Jaarverslag 2020

Inleiding:
Het jaar 2020 kunnen we met recht een bijzonder jaar noemen. Een jaar dat voorgoed in het
collectieve geheugen van Nederland is opgenomen. Veel inwoners van Nederland hebben de
ernstige gevolgen van Covid-19 ondervonden. Er is niet alleen sprake van ernstig zieke mensen, maar
ook zijn er veel doden te betreuren.
Covid-19 heeft ook onze Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart volledig in zijn greep gehouden.

Doelstellingen Stichting:
De Stichting die in 2019 is opgericht heeft als doelstelling:
-

het opleiden van vrijwilligers als reanimant in de gemeente Aalsmeer;
het beheren van Automatische Externe Defibrilators in de gemeente Aalsmeer;
het verrichten van alle verdere handelingen om bovenstaande te bevorderen.

Wij trachten dit doel te verwezenlijken door:
-

Het geven van reanimatiecursussen;
Het geven van herhalingscursussen reanimatie;
Het beheren van AED’s.

De ervaring leerde dat de aanrijtijden van de ambulancedienst in onze regio steeds verder opliep.
Corona ritten zorgden ervoor dat ambulances aanzienlijk langer met een rit bezig waren (verplichte
schoonmaak) waardoor de aanrijtijden fors opliepen. De doelstellingen van de stichting moeten
eraan bijdragen dat de burgers die getroffen worden door een circulatie stilstand zo snel mogelijk
geholpen worden.

Reanimatie onderwijs (basis en herhaling):
Bij de stichting zijn zes volledig gecertificeerde instructeurs aangesloten die lesgeven conform de
richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het afgelopen jaar stonden er voor de zomer
diverse cursussen gepland. Het opstarten van dit soort scholingen heeft altijd wat tijd nodig omdat
de naamsbekendheid even duurt. Tot en met maart 2020 hebben wij diverse basiscursussen mogen
geven in de grote zaal van zorgcentrum ’t Kloosterhof. Ook hebben wij daar enkele herhalingslessen
verzorgd. Op het moment dat de Covid-19 crisis uitbrak heeft het bestuur van de stichting direct
besloten niet meer in het Kloosterhof de lessen te verzorgen gezien de kwetsbaarheid van de
ouderen die daar wonen in relatie met het virus. Het bestuur vond de situatie onverantwoord. Wij
denken voorlopig geen gebruik meer te kunnen maken van deze locatie. Daarom zijn wij naarstig op
zoek naar een geschikte ruimte.
De reanimatie trainingen die wij nog konden verzorgen hebben we in samenwerking gedaan met de
ambulancedienst. Burgers daadwerkelijk laten oefenen met een ambulanceteam heeft een enorme
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meerwaarde voor de kwaliteit van de reanimatie. Op die manier benader je de praktijk, zeker waar
het gaan om de overdracht naar de professionele organisatie.
Sinds maart 2020 hebben dus alle onderwijsactiviteiten stilgelegen. De NRR heeft in de zomer wel
iets aan ruimte gegeven voor het organiseren van lessen doch het bestuur vond het onverantwoord
daarvoor verantwoording te nemen.
De plannen liggen inmiddels wel klaar om de lessen snel weer op te pakken zodra de mogelijkheid
daarvoor geboden wordt binnen de richtlijnen van de overheid en de NRR.
Publicatie op de website:

16 maart 2020
Vanavond hebben wij onze burgerhulpverleners via de WhatsApp-groep en op Facebook
geïnformeerd over eigen veiligheid rondom een reanimatie. Gezien de besmettelijkheid van het
Corona-virus is het van belang deze informatie tot je te nemen.
"Binnen de ambulancedienst zijn, naar aanleiding van de uitbraak en verspreiding van het Corona
virus (COVID-19), sinds afgelopen week aangescherpte maatregelen mbt reanimaties. Deze worden
nog slechts opgestart en uitgevoerd indien de bemanning (m/v) van de ambulance beschikt over een
spatbril, handschoenen en mondkap.
Dat is niet voor niets.
In de ogen van het bestuur is het niet verantwoord dat vrijwilligers de reanimatie zonder deze
hulpmiddelen wel opstarten of uitvoeren.
Het bestuur kan u niet verbieden naar een reanimatie melding te gaan. Echter, wij adviseren u
dringend met het bovenstaande rekening te houden indien u overweegt ter plaatse te gaan na een
oproep en u niet de beschikking heeft over de genoemde middelen.
Kijk voor meer informatie op de website www.reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl en geef je op om
onze nieuwsbrief regelmatig in de mailbox te ontvangen.

