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VOORWOORD. 

 

Dit jaar staat vooral in het teken van de Corona-crisis. Premier Mark Rutte kondigt op 16 

maart 2020 in een speciale persconferentie een intelligente lockdown af. In de zomer lijkt 

het wat beter te gaan, maar in het najaar worden we verrast door een 2e lockdown. Dat 

heeft natuurlijk gevolgen voor onze stichting. Met name het aantal vergaderingen wordt tot 

een minimum beperkt. Zo nodig ontmoeten we elkaar digitaal. Desondanks hebben we niet 

stil gezeten en is er dit jaar veel gebeurd. 

Op 19 februari 2020 worden we verrast door het plotselinge overlijden van Wim van der 

Schoot. Wim was binnen Stichting Schijndel Hartsave één van de twee technische beheer-

ders van de AED’s. Dat is geen ‘gewoon’ vrijwilligerswerk, maar vrijwilligerswerk dat van le-

vensbelang kan zijn. Wim begreep dat als geen ander. Hij deed het AED-beheer accuraat, be-

wust en fanatiek. We zullen hem missen. 

De werkgroep Beheer is verder gegaan met het inventariseren van alle AED’s in Schijndel die 

voldoen aan een dekkend netwerk. Op 16 december 2020 konden we via de officiële media 

aangeven dat Schijndel inderdaad een dekkend netwerk heeft. 

Sinds juli 2020 zijn er in totaal in Schijndel 6 inzetten geweest en 18 AED’s zijn opgeroepen.  

 

De werkgroep Cursussen heeft geprobeerd om het aantal bhv’ers te verhogen, maar als ge-

volg van de Corona-maatregelen is dat gewoon niet gelukt. Hopelijk kan in 2021 een flinke 

inhaalslag gemaakt worden. 

Op financieel 

gebied hebben 

we na goed 

overleg met de 

gemeente en 

Platform On-

dernemend 

Meierijstad 

(POM) een fi-

nanciële basis 

gelegd voor de 

toekomst. 

 

 

  



BEHEER. 
 

Technische beheerders. 

In 2020 worden naast Ton Kremers de volgende personen gevraagd als technisch beheerder: 

Jos Wouters, Henk Kapteijns en Richard Huijberts. De complete werkgroep Beheer volgt op 

12 juni 2020 een AED-beheer-cursus van AED Partner. Alle technische beheerders krijgen 

een koffer met handgereedschap. In het Verzamelboek worden alle wetenswaardigheden 

bijgehouden en in het Prijzenboek worden alle actuele prijzen van van AED-gerelateerde ar-

tikelen genoteerd.  

 

Nieuwe AED’s en reserve-AED. 

In 2020 zijn 5 buurt-aed-acties succesvol afgerond en 7 aed’s hebben een buitenkast gekre-

gen zodat ze 24/7 beschikbaar zijn. Zie de groene locaties in onderstaand AED-overzicht. De 

Stichting besluit om op Wijbosscheweg 15 een nieuwe AED inclusief kast mét code te han-

gen die door alle technische medewerkers gebruikt kan worden na een “inzet”.  

 

Overeenkomsten 2020. 

In plaats van een algemene vergadering worden alle AED-eigenaren persoonlijk bezocht om 

uitleg te geven over een AED-overeenkomst die geldig is tot 31 december 2020. Voor de 

standaard inhoud zie volgende bladzijden.  

 

Gemeente plattegrond. 

In 2019 hebben we vooral gewerkt met een plattegrond van Google Maps. In de werkgroep 

AED’s wordt voorgesteld om de officiële plattegrond van de gemeente te gebruiken. In de 

plattegrond komen cirkels om de AED-locaties: 350 meter binnen de bebouwde kom (inclu-

sief bedrijven-

terreinen) en 

1000 meter in 

het buitenge-

bied.  

  



Overige onderwerpen m.b.t. Beheer. 

* De technische beheerders zullen 3x per jaar een periodieke controle uitvoeren: in februari, 

in  juni en in oktober. De te vervangen materialen zullen qua datum genoteerd worden op 1 

maart, 1 juli of 1 november. De procedure van de periodieke controle wordt vastgesteld.  

* Voor de duidelijkheid worden op álle elektrodes en accu’s stickers geplakt waar de exacte 

vervangingsdatum op staat. Dus altijd 1 maart, 1 juli of 1 november.  

