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VOORWOORD. 

 
Eind 2018 wordt in het platformoverleg van de Schijndelse dorps- en wijkraden het idee ge-
opperd om met een initiatiefgroep te gaan onderzoeken of er een AED-netwerk in Schijndel 
mogelijk is. In Veghel is al een Hartsave stichting actief vanaf 7 juni 2006 en in Sint-Oeden-
rode vanaf 5 oktober 2006. Al snel sluiten de EHBO-vereniging en de Seniorenraad van 
Schijndel zich aan bij deze groep. Het blijkt dat al redelijk wat AED's in Schijndel aanwezig 
zijn, maar er is geen overzicht. De initiatiefgroep begint met een inventarisatie van de AED's 
en gaat tevens de cursus-mogelijkheden onderzoeken.  
 
Het wordt allemaal wat concreter als op 10 oktober 2018 in de “Mooi Schijndel krant” een 
artikel “Schijndel 2 aed’s rijker” verschijnt. Als we op 26 januari 2019 in het Brabants Dag-
blad een artikel “Veghel Hartsave uit zorgen over tekort aan AED’s in Schijndel” lezen, is dat 
de trigger om zo snel mogelijk een stichting op te richten. Het voltallige bestuur bestaat uit: 
  Wim van der Rijt, voorzitter / penningmeester 
  Eric de Goeij – coördinator databeheer 
  Wilbert van Helvoort – coördinator technisch beheer 
  Marion van Oers – coördinator cursussen, lid EHBO-vereniging 
  Willy Peters – communicatie (logo, website, plattegrond). Helaas haakt Willy op 23  
  oktober 2019 af wegens drukke privéomstandigheden. In zijn plaats gaat Eus  
  Witlox de communicatie voor zijn rekening nemen. 
Als Technische beheerders worden Ton Kremers en Wim van der Schoot gevraagd. 

 

In overleg met notariskantoor Van Kruijsdijk, worden statuten opgesteld. Op 11 juni 2019 

worden die statuten ondertekend en is Schijndel Hartsave officieel een stichting.  
 

De werkgroep AED’s bespreekt beleidsstukken die gelden voor heel Meierijstad. Op 23 sep-

tember 2019 is het eerste overleg met de wethouder, beleidsambtenaren en de voorzitters 

van de Hartsaves van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Later wordt deze groep aange-

vuld met 2 vertegenwoordigers van de dorpsraden van Mariaheide en Olland namens alle 

dorps/wijkraden van Meierijstad.  

 

 

Schijndel Hartsave ontwerpt de volgende informatieflyer die als leidraad zal dienen in de 
toekomstige gesprekken met de AED-eigenaren en de gemeente. 
  



Bestuur Stichting Schijndel Hartsave v.l.n.r. : 
Eric de Goeij – coördinator databeheer  
Wim v.d. Rijt – voorzitter / penningmeester 
Marion van Oers - secretaris, cursussen 
Eus Witlox - pr & communicatie 
Wilbert van Helvoort - coördinator technisch beheer 

Hoofddoel: het verbeteren van de overlevings-
kansen van personen met hartfalen. 

Schijndel Hartsave probeert dit doel te berei-
ken door:  
* het plaatsen van automatische externe defi-
brilatoren (AED’s) in Schijndel die vierentwin-
tig uur beschikbaar zijn 
* het coördineren van de benodigde inspecties 
en onderhoudswerkzaamheden zodat het opti-
maal functioneren van de AED’s is gewaar-
borgd 
* het adviseren bij aankoop en plaatsing AED’s 
* het creëren van een 6-minuten-zone waar-

door alle inwoners van Schijndel binnen 6 minuten een AED 24/7 per dag ter beschikking hebben 
* het enthousiasmeren van donateurs, sponsoren en geïnteresseerden 
* het stimuleren van inwoners om burgerhulpverlener te worden 
* het organiseren van cursussen in samenwerking met de vereniging EHBO Schijndel 
* het ondersteunen en bevorderen van het initiatief van HartslagNu om zoveel mogelijk personen 
met een geldig reanimatiediploma zich in te laten schrijven als burgerhulpverlener. 

Website: www.schijndelhartsave.nl 
E-mailadres informatie: info@schijndelhartsave.nl 
E-mailadres beheer: beheer@schijndelhartsave.nl 

E-mailadres cursussen: cursus@schijndelhartsave.nl 
Kamer van Koophandel nummer: 75089815  

Bankrekeningnummer: NL03 RABO 0343 1630 12 
Technisch beheer: Wim v.d. Schoot en Ton Kremers 

 

ALS ELKE SECONDE TELT....  

