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Jaarverslag 2015 
 
 
 
 
 
Algemeen 
De stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft 
een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen in de Gemeente 
Sint-Michielsgestel. Hartwacht is officieel Reanimatiepartner van de Nederlandse 
Hartstichting en heeft een ANBI beschikking. De bestuursleden en vrijwilligers zijn 
onbezoldigd. 
 
 
Doelstelling 
De stichting Hartwacht heeft als doel om, in samenwerking met vele organisaties, alle 
kernen in de gemeente Sint-Michielsgestel Hartveilig te maken.  
De gemeente is geheel Hartveilig wanneer: 

• voldoende hulpverleners getraind zijn, 
• voldoende AED's 24X7 uur beschikbaar zijn en 
• de hulpverleners en AED's aangemeld zijn bij HartslagNU.nl (een sms-alert 

systeem gekoppeld aan de meldkamer 1-1-2). 
 
In het beleidsplan staat deze doelstelling gekwantificeerd op 45 AED's en 450 
hulpverleners, welke aangemeld zijn bij HartslagNU.nl. De geplande realisatie staat 
voor de periode 2016-2017 e.e.a. afhankelijk van de beschikbare fondsen. 
 
Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht 
Jan Uijlings    Voorzitter (+Fondswerving) 
Paul van Dongen   Secretaris (+Verzekeringen)  
Muriel Roos    Penningmeester  
Rene van der Burgt   Bestuurslid (+kern Den Dungen/Maaskantje) 
Ad Hessels    Bestuurslid (+kern Sint-Michelsgestel/Halder/Gemonde,  
      en coördinatie Onderhoudsteam) 
Sjef de Laat    Behartiging kernen Berlicum en Middelrode 
Els van Pinxten   Database Onderhoud en Verzekering 
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Resultaten in 2015 
In vervolg op de vliegende start in 2013/2014, waarbij door vele (buurt-) 
organisaties/verenigingen bij dit programma te betrekken en een beroep te doen op 
maatschappelijke verantwoordelijkheden (van o.a. ondernemers, eigenaren van 
AED’s, Gemeente, RABO-banken vele anderen) een grote stap voorwaarts is 
gemaakt, zijn de activiteiten in 2015 zich vooral gaan concentreren op: 

 
• het uitbreiden van het aantal AED-systemen op zogenaamde blinde vlekken, 
• het stimuleren van trainingen, door de EHBO-verenigingen, als hulpverlener, 
• het stimuleren van het aanmelden van hulpverleners en AED’s bij de landelijke 

sms-alert organisatie HartslagNU.nl 
• het opzetten van een Onderhoudsteam om de AED’s up-to-date te houden 
• het aanbieden van een verzekering van de AED-systemen tegen 

nieuwwaarde. 
• Het werven van fondsen om het geheel te kunnen financieren. 

 
Door deze acties heeft Hartwacht een groot draagvlak en bekendheid gekregen in de 
hele gemeente, en kon de eerste kern Gemonde door de burgemeester Dhr 
Pommer, Hartveilig verklaard worden op 18 juli 2015:.  
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Door de effecten van de goede samenwerking met de EHBO-verenigingen, 
resultaten van fondswerving, de aanzienlijke korting bij de leverancier, het aanbod 
van verzekering en de werkzaamheden van het Onderhoudsteam, kan Hartwacht 
een goede ondersteuning aan Buurten, AED-eigenaren en Hulpverleners bieden. 
Deze ondersteuning wordt voor de komende jaren gecontinueerd e.e.a. afhankelijk 
van de toekomstige fondsen. 
 
Met enige trots vermelden wij hieronder graag de kwantitatieve resultaten die 
behaald zijn sinds onze oprichting: 
 

• het aantal AED-systemen in de Gemeente Sint-Michielsgestel: 
Eind 2013 à    1 
Eind 2014 à  22 
Eind 2015 à   39 AED’s aangemeld bij HartslagNU.nl waarvan 33  
          systemen 24X7uur bereikbaar. 
 