* De procedure na een “inzet” wordt vastgesteld. 

* We schaffen AED-panorama-borden aan en die zullen in 2021 geplaatst worden. 

* Omdat de gemeente  Meierijstad en POM de AED’s die behoren bij het dekkend netwerk 

gaan subsidiëren zullen de eigenaren een nieuwe overeenkomst krijgen die dan weer geldig 

is tot 31 december 2021. Het belangrijkste is dat vanaf 01-01-2021 alle kosten van vervan-

ging van AED, elektrodes en accu’s voor rekening van Schijndel Hartsave komen.  

* In 2021 gaan we bekijken of we m.b.v. aan te schaffen testapparatuur de levensduur van 

AED’s kunnen ophogen van 10 naar 12 jaar. 

* Na verloop van tijd zullen alle AED’s in eigen beheer komen. Op dit  moment geldt dat voor 

de Rabobank, de Jan van Amstelstraat en de Schaapskooi. In de toekomst zal Schijndel Hart-

save eigenaar worden van alle vervangen AED’s . 

* In principe worden bij alle nieuwe Philips FRx AED’s kindsleutels geplaatst. De kosten zijn 

éénmalig € 92 per AED. De kosten zullen verspreid over 10 jaar plm € 4.500 bedragen.  

* De Coördinator Databeheer heeft een begroting gemaakt voor de komende 10 jaar die als 

leidraad zal dienen voor de toekomst.  

* De Coördinator Technisch Beheer wordt beheerder van alle AED’s in HartslagNu zodat hij 

altijd uit de eerste hand informatie krijgt als er een inzet is geweest. Hij stelt in dat geval de 

technische beheerders acuut op de hoogte. Soms zijn aanpassingen wat lastig door te voe-

ren. 

* Op alle AED’s wordt onderstaande AED-informatie gestickerd. 

  

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

Bel na gebruik van deze AED 

06 – 462 859 30 

of mail naar beheer@schijndelhartsave.nl 
 

Deze AED kan ook jouw leven en dat van je ouders 
en je vrienden redden. Wees er zuinig op! 

 

mailto:beheer@schijndelhartsave.nl


Stichting Schijndel Hartsave 

beheer@schijndelhartsave.nl 

www.schijndelhartsave.nl 

Bankrekening: NL03 RABO 0343 1630 12 

 

AED-overeenkomst  

De ondergetekenden: 

A. Stichting Schijndel Hartsave, postadres Dungensesteeg 3, 5482 ZT Schijndel, inge-

schreven bij de KvK onder dossiernummer 75089815, ten deze vertegenwoordigd 

door haar voorzitter de heer W. van der Rijt, hierna te noemen “de Stichting”. 

en 

B. Naam, ten deze vertegenwoordigd door naam, adres, postcode Schijndel, telefoon-

nummer, e-mailadres, hierna te noemen “de Eigenaar”.  

 

komen als volgt overeen: 

 

1. De Eigenaar heeft de aankoop betaald van de huidige AED (naam + type), inclusief de 

buitenkast (naam + type), accu, elektrodes en de kosten van de elektrische aanslui-

ting. De Stichting adviseert, ter bevordering van de uniformiteit en standaardisatie, 

bij aanschaf van een nieuwe AED over te gaan op Philips Heartstart FRx.  

 

2. De AED moet 7 x 24 uur beschikbaar zijn conform de 6-minutenzone zoals de Hart-

stichting die beschrijft.  

In de bebouwde kom wordt voor zover mogelijk een radius van 350 meter aangehou-

den. Buiten de bebouwde kom geldt een radius van maximaal 1000 meter. 

 

3. De Eigenaar heeft zijn AED wel/niet verzekerd voor diefstal en vernieling bij naam 

verzekering.  

 

4. De Stichting zal de kosten op haar nemen voor de instandhouding en operationele 

inzetbaarheid van de AED in aanmerking nemend dat men uitgaat van de levensduur 

van AED, accu en elektrodes conform de specificaties van de leverancier. Daartoe zul-

len de technisch beheerders van de Stichting 3 keer per jaar een controle houden. 

Het technisch beheer van de Stichting is te bereiken onder beheer@schijndelharts-

ave.nl.  

De AED op bovengenoemd adres, moet worden vervangen in maand+jaar. De kosten 

van een nieuwe AED zijn voor rekening van de Eigenaar.  