Voordelen aanmelding eigenaren bij Schijndel Hartsave: 
 * In principe is een onderhoudscontract niet meer nodig want Schijndel Hartsave voert 3x per jaar 
een controle uit waarbij de AED, accu en elektrodes gecontroleerd en zo nodig op basis van de le-
vensduur vervangen worden. 
 * Tevens is een verzekering niet meer nodig want Schijndel Hartsave heeft een reserveringsrekening 
voor diefstal of vandalisme. 
 * Schijndel Hartsave zorgt voor tijdelijk vervang van de AED na “inzet”. 
 * Schijndel Hartsave zorgt voor het operationeel maken van de AED na “inzet”. De elektrodes en de 
batterij worden gratis vervangen. 
 * Er is een gratis cursus "reanimatie en omgaan met AED" voor burgerhulpverleners. 
 * Schijndel Hartsave helpt bij het opstarten van een buurtactie. 
 * Vermelding van bedrijf mogelijk op de website en eventuele overige publicaties (altijd in overleg). 

mailto:info@schijndelhartsave.nl
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BEHEER. 

 

Het bestuur gaat alle bekende AED’s inventariseren. In eerste instantie komen we uit op 48 

AED’s binnen bebouwde kom: 13 particulieren, 19 bedrijven, 6 van de overheid en 10 van 

stichtingen en verenigingen. Daarnaast zijn er 22 AED’s in het buitengebied. In totaal komen 

we uit op 70 AED’s voor heel Schijndel. 

Omdat we via de werkgroep AED’s horen dat de gemeente alleen de AED’s die voldoen aan 

een dekkend netwerk wil subsidiëren gaan we het aantal AED’s beperken. Criteria daarbij 

zijn: de afstand (binnen de bebouwde kom houden we 350 meter aan en buiten de be-

bouwde kom 1000 meter), 24/7 beschikbaarheid en aanmelding bij HartslagNu. Na wikken 

en wegen houden we 46 AED’s over – zie lijst met bijzonderheden hieronder. 

Op 26 augustus 2019 komt de complete werkgroep Beheer voor de eerste keer bij elkaar. De 

taakomschrijving en het Verzamelboek worden uitvoerig besproken en akkoord bevonden.  

Enkele gespreksonderwerpen: 

* In verband met de uniformiteit willen we kiezen voor uiteindelijk één type AED. De keuze 

valt op de Heartstart Philips FRx. Voor redenen zie volgende bladzijde. 

* Er moet een reserve-AED komen, die gebruikt kan worden als er een inzet is geweest en de 

elektrodes vervangen moeten worden. Het technisch beheer krijgt de AED van Bizzy. 

* We gaan geen verzekering afsluiten per AED, maar storten in een reserveringsfonds 

€2.000. 

* 5 Schijndelse AED’s van Veghel Hartsave worden overgenomen. De sponsoren van die 

AED’s krijgen een brief en een nieuwe overeenkomst. 

 



OPERATIONELE AED’S SCHIJNDEL 31-12-2019 – rood is nog in uitvoering.  

    

  