Beheer van AED’s:
Gelukkig hadden wij het afgelopen jaar wel wat financiën beschikbaar om enkele AED-apparaten
beschikbaar te stellen aan vrijwilligers die zeer regelmatig uitrukken bij reanimatie meldingen. Wij
hebben drie AED’s bij deze vrijwilligers in bruikleen kunnen geven.
Daarnaast hebben wij, in samenwerking met een particulier initiatief, een AED met kast kunnen
realiseren op het Poldermeesterplein. Burgers carrosseriebouw heeft de AED-paal gesponsord.
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Voor het komend jaar gaan wij onze AED-kasten voorzien van pincodesloten en een andere
vormgegeven sticker.
Ook zijn dit jaar alle kasten nagelopen op conditie van de batterijen en elektroden. Deze zijn waar
nodig vervangen, zodat de AED’s die onder onze verantwoordelijkheid vallen weer up-to-date zijn.
Publicatie op de website:

20 augustus 2020
Aalsmeer onvoldoende AED's
In de gemeente Aalsmeer zijn nog onvoldoende dag en nacht beschikbare AED’s. De Hartstichting
heeft samen met HartslagNu in kaart gebracht waar in Nederland nog AED’s nodig zijn. Ook in
Aalsmeer komen we nog AED’s te kort. Daarom biedt Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart
gratis drie buitenkasten aan.
Peter van den Nouland, voorzitter Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart: “Bij een hartstilstand is
de inzet van een AED onmisbaar. Het geeft het slachtoffer meer kans op overleven. De
ambulancezorg in onze regio staat onder druk. Vaak redt de ambulance het niet om binnen de
cruciale zes minuten bij het slachtoffer zijn. Daarom is het ontzettend belangrijk dat er overal
voldoende dag en nacht beschikbare AED’s zijn. Daar zet onze stichting zich voor in.”
De blinde vlekken
Op de website van de Hartstichting (www.hartstichting.nl/aed) is te zien waar in Aalsmeer nog AED’s
ontbreken; dit zijn de zogenaamde blinde vlekken. Zo is te zien dat er dringend een 24/7 AED nodig is
in de omgeving van het Surfeiland, in het centrum bij de Spoorlaan en in de buurt van het
Wellantcollege.
Peter: “Het is belangrijk om in ieder geval in die gebieden een AED te krijgen die dag en nacht
bereikbaar is en tevens wordt aangemeld bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Maar ook op
andere plaatsen in onze gemeente is een extra AED welkom. Op die manier zorgen we voor een
veiligere buurt.”
AED buiten meest effectief
Een AED is het meest effectief is hij in een buitenkast hangt en voor iedereen dag en nacht bereikbaar
is. Zo kan hij levens redden in de buurt. Heeft u een AED thuis, in uw kantoor of winkel en bent u
bereid deze buiten te hangen? Dan komt de Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart graag met u
in contact via info@reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl.
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Samenwerking met de gemeente:
De werkzaamheden van onze stichting komen ten goede van de gehele samenleving van Aalsmeer en
Kudelstaart. Al vanaf de start is er regelmatig constructief overleg met de gemeente Aalsmeer over
onze werkzaamheden. Onze stichting ontvangt ook een subsidie. In een gesprek met de wethouder
zorg heeft een afvaardiging van het bestuur onze doelstellingen kunnen toelichten.

