueerd. Voortschrijdend inzicht opgedaan in de afgelopen jaren maakt dat het nu, na 5 jaar een goed 
moment is om de doelstelling en de activiteiten van de stichting kritisch te bekijken. In 2022 is hier verder aan 
gewerkt. Zo zijn n.a.v. de evaluatie de statuten onder de loep genomen en zijn de wijzigingen verwerkt in 
concept statuten. Het Bestuur heeft deze goedgekeurd.  Besloten is echter om verdere formalisering van de 
concept statuten uit te stellen i.v.m. komende bestuurswisselingen en de financiële situatie. Bij het opstellen 
van de concept statuten is rekening gehouden met de invoering van de WBTR. 
Belangrijke wijziging in de concept statuten zijn: 

1. Vertegenwoordiging uit specifieke organisaties (Rode Kruis, EHBO, Reanimatie) is losgelaten. 

2. De doelstelling is geherformuleerd: De stichting heeft als doel: de Gemeente Woerden hartveilig te 

maken d.m.v. het opzetten en onderhouden van 6 minuten zones.  

3. De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het: 

a. Inventariseren van aangemelde AED’s en burgerhulpverleners. 

b. Het motiveren van bedrijven en particulieren, in gebieden waar dat nodig is, om een AED aan te 

schaffen. 

c. Het stimuleren van bedrijven en particulieren om hun AED aan te melden bij HartslagNu. 

d. Het verstrekken van voorlichting aan inwoners, bedrijven en organisaties via presentaties, en 

andere PR-middelen, zoals pers en andere media in de breedste zin van het woord. 

e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Tevens is het rooster van aftreden uitgewerkt en gepubliceerd op de website. Ondanks herhaalde inspanningen 

is de vacature vanuit de EHBO-vereniging Kamerik nog niet opgevuld. In Maart 2022 heeft Anita Bakker het 

voorzitterschap overgedragen aan Brigitte van Vessem en Lilian Biber heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar 

te zijn voor een volgende termijn. Ze blijft wel in functie tot er vervanging voor haar is. Lilian Biber heeft de 

functie van secretaris tijdelijk op zich genomen. In januari 2023 is Lilian Biber opgevolgd door Rob Kok als 

secretaris/penningmeester. Samenstelling bestuur per 31-12-2022: 

Namens de EHBO-vereniging Woerden:  S. Borsboom  
Namens de EHBO-vereniging Kamerik:  Vacature 
Namens het Rode Kruis Woerden:   I. v.d. Knoop en J. Staal 
Namens Reanimatie Woerden:    A. Bakker  

B. van Vessem (voorzitter) 
L. Biber (secretaris/penningmeester) 

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur (DB). 

Voor het bereiken van de doelstellingen zijn de volgende activiteiten ondernomen: 

a. Contacten met de gemeente zijn hernieuwd; 

b. Ruim 50 bedrijven zijn benaderd om hun AED aan te melden;  

c. Er is een begin gemaakt met het vergroten van de naamsbekendheid; hiertoe is contact gelegd met 

Jacco Versluis classic, een interview gegeven bij RPLFM en is een artikel in het Algemeen Dagblad tot 

stand gekomen evenals in de lokale weekkrant het Kontakt; 

d. Er is informatie, mondeling en schriftelijk, aan bedrijven, sportverenigingen en andere 

maatschappelijke organisaties verstrekt. 

In december 2022 zijn er 91 aangemelde AED’s in de gemeente Woerden en er zijn 1038 burgerhulpverleners 

aangemeld. 

Door de nog beperkte mogelijkheden heeft het bestuur geen activiteiten ondernomen om fondsen te werven. 
Het initiatief bij Benschop is door Benschop beëindigd.  
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Vooruitblik 
Continuïteit van de Stichting is onzeker gezien het praktisch ontbreken van baten, terwijl de kosten € 500,- tot 

€ 600,- per jaar bedragen. Met name de website kosten zijn aanzienlijk en zullen met de leverancier besproken 

gaan worden. Verder zal gewerkt moeten gaan worden aan het generen van baten. 