1 Beemdstraat 18 Wijkraad De Beemd AKtief

2 Bogaard 2 Gemeentewerf / Milieustraat aed nog naar buiten

3 Boogschutter 48 bew.collect. Boogschutter/ Pegasus

4 Boxtelseweg 15 Zorghoeve 't Binnenveld vervang accu + elektrodes na inzet 

5 Boxtelseweg 5 bew.collect.Hermalen / Nachtegaal

6 Bunderstraat 6 Sportcomplex De Dioscuren aed nog naar buiten

7 De Cock van Neerijnenstr.68 Tennisvereniging Skinlo LTC

8 Debussystraat 20 bew.collect. Debussystraat buurtactie moet nog gestart worden

9 Deken Baekersstraat 83 Mgr. Bekkershuis (Laverhof)

10 Duinweg 20 De Paal Parket aed nog naar buiten

11 Edisonweg 1 c Angro B.V. aed nog naar buiten

12 Eerdsebaan 1 a Verpleeghuis Sint Barbara (Laverhof)

13 Ericastraat 17 Bedrijvenpand Ericastraat

14 Grevekeur 13 Stichting "Rondomdntoren"

15 Hermalen 7 Den Ouden Groep

16 Hoevenbraaksestraat 28 Sociaal Cultureel Centrum De Vink aed nog naar buiten

17 Hoeves 10 Van Berkel Groep nog overeenkomst tekenen

18 Hoofdstraat 121 Therapeutisch Centrum Van Berkel

19 Hoofdstraat 16 Rabobank (De Bank) wordt eigendom van Schijndel Hartsave

20 Hoofdstraat 45 Plus Eijkemans aed nog naar buiten; wil aed zelf betalen

21 Houtstraat 14 Soc.Cult.Centrum De Kajuit aed nog naar buiten

22 Jan van Amstelstraat 33 Huize Lidwina (St.Sch.Hartsave) wordt eigendom van Schijndel Hartsave

23 Julianastraat 6 De Hoogakkers

24 Kerkendijk 55 Wooncorporatie "Woonmeij"

25 Lieseindsestraat 9 bew.collect.Lieseind buurtactie moet nog gestart worden

26 Lijsterbeslaan persoonlijk initiatief Lijsterbeslaan buurtactie moet nog gestart worden

27 Madame Curieweg 19 Vervos Technologies B.V.

28 Markt 20 Oude gemeentehuis Schijndel kast moet vervangen worden

29 Martemanshurk 12 De Schaapskooi kast moet vervangen worden

30 Molenstraat 20 Winkeliersvereniging 't  Zuid (AH)

31 Mouterij 27 bew.collect. Mouterij aan buurtactie bijgedragen €250

32 Nieuwe Molenheide 20 H.I.S. Houtindustrie Schijndel

33 Nonnenbos 6 De Nonnenbosche Hoeve buurtactie moet nog gestart worden

34 Olieeindsestraat 8 bew.collect. Olieeindsestr./ Witte

35 Plein 1944 39 Slagerij Dennis van de Ven

36 Putsteeg 4 Elde College

37 Rooiseheide 5 Jumbo Rooise Heide aed nog naar buiten

38 Schutsboom 1 Stichting "Rondomdntoren"

39 Spoorlaan 29 bew.collect. Spoorlaan/Kruithof buurtactie moet nog gestart worden

40 Steeg 6 Gezondheidscentrum "Steeg 6"

41 Tweelingen 20 bew.collect.Tweelingen

42 Van Beethovenstraat 10 bew.collect. Van Beethovenstraat

43 Van Beverwijkstraat 22 bew.collect. Van Beverwijkstraat buurtactie moet nog gestart worden

44 Veghelsedijk 23 Sportvereniging  WEC

45 Vijverweg 1 Camping Resort "De Molenheide" 

46 Vivaldistraat 13 bew.collect. Vivaldistraat en omg. buurtactie moet nog gestart worden



AED Heartstart Philips FRx. 

In verband met de uniformiteit adviseert Stichting 

Schijndel Hartsave na uitvoerig overleg, kwaliteit en 

prijs afwegende, de Philips FRx met als buitenkast de 

Aivia 200 (zonder code voor rustige omgeving) en de 

Aivia 210 (mét code voor drukke omgeving).  

 

* De bediening is overzichtelijk: eenvoudige knoppen 

en gesproken instructies.  

* De FRx kan worden gebruikt op alle soorten patiënten. Bij gebruik voor een kind kan de 

kindsleutel gebruikt worden. 

* De combinatie is zeer robuust, stofvrij en spatwaterdicht.  

* Er zit een automatische dagelijkse zelftest op (groen lampje). Bij storingen gaat een rood 

lampje branden inclusief een alarmsignaal. 

* Een degelijke opbergtas. 

* Deze aed wordt ook gebruikt bij de populaire Buurtaed-actie. 

* Bij nieuwe aanschaf via de BuurtAED-actie  is de productgarantie 8 jaar en bovendien is er 

een 5 jaars onderhoudscontract. In die periode worden de elektrodes zo nodig vervangen.  

* We gaan ervan uit dat de FRx minimaal 10 jaar mee gaat. In die periode zullen dus 2 keer 

de batterij en 4 keer de elektrodes vervangen moeten worden.  

 

  



CURSUSSEN. 

28 september reanimatie-marathon Veghel. 

Na maanden voorbereiding organiseert Veghel Hartsave met medewerking van Rooi Hart-

safe, Schijndel Hartsave, EHBO vereniging Schijndel, het Rode Kruis en de Reddingsbrigade 

Veghel een reanimatie-marathon. Het Fioretti College (Muntelaar 4 in Veghel) wordt inge-

richt als een groot fictief crisiscentrum. 25 instructeurs staan klaar om in enkele uren tijd de 

deelnemers alles te vertellen over reanimeren en het omgaan met een AED (Automatische 

Externe Defibrillator). Ze hebben maar liefst tachtig reanimatiepoppen, en tachtig AED’s ter 

beschikking. 114 deelnemers, afkomstig uit de gemeente Meierijstad, doen gratis mee en 

ontvangen een REA/AED-certificaat dat hen kwalificeert als burgerhulpverlener. Als tegen-

prestatie hebben zij zich aangemeld bij HartslagNu.  