 

 

 

  



5. De batterij wordt in overleg en steeds na afloop van de opgegeven levensduur, ver-

vangen door de Stichting. Voor het eerst in maand+jaar. De materiaalkosten zijn voor 

rekening van de Eigenaar. 

De elektrodes worden in overleg en steeds na afloop van de opgegeven levensduur, 

vervangen door de Stichting. Voor het eerst in maand+jaar. De materiaalkosten zijn 

voor rekening van de Eigenaar. 

 

6. De Eigenaar heeft een/geen onderhoudscontract bij naam.  

 

7. Na een “inzet” van de AED op bovengenoemd adres zorgt de Stichting voor vervan-

ging of reparatie van de onderdelen en voor een tijdelijke reserve-AED. De kosten 

voor vervanging van de gebruikte onderdelen worden door de Stichting bij de be-

voegde instantie gedeclareerd.  

 

8. De Eigenaar geeft toestemming tot registratie van de AED in het alarmeringssysteem 

van HartslagNu onder de naam van de coördinator technisch beheer van de Stichting. 

 

9. De Eigenaar mag zijn logo en/of naam laten opnemen op de website van de Stichting 

(www.schijndelhartsave.nl). De Eigenaar mag in eigen publicaties en uitingen vermel-

den dat hij het initiatief van de Stichting ondersteunt. 

 

10. De Eigenaar geeft toestemming voor het publiceren van de AED-locatie in De Mooi-

Schijndel krant en op de websites van Schijndel Hartsave en de gemeente Meierij-

stad. 

 

11. De rechten van de Eigenaar en de verplichtingen van de Stichting die uit deze over-

eenkomst voortvloeien gelden tot 31 december 2020 en zullen daarna jaarlijks stil-

zwijgend verlengd worden totdat de Eigenaar of de Stichting  aangeeft een rectifica-

tie te willen. 

 

 

 te Schijndel d.d. datum        te Schijndel d.d. datum 

  

 

       

 

Naam eigenaar,              Hr. W. van der Rijt, 

Eigenaar               Stichting Schijndel Hartsave 

 



OPERATIONELE AED’S IN SCHIJNDEL 31-12-2020 

groen is gerealiseerd in 2020 en rood is nog in uitvoering 

 

1 Beemdstraat 18 Wijkraad De Beemd AKtief

2 Bogaard 2 Gemeentewerf / Milieustraat aed is 24/7 beschikbaar gemaakt

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 is 24/7 beschikbaar gemaakt

7 De Cock van Neerijnenstr.68 Tennisvereniging Skinlo LTC

8 Debussystraat 20 bew.collect. Debussystraat buurtactie is gelukt

9 Deken Baekersstraat 83 Mgr. Bekkershuis (Laverhof)

10 Duinweg 20 De Paal Parket aed is 24/7 beschikbaar gemaakt

11 Edisonweg 1 c Angro B.V. kast hangt - stroomvoorziening moet nog

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 is 24/7 beschikbaar gemaakt

17 Hoeves 10 Van Berkel Groep nog overeenkomst tekenen

18 Hoofdstraat 121 Therapeutisch Centrum Van Berkel

19 Hoofdstraat 16 Rabobank (De Bank)

20 Hoofdstraat 45 Plus Eijkemans aed is 24/7 beschikbaar gemaakt

21 Houtstraat 14 Soc.Cult.Centrum De Kajuit aed is 24/7 beschikbaar gemaakt

22 Jan van Amstelstraat 33 Huize Lidwina (St.Sch.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 is vervangen

29 Martemanshurk 12 De Schaapskooi kast is vervangen

30 Molenstraat 20 Winkeliersvereniging 't  Zuid (AH)

31 Mouterij 27 bew.collect. Mouterij

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

33 Nonnenbos 6 De Nonnenbosche Hoeve buurtactie is gelukt

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 is 24/7 beschikbaar gemaakt

38 Schutsboom 1 Stichting "Rondomdntoren"

39 Spoorlaan 29 bew.collect. Spoorlaan/Kruithof buurtactie is gelukt

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 is gelukt

44 Veghelsedijk 23 Sportvereniging  WEC

45 Vijverweg 1 Camping Resort "De Molenheide" 

46 Vivaldistraat 13 bew.collect. Vivaldistraat en omg. buurtactie is gelukt



CURSUSSEN. 

