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VOORWOORD. 

 
Evenals vorig jaar stond ook 2021 in het teken van de Corona-crisis. 
Het aantal vergaderingen en de cursussen worden tot het minimum 
beperkt. Desondanks hebben we niet stil gezeten en is er dit jaar veel 
werk verricht door het bestuur en de werkgroepen Beheer en Cursus-
sen.  
 
We zijn er bijzonder trots op dat we binnen 2 jaar na de oprichting van 
stichting Schijndel Hartsave (11 juni 2019) een volledige dekking in 
Schijndel hebben. Dat steken we niet onder banken of stoelen want 
we lichten alle inwoners van Schijndel in via een paginagrote platte-
grond waarop alle AED’s vermeld staan. Ook de gemeenteplattegrond 
wordt helemaal geüpdate.  Bij alle locaties worden foto’s en gegevens 
ingevoerd.  

 

 

 



BEHEER. 
 
Aantal AED’s. 
In HartslagNu zijn eind 2021 maar liefst 53 Schijndelse AED’s actief. Van 46 AED’s is Schijndel Harts-
ave officieel beheerder en daarvan krijgen we dus alle gegevens over inzetten binnen. Dit geldt niet 
voor 7 AED’s omdat ze niet 24/7 beschikbaar zijn of omdat ze niet noodzakelijk zijn voor het Schijn-
delse netwerk. We hebben dus 46 AED’s in beheer + 1 algemene reserve AED = 47 AED’s.  

 

 
 
Overige onderwerpen m.b.t. Beheer. 

 
* Alle AED-eigenaren krijgen in 2021 een 
aangepaste overeenkomst.  
* De technische beheerders hebben 3x 
een periodieke controle uitgevoerd: in 
februari, in  juni en in oktober.  
* De te vervangen materialen worden 
qua datum genoteerd op de vervangda-
tum.  
* Nieuwe AED-panorama-borden wor-
den overal in Schijndel gemonteerd. 
* We hebben gekeken naar de aanschaf 
van testapparatuur om zo de levensduur 
van AED’s misschien te kunnen ophogen 
van 10 naar 12 jaar. De apparatuur blijkt 
echter te weinig betrouwbaar voor de 
vele verschillende AED’s die Schijndel 
Hartsave heeft. We houden de levens-
duur in principe op 10 jaar. 



CURSUSSEN. 

 

 
 
In 2021 kregen, ondanks de Corona-maatregelen, 64 cursisten een aangepaste, corona-vei-
lige opleiding. Ze ontvingen allemaal een reanimatiecertificaat en mogen zich burgerhulpver-
lener (BHV’er) noemen.  

Naast de gratis beginnerscursussen Reanimatie/AED zullen we in 2022 ook steeds meer her-
halingscursussen gaan inplannen. Er is een flinke achterstand in te halen. De gratis cursussen 
worden betaald met sponsorgelden.Via HartslagNu krijgen we regelmatig updates over de 
richtlijnen bij cursussen i.v.m. corona. Die richtlijnen worden meteen gepubliceerd op de 
website.   
 
Op 31 december telde Schijndel 326 actieve bhv’ers, ingeschreven in HartslagNu. We gaan er 
van uit dat bij elke AED minimaal 8 opgeleide bhv’ers opgeleid moeten worden, dus we stre-
ven naar 47 x 8 = 378 bhv’ers. Nog 52 te gaan dus. Nu de corona-maatregelen worden ver-
soepeld zullen we proberen aan het einde van 2022 het gewenste aantal te bereiken. 

Marion van Oers, Sanne van de Ven en Manon Groenendaal hebben in 2021 met succes een 
instructeurscursus gevolgd zodat we nu kunnen beschikken over 4 opgeleide instructeurs. 

Er worden oefen-AED’s en oefen-elektrodes aangeschaft. 

  



COMMUNICATIE. 
 

Er zijn in 2021 maar liefst 25 oproepen voor reanimatie geweest. Er waren 50 burgerhulpver-
leners binnen zes minuten bij het slachtoffer en 75 keer heeft iemand een AED naar de re-
animatieplaats gebracht. Er waren dus maar liefst 125 mensen daadwerkelijk betrokken bij 
reanimaties in 2021. We hebben bewondering voor alle vrijwilligers die, ondanks de verzwa-
rende omstandigheden, een manier hebben gevonden om Schijndel “hartveilig” te houden. 
Schijndel staat paraat als elke seconde telt! 

Op 12 september mogen we van de organisatie Boschwegse Mèrt een promotiestand inrich-
ten. We schaffen AED-t-shirts aan om nog meer aandacht te trekken. 

 
Publicaties in kranten, op de website en op social media. 
24 januari:    Avondklok en reanimatie  
31 maart:  Schijndel definitief hartveilig  
12 april:  AED Plattegrond  
12 september: Boschwegse Mèrt  
6 december:  Uniek in de wereld  
14 december:  AED redt mensenlevens  
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Bankrekening NL03 RABO 0343 1630 12 (Rekening-Courant):

saldo per 1 januari 2021 0,00

Inkomsten:

   gemeente basissubsidie 7.247,80

   gemeente incidentele subsidie 2.571,43

   gemeente Regionale Ambulance Voorziening 1.169,00

   POM bijdrage 935,00

   sponsoren 125,00 12.048,23

Uitgaven:

   bestuur -264,74

   beheer -8.108,96

   cursussen -835,06

   pr -902,21

   bank -119,38

   reservering verzekering 038

   reservering algemeen 038

   reservering risico 833 -10.230,35

Saldo per 31 december 2021 1.817,88

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

saldo 1 januari 2021 10.597,86

reservering incidentele subsidie retour -2.571,43

reservering einde jaar 0,00

rente 0,17

saldo per 31 december 2021 8.026,60

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

saldo 1 januari 2021 14.372,89

rente 0,31

saldo per 31 december 2021 14.373,20

saldo totaal 2021 24.217,68


