Beleidsplan Stichting AED Gemeente Ede 2019 - 2028
Voorwoord
Met veel enthousiasme is onze stichting in juli 2018 van start gegaan. Er is een bestuur gevormd en
er zijn op dit moment al 9 openbare AED’s (Automatische Externe Defibrillators) met buitenkasten
geplaatst die 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar zijn.
Deze AED’s zijn bekostigd uit wijkwaardecheques Ede Doet die de gemeente Ede 3x per jaar huis aan
huis laat bezorgen.
Doelstelling
Stichting AED Gemeente Ede hierna te noemen de stichting is opgericht op 26 juli 2018.
De stichting heeft als doel het onderhoud, beheer, instandhouding en vervanging openbare AED’s
binnen de Gemeente Ede.
Hartstichting Nederland heeft aangegeven dat met een AED-zone de kans op overleven na een
hartstilstand aanzienlijk groter wordt. Die moet dan wel binnen 6 minuten bij de patiënt zijn. De
stichting zet zich in om zo snel mogelijk heel de gemeente Ede “HARTVEILIG” te krijgen en te houden.
Door voldoende nieuwe AED’s te plaatsen middels donaties en fondsen zodat uiteindelijk een veilige
6 minuten AED gemeente ontstaat. Het jaarlijkse onderhoud en vervanging van batterijen en de pads
vallen daar uiteraard ook onder.
Bij de uitvoering van de activiteiten conformeert de stichting zich aan de standpunten van de
Nederlandse Reanimatie Raad en de Nederlandse Hartstichting.
Voorts heeft de stichting ten doel het bevorderen van het aantal Burgerhulpverleners die de
reanimatiecursus hebben gevolgd en geldig gecertificeerd zijn en blijven door middel van
herhalingscursussen. Burgerhulpverleners staan geregistreerd bij Hartslagnu.nl.
Realisatie
Om de doelstelling te realiseren van de stichting zijn er fasen uitgewerkt om te zorgen voor een
goede uitvoering. De fasen zorgen ervoor dat naast de groei in aantal AED’s de organisatie ook op de
juiste koers zit. Het kan wel zijn dat de fasen gedeeltelijk in elkaar overlopen. Het bestuur van de
stichting zorgt dat dit in goede orde gebeurd en stappen niet worden overgeslagen.
Fase 1
De bestaande openbare AED’s die 24/7 bereikbaar zijn in de Gemeente Ede door burgerinitiatieven
zijn geplaatst kunnen worden overgedragen aan de stichting. Daarvoor dient de beheerder van de
betreffende AED 2 sponsors (ondernemers en/of particulieren) te zoeken die elk € 100,00 per jaar
voor een periode van 10 jaar willen sponseren. Deze sponsors treden dan toe tot de Club van
Honderd. Deze Club van honderd wordt vermeld op de website Stichting AED Gemeente Ede. Voor
het buiten plaatsen van de AED’s zijn ook afsluitbare (d.m.v. code) buitenkasten nodig.
Fase 2
In de gemeente Ede zijn er AED’s die bij bedrijven en particulieren binnen hangen. Deze zijn dus niet
24/7 bereikbaar.
Gedurende fase 2 worden deze bedrijven en personen benaderd en wordt gekeken of zij bereid zijn
en tegen welke condities om deze AED’s ook 24/7 beschikbaar te maken door ze buiten te hangen in
afsluitbare buitenkasten.
Fase 3
De stichting werkt aan een plattegrond van de Gemeente Ede met een 6 minuten zonering. Nadat
fase 1 en 2 na realisatie zijn geanalyseerd blijven er zogenaamde witte plekken over waar geen AED
24/7 beschikbaar is.
De stichting gaat sponsors zoeken voor onderhoud, beheer, instandhouding en vervanging AED’s.
Deze sponsors kunnen bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren zijn.

Gelijktijdig zullen er nieuwe AED’s in buitenkasten worden geplaatst bij voldoende donatie.
Informatie stichting
Naam Stichting: Stichting AED gemeente Ede
Postadres: Klingelbeek 45, 6715 HK Ede
e-mail: info@stichtingaedgemeenteede.nl
tel secretaris: 06 – 50 44 14 96
RSIN/Fiscaal nummer: 8590.41.839
KvK Nummer: 722 38 372
IBAN: NL06 RABO 0333 1915 52
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Dhr. W.L. Verhage
Secretaris: Dhr. G.C.F. Bosvelt
Penningmeester: Dhr. B. Plate
De oprichtingsakte en vaststelling statuten zijn gepasseerd op 26 juli 2018.
Financiële middelen
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun tijdsinbreng maar komen wel
in aanmerking voor een vergoeding van gemaakte kosten. Dit is ook statutair vastgelegd.
De stichting vergaart middelen in geld en natura waar mogelijk. Sponsors worden gezocht voor AEDpakketten: AED, buitenkast, plaatsing en onderhoud.
Met de gemeente Ede proberen we afspraken te maken over een jaarlijkse bijdrage.
Om de inkoop zo efficiënt mogelijk te maken zal voor een vaste leverancier, merk en type gekozen
worden. Dit zal jaarlijks worden geëvalueerd.
Publiciteit.
Om de doelstelling van de stichting bekend te maken zal er publiciteit worden gezocht middels de
lokale dagbladen, verschillende Facebookhoeken, Ede TV en flyers.
Ondernemers van Ede willen wij via de email benaderen om lid te worden van de eerder genoemde
Club van Honderd.
Via Ede Doet willen we proberen om met een initiatief € 1500,00 per jaar beschikbaar te krijgen.
Ook zal gepromoot worden dat burgers van de Gemeente reanimatie cursussen volgen en zich als
gecertificeerd burgerhulpverlener aan te melden bij Hartslagnu.nl.
Continuïteit
De stichting zal ook actief moeten worden en blijven om een en ander voortdurend onder de
aandacht te brengen en houden. Ook bij vervanging na 10 jaar moeten er middelen én hulpverleners
zijn. Het stichtingsbestuur zal met regelmaat vergaderen, actieplannen opstellen en per jaar een
beleidsplan updaten en een evt. ondersteunersgroep begeleiden en coördineren.
ANBI
De stichting streeft de ANBI status na en zal dus ook haar beleidsplan en cijfers jaarlijks publiceren
volgens de regels en voorschriften van de ANBI status.

Financieel overzicht /Exploitatierekening Stichting AED Gemeente Ede
Gebaseerd op het beheer van 40 Openbare AED’s met buitenkasten

Uitgaven per jaar van 2019 t/m 2028
Inkomsten periode 2019 t/m 2028
Onderhoud
€ 4.000,00 Sponsorgelden
€ 150.000,00
Electroden
€ 2.000,00 Giften
€ 20.000,00
Bankkosten
€ 300,00
Beheerskosten website
€ 300,00
Locatiekosten vergaderingen
€ 250,00
Kantoorartikelen
€ 200,00
Onvoorzien
€ 200,00
Totale uitgaven per jaar
€ 7.250,00
Jaarlijkse uitgaven voor 10 jaar
Reservering hoofdbatterij na 7 jaar
Reservering vervanging AED na 10 jaar
Reservering vervanging buitenkast na 10 jaar
Totale uitgaven over een periode van 10 jaar

€ 72.500,00
€ 11.000,00
€ 60.000,00
€ 24.000,00
€167.500,00