 

We schonen het bestand bhv’ers in HartslagNu op. Daarin blijken veel dubbelingen te zitten 

en bhv’ers met een reeds lang verlopen certificaat. Zodoende zakte het aantal bhv’ers van 

342 naar 292 en daarna steeg het weer naar 326. We gaan er van uit dat bij elke AED 8 opge-

leide bhv’ers opgeleid moeten worden, dus we streven naar 47 x 8 = 378 bhv’ers. Nog 50 te 

gaan dus. Een flinke klus voor 2021! 

Via HartslagNu krijgen we regelmatig updates over de richtlijnen bij cursussen i.v.m. corona. 

Die richtlijnen worden meteen gepubliceerd op de website.   

 

De Coördinator Cur-

sussen regelt de cur-

susavonden via de 

website. Door de Co-

ronacrisis kunnen we 

in het eerste halfjaar 

van 2020 slechts 38 

cursisten en in het 

tweede halfjaar 

slechts 25 cursisten 

een basiscursus geven.  

Marion van Oers, 

Sanne van de Ven en Manon Groenendaal gaan een instructeurscursus volgen zodat we 

vanaf volgend jaar kunnen beschikken over 4 opgeleide instructeurs. 

Materialen als certificaatpapier, faceshields, longen e.d. worden door Schijndel Hartsave be-

taald. Tevens schaffen we 2 instructiepoppen aan. 

 



COMMUNICATIE. 
 
Alle artikelen in kranten en op de website. 
9 januari 2020:  AED’s in het buitengebied - Brabants Dagblad 
26 januari 2020: Buurtschap Hermalen op cursus – Mooi Schijndel 
19  februari 2020: Buurtaed Borne opgestart – Mooi Schijndel 
19 februari 2020: In memoriam Wim van der Schoot – website 
27 februari 2020: Buurtaed Borne geslaagd – Mooi Schijndel 
15 maart 2020: HartslagNu en Coronacrisis – website 
23 maart 2020: Maatregelen Coronacrisis – website 
15 april 2020:  Tijdelijke maatregelen reanimatie – website 
26 mei 2020:  Twee nieuwe AED’s in wijk Plein – Mooi Schijndel 
3 juni 2020:  Doen wat je kunt Fabrice van de Ven – Mooi Schijndel 
8 september 2020: Start reanimatiecursussen – website 
23 oktober 2020: Dekkend AED Netwerk – Mooi Schijndel 
16 december 2020: Wethouder Rik Compagne dekkend netwerk – Mooi Schijndel 
 
Visitekaartjes. 
Omdat de vrijwilligers van Schijndel Hartsave regelmatig in contact treden met instanties en 
bewoners worden visitekaartjes ontwikkeld en afgedrukt. 
 

 

  



FINANCIEEL. 
De werkgroep AED’s voert regelmatig overleg. Daaruit ontstaat een “concept AED-notitie” 
die op 12 december 2020 geaccordeerd wordt door de gemeenteraad. Kort samengevat 
komt het op het volgende neer. 

Dekkend netwerk van AED’s: 
 
 

 
 

 
Veghel = inclusief Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Zijtaart   
Sint-Oedenrode = inclusief Boskant, Nijnsel, Olland 
Schijndel = inclusief Wijbosch 

Bedrag per AED per jaar is vastgesteld op € 285,40. 
Dit is inclusief: reserveringen voor nieuwe AED’s, buitenkast, vervanging elektrodes, vervan-
ging accu’s, stroomvoorziening, panoramaborden, verzekering/voorziening voor vandalisme 
en diefstal. 

Voorwaarden om mee te doen met de subsidie: 
* 24/7 beschikbaar 
* aangemeld bij de landelijke organisatie HartslagNu 
* bijdragen aan dekkend netwerk 
 

  

Hartsa(f)ve Bebouwde kom Buitengebied Aantal totaal 

Veghel  56 21 77 

Sint-Oedenrode 20 21 41 

Schijndel 25 11 36 

Totaal 101 53 154 



CONCLUSIE:  
* nodig voor heel Meierijstad 154 x € 285,40 = € 43.951,60. 
* extra bijdrage gemeente voor cursussen € 2.000. 
* totaal nodig dus € 45.951,60 

VERDELING SUBSIDIE VOOR HEEL MEIERIJSTAD (GEMEENTE + POM): 
* basisbedrag: we hadden al € 10.000 subsidie per jaar + extra voor dekking binnen be-
bouwde kom goedgekeurd door raad € 19.000 + extra voor cursussen € 2.000 = € 31.000. 
* incidentele subsidie toegekend door wethouder (zodat buitengebied meegenomen wordt) 
€ 11.000 de incidentele subsidie wordt voor 2 jaar ineens uitbetaald in 2021 dus 2 x € 11.000 
= € 22.000. 
* POM betaalt ieder jaar € 4.000 en het totale bedrag wordt als volgt verdeeld. 