Daarnaast vormen het vertrek van bestuursleden de komende jaren een risico. In de januari 2023 vergadering 

hebben Ina van de Knoop en Anita Bakker te kennen gegeven terug te treden als bestuurder. Lilian Biber is 

afgetreden, daar Rob Kok haar per 1 januari 2023 heeft opgevolgd.  Joke Staal heeft aangegeven in juni 2023 

niet herkiesbaar te zijn. In het bestuur is versterking nodig op het gebied van ICT en sociale media. Daarnaast 

zoeken wij een persoon met public relations vaardigheden.  

 

Jaarrekening:  

 

Balans per 31 december 
X 1 € 

Activa 

Liquide middelen Beschrijving           2022 2021           

Bankrekening Rabobank 2046,54     2775,85    

Totaal Activa  2046,54 2775,85  

    

Passiva  2022   2021 

Reserves en fondsen 

Bestemmingsfonds project 

Bestemming onterechte ontvangst Van Well Supermarkten -         74,50          

Totaal bestemmingsreserve  - 74,50  

Totaal algemene reserve  2046,54 2701,35  

Totaal Passiva  2046,54   2775,85 
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Staat van baten en lasten  
X 1 € 

Baten Project 2022  2021 

Inkomsten uit donaties en giften 

Totaal baten van particulieren  -    - 

• Inkomsten uit baten van  

loterijorganisaties  -    - 

• Inkomsten ontvangen van andere  

organisaties zonder winststreven Van Benschop -        1,86 

Som van de baten  -         1,86                                 

Totaal baten beschikbaar voor 

doelstelling    -      1,86

   

 

Lasten Besteding 2022   2021 

Besteed aan doelstellingen 

• Overige besteed aan doelstelling Website 527,56   400,27 

Totaal besteed aan doelstellingen    527,56   400,27 

Wervingskosten  -     - 

Totaal wervingskosten:  -     - 

Kosten beheer en administratie 

 Kamer van Koophandel 7,85    - 

 Bankkosten 119,40   119,33 

Totaal kosten beheer en administratie  127,25   119,33 

Rentelasten     - 

Som van de lasten  654,81   519,60 

Resultaat  -654,81   -517,74 

Saldo baten & lasten  -654,81   -517,74

   

 

Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. 
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Toelichtingen: 

Algemene toelichting  
Activiteiten 

1. het inventariseren en registreren van de in Woerden aanwezige Automatisch Externe Defibrillators (AED's);  
2. het stimuleren van particuliere AED-bezitters in de gemeente Woerden om hun apparaat in te schrijven in 

het systeem 'HartslagNu'; de Stichting ziet toe op een zodanige spreiding van AED's dat de reanimatie-inzet 
kan worden geoptimaliseerd en daarmee de overlevingskansen kunnen toenemen; 

3. het werven en (doen) opleiden van vrijwillige burgerhulpverleners; de Stichting stimuleert de bevolking 
van Woerden om zich op te laten leiden tot en/of aan te melden als burgerhulpverlener;  de Stichting ziet 
toe op de juiste certificering van de burgerhulpverleners conform de laatste richtlijnen NRR; 

4. het verstrekken van voorlichting aan het publiek via de pers en andere media in de breedste zin van het 

woord; 

5. het (doen) verlenen van nazorg aan vrijwillige hulpverleners die eerste hulp bij een circulatiestilstand 

hebben verleend; 

6. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord 

verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

 

Algemene grondslagen 
Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen 

aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien 

geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Effecten 

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking 

aan de stichting. 

Reserves en fondsen 

Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is 

vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. 

Bestemmingsfondsen 

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel 

aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de 

gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die 

nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam). 
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten  
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.  

Nalatenschappen  

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord 

als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. 

 

Toelichting op de balans  
Het negatieve resultaat van € 654,81 over 2022 is ten laste van het eigen vermogen gebracht. 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten  
De website is instrumenteel aan de doelstellingen en activiteiten en verantwoord als doelbesteding. Aan 

projecten voor doelen zijn verder geen kosten gemaakt. 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor 

gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd. Kosten voor projectbezoeken worden 

verantwoord onder de doelbestedingen (bv bestuurdersreizen naar projecten). 

De stichting heeft geen werknemers in dienst.  

Ratio’s 
Omschrijving   2022   2021  

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten)   -     - 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)  80,6%  77,0%  

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving   -  - 

Kosten beheer & administratie/totaal lasten   19,4%  23,0% 

Overige gegevens 
Vaststelling en goedkeuring 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 

8 maart 2023 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een 

controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten  

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming 

goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 