 

27 november 2019: de eerste reanimatie-cursus is voor het bestuur van Schijndel Hartsave. 

Caroline en Wilbert van Esch stellen hun bedrijf ’t Binnenveld (Boxtelseweg 5) gratis ter be-

schikking voor het geven van 

cursussen. De cursus wordt ge-

geven door een instructeur BLSI 

(Basic Life Support Instructor) 

volgens de richtlijnen van de 

NRR (Nederlandse Reanimatie 

Raad).  

 

 

Aantal burgerhulpverleners in 

Schijndel. 

Op 31 december 2019 waren er in Schijndel 343 burgerhulpverleners aangemeld bij Hart-

slagNu.nl. Zij kunnen op aangegeven tijden opgeroepen worden om te helpen bij een hart-

stilstand. Het bestand moet nog opgeschoond worden. Ter vergelijking: Veghel heeft 563 en 

Sint-Oedenrode 369 bhv’ers.  

Nazorg. 

Een reanimatie kan een indrukwekkende en emotionele ervaring zijn. Nadat een bhv’er een 

reanimatieoproep heeft gehad, staat er in de app op Mijn HartslagNu een vragenlijst klaar 

om in te vullen. Tevens krijgt hij automatisch een e-mail van. In deze vragenlijst kan een 

bhv’er aangeven of hij behoefte heeft aan nazorg.  

Een bhv’er kan ook een persoonlijk gesprek aanvragen bij één van de onderstaande mede-

werkers van Schijndel Hartsave. Bij voorkeur bellen voor een afspraak tussen 18:00 en 19:00 

uur.  

Marion van Oers, Dungensesteeg 3, cursus@schijndelhartsave.nl, 06-34145096 

Pieter van den Berg, Mouterij 27, pieter.eh@gmail.com, 06-23547751 

Het is ook mogelijk om een gesprek aan te vragen bij de eigen huisarts. 

mailto:cursus@schijndelhartsave.nl
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COMMUNICATIE. 

De website www.schijndehlharts-

ave.nl wordt gelanceerd. Het be-

stuurslid Communicatie & PR zorgt 

voor de informatie en de foto’s. 

 

Op de website wordt  een Privacy re-

glement, faq (frequently asked questi-

ons) en een disclaimer geplaatst. 

 

Tevens neemt hij de publicaties in 

Mooi Schijndel, TV-Schijndel, Schijn-

del-on-line en het Brabants Dagblad 

voor zijn rekening. Streven is om min-

stens 1x per maand de inwoners van 

Schijndel te bereiken. 

 

In 2019 worden 9 nieuwsitems op de 

website geplaatst. Velen daarvan vin-

den ook hun weg op bovenstaande 

media. 

 

10 okt 2018: AED Dennis v.d. Ven 

26 jan 2019: AED’s tekort Br. D. 

11 jun 2019: oprichting SH 

22 jun 2019: AED’s levensbelang Br.D. 

28 sep 2019: marathon Br. D. 

24 okt 2019: donatie Rabo Mooi Sch. 

20 nov 2019: SH hard Mooi Sch. 

20 nov 2019: Veelbelovende start TV 

27 nov 2019: cursus bestuur Mooi S. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019. 
fiscaal nummer (RSIN): 860137995     KvK-nummer: 75089815 

 

Op 9 juli 2019 opent Schijndel Hartsave de Rabobankrekening NL03 RABO 0343 1630 12. 

 

 

 

 

 

Bankrekening NL03 RABO 0343 1630 12 (Rekening-Courant):

Inkomsten:

   basissubsidie gemeente over 2019 3.431,00

   subsidie Regionale Ambulance Voorziening 2.955,00

   overdracht Veghel Hartsave 5.730,00 12.116,00

Uitgaven:

   bestuur -79,66

   beheer -432,85

   cursussen 0,00

   pr -48,40

   bank -46,74

   reservering algemeen -5.778,35

   reservering Veghel Hartsave -5.730,00 -12.116,00

Saldo per 31 december 2019 0,00

Bankrekening NL58 RABO 1340 2180 38 (Bedrijfsspaarrekening - reserveringen):

   pm reservering algemeen 5.778,35

   pm overdracht Veghel Hartsave 5.730,00

Saldo per 31 december 2019 11.508,35

Bankrekening NL49 RABO 1340 5178 33 (Doelreserveren - risico-reserveringen):

   donatie stg vrienden vh kruis 4.000,00

   donatie Rabobank dichterbijfonds 8.200,00

   donatie Rabobank clubsupport 262,26

   donatie Hartstichting voor Mouterij 17 250,00

Saldo per 31 december 2019 12.712,26

Saldo Totaal 24.220,61



 