UITBETALING 2021. 

 Veghel Sint-Oedenrode Schijndel Totaal 

Basisbedrag gemeente € 15.500 € 8.253 € 7.247 € 31.000 

incidenteel gemeente (2 jaar) € 11.000 € 5.857 € 5.143 € 22.000 

pom € 2.000 € 1.065 € 935 € 4.000 

totaal € 28.624 € 15.175 € 13.325 € 61.000 

UITBETALING 2022. 

 Veghel Sint-Oedenrode Schijndel Totaal 

Basisbedrag gemeente € 15.500 € 8.253 € 7.247 € 31.000 

incidenteel gemeente     

pom € 2.000 € 1.065 € 935 €4.000 

totaal € 17.500 € 9.318 € 8.182 € 35.000 
 

POM spant zich in voor een hartveilige gemeente 
Gepubliceerd: woensdag 09 december 2020 11:06 

Meierijstad - Samen met Hartsave 

Stichtingen in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode en de gemeente Meierijstad gaat het 

POM zich inspannen voor een hartveilige gemeente. Dat houdt in dat overal in de ge-

meente binnen een straal van 500 meter een openbaar en 24/7 toegankelijke AED hangt 

die is aangesloten bij het landelijke netwerk van HartslagNu. Het POM gaat zich inzetten 

om alle bedrijventerreinen in de gemeente hartveilig te maken voor werkgevers, werkne-

mers, bezoekers en passanten. Met de inzet van huidige AED'S en (ver)plaatsing van 

AED'S willen we een dekkend AED-netwerk realiseren. De kosten voeren we gedeeltelijk 

door in de bijdrage aan de collectieve beveiliging met 2% te verhogen per 1 januari 

2021. Als je hier vragen over hebt, neem contact op met Jos van Asten (0413-

354120, jos@pom.nl). 

  

mailto:jos@pom.nl
https://www.tvschijndel.nl/images/foto%20Nieuws/2020/Oktober2020/logo_ONS_POM.jpg


FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020. 
fiscaal nummer (RSIN): 860137995     KvK-nummer: 75089815 

 

 

 

PS. In 2020 kwamen we tekort. Dat laatste kwam omdat we nogal wat extra eenmalige uitgaven heb-

ben gedaan: nieuwe reserve AED (€1300), een extra AED voor de Lijsterbeslaan die nog geplaatst 

moet worden (€1300), panoramaborden (€2000), gereedschap technische beheerders (€450), aan-

schaf poppen/longen/faceshields (€700), opleidingen voor instructeurs (€700), reservering voor cala-

miteiten (€2000) enz. De gemeentesubsidie was in 2020 conform 2019. Pas in 2021 wordt de subsi-

die aanmerkelijk meer. Bovendien krijgen we van Nonnenbos (Paaspop) nog €1250 en van de 

Lieseindsestraat €1300 in 2021. 

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

Inkomsten:

   basissubsidie gemeente over 2020 3.526,00

   subsidie Regionale Ambulance Voorziening 2.450,00

   tekort aangevuld vanuit reservering 6.392,72 12.368,72

Uitgaven:

   bestuur -361,83

   beheer -7.747,13

   cursussen -2.071,37

   pr -69,00

   bank -119,39

   reservering verzekering -2.000,00 -12.368,72

Saldo per 31 december 2020 0,00

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

   saldo per 31-12-2019 11.508,35

   verzekering 2.000,00

   aanvulling rekening-courant -6.392,72

   reservering subsidie incidenteel 21+22 5.142,86

   reservering algemeen -1.660,63

Saldo per 31-12-2020 10.597,86

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

   saldo 31-12-2019 12.712,26

   2020-02-01 donatie hartst. Veghel 566

   2020-06-20 donatie hartst. Lijsterbes 250

   2020-09-26 donatie hartst. Rabobank 844,63

14.372,89

Saldo per 31 december 2020 24.970,75