• het aantal hulpverleners aangemeld bij HartslagNu.nl: 
Eind 2013 à  135  
Eind 2014 à  263 
Eind 2015 à   360 hulpverleners aangemeld bij HartslagNU.nl 
 

• Onderhoud, montage en het up-to-date houden van de AED-systemen  
In 2015 zijn 7 vrijwilligers getraind in het onderhouden van de AED’s en de 
buitenkasten, waarvan 1 vrijwilliger gespecialiseerd is in de montage en 
installatie van de buitenkasten. Het onderhoudsteam is in 2015 met de werk- 
zaamheden gestart. 
 
Om het periodiek onderhoud van de 
AED’s en de buitenkasten te 
verzorgen is gestart met bezitters/ 
eigenaren van AED’s onder-
houdscontracten aan te bieden. 
Hiermee wordt op een 
‘laagdrempelige’ wijze gezorgd voor 
voldoende controle en onderhoud 
door daartoe opgeleide vrij-willigers, 
en daarmee wordt de inzetbaarheid 
van de AED optimaal gehouden. 
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• Verzekering van de AED-systemen 
Medio 2015 is het contract met HDI-Gerling getekend om de AED’s en de 
buitenkasten in de gemeente Sint-Michielsgestel collectief te kunnen 
verzekeren. 
 

• Fondswerving 
Het werven van fondsen om de continuïteit van Hartwacht te waarborgen, blijft 
een continue punt van aandacht.  

• Het huidige park aan AED’s en het aantal hulpverleners is het resultaat van de 
inspanning van Buurt- en Sportverenigingen, Rabobank, Gemeente, 
vrijwilligers, ondernemersverenigingen en vele zakelijke, privé en parochiële 
sponsoren.  
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Vooruitblik naar 2016/2017 

Het streven is om het aantal aangemelde AED’s in 2016/2017 te brengen op de 
gestelde doelstelling van 45 stuks en het aantal Hulpverleners op 450. Hiertoe wordt 
met de EHBO-verenigingen en lokale organisaties gewerkt aan het Hartveilig maken 
van de kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel. In navolging van de kern 
Gemonde, die in 2015 Hartveilig is verklaard, wordt het plan voor een Hartveilig 
Berlicum en Middelrode momenteel besproken met de Ondernemersvereniging 
Berlicum OVB en met de 15 Buurtorganisaties in deze twee kernen. 

In de andere kernen zijn ook al ver gevorderde contacten voor uitbreiding van AED’s 
en trainingen van hulpverleners.  

Het plan wordt verder uitgewerkt om, aan de hand van onderhoudscontracten, het 
onderhoudsteam te kunnen inzetten voor alle AED’s die zich binnen onze gemeente 
bevinden. Hierdoor verwacht Hartwacht de inzetbaarheid van alle AED’s te kunnen 
garanderen. 

Het werven van Fondsen bepaalt de continuïteit van Hartwacht. Om de continuïteit te 
kunnen waarborgen worden de lopende contacten met de huidige sponsoren verder 
aangehaald en ook naar nieuwe sponsoren gezocht. 

Afstemming met andere Meierij gemeenten en ’s-Hertogenbosch wordt verder 
geïntensiveerd om een versnelling aan het Hartveilig krijgen van de Meierij te kunnen 
realiseren. 
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MET DANK AAN DE SPONSOREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.Hartwachtsmg.nl


	

 
Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel 

Secretariaat : de Goudplevier 18 
5271 LE  Sint-Michielsgestel 

Mob. 06-55.154.564 
info@Hartwachtsmg.nl 

                    www.Hartwachtsmg.nl 

Rabobank rek.nr.  NL27RABO0102299552  t.n.v. Hartwacht Sint-Michielsgestel.     
Kamer van Koophandel:  58486364                             ANBI beschikking 90440  

Opgericht: 01 augustus 2013                  Reanimatiepartner van Hartstichting 
	

En vele organisaties en particulieren. 

http://www.Hartwachtsmg.nl