Giften en subsidies:
In het jaar 2020 mocht de stichting de volgende giften en subsidies ontvangen:
-

Gemeente Aalsmeer
Stichting Meerlandenfonds

: € 4.000,00
: € 500,00

Bericht uit de Nieuwe Meerbode van december 2020:
Aalsmeer – De 2020 editie van het Meerlandenfonds kende helaas geen feestelijk evenement, maar
gelukkig wel veel verraste vrijwilligers. Wethouders van 12 gemeenten gingen dit jaar op pad in de
regio met een camera om een aantal verenigingen en stichtingen persoonlijk te verblijden met een
cheque uit het fonds.
“Ik mis oprecht het persoonlijke contact van het jaarlijkse event met al die vrijwilligers, maar ik vind het mooi
dat we hen op deze manier toch kunnen verrassen. Vrijwilligers zijn namelijk onmisbaar voor onze
maatschappij. En misschien in deze periode wel meer dan ooit. Met veel creativiteit en doorzettingsvermogen
proberen zij hun werk zo goed mogelijk voort te zetten om daarmee bij te dragen aan een mooie en duurzame
leefomgeving in de regio, vandaag en morgen. Daarom steunen wij die talrijke initiatieven van goede doelen en
verenigingen met ons Meerlandenfonds. Zo kunnen zij hun mooie werk blijven doen”, zegt Angeline Kierkels,
algemeen directeur van Meerlanden.
Op www.meerlanden.nl/fonds staan alle video’s van de wethouders, waarin naast de persoonlijke overhandiging
van de cheques ook alle andere verenigingen en stichtingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds hebben
ontvangen, voorbijkomen. Dit jaar 112 totaal.
De video’s staan daarnaast op de social kanalen van Meerlanden en gemeenten.
Wethouders verrassen vrijwilligers
Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds ontvingen, zijn actief in het
verzorgingsgebied van Meerlanden. Namens alle gemeenten is een wethouder op bezoek geweest om een
cheque te overhandigen en zijn of haar waardering uit te spreken voor het goede werk dat de vrijwilligers doen.
In Aalsmeer ging wethouder Wilma Alink-Scheltema op pad om cheques uit te reiken.
Onder andere verraste de wethouder Sylvana van de Stichting Living Memories. Zij kreeg een cheque van 750
euro en gaf aan hier superblij mee te zijn. “Hier gaan we mooie dingen mee doen”, aldus Sylvana. Ook
getrakteerd door het Meerlandenfonds zijn uit Aalsmeer: Participe Amstelland (1000,-), Stichting Reanimatie
Aalsmeer Kudelstaart (500,-), Scouting Wiol & Willem Barendsz (400,-), Flower Art Museum (350,-),
Jeugdfonds Sport en Cultuur (300,-), Stichting Beheer Watertoren (350,-), Ouderensoos Kudelstaart (250,-),
Tennisvereniging Peter van Bael (400,-), Aalsmeers mannenkoor Con Amore (400,-), Vrouwenkoor Vivace (250,), Aalsmeers Harmonie (265,-), Scouting Tiflo (300,-), Cultureel Café Bacchus (300,-), Popkoor Soundsation (300,), Samen aan de Amstel (460,-) en de Jozefschool (250,- voor een regenton en 15,- voor grijpers).
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Financieel jaaroverzicht:
2020
Saldo 2019
Giften subsidies

Inkomsten
€
€

Uitgaven

6.639,25
4.500,00

Algemene kosten
Bankrente en -kosten
Representatiekosten
Telefoonkosten
€
480,00
€
30,00
€
37,00 €

Basiscursus AED / Oefenavonden
Verkoop sleutel/hesjes/lifesets
AED / Pads / Batterijen
AED-kasten / sloten / onderhoud
Saldo
€

11.686,25

3.348,88

€

11.686,25

Er zijn vier interactieve nieuwsbrieven verstuurd aan geïnteresseerden.
Er zijn 22 berichten op onze Facebook-pagina geplaatst.
Er is een aantal berichten op de Facebook-pagina van Het Witte Weekblad geplaatst.
In 2020 zijn er diverse perspublicaties verschenen.
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6.786,84
€
562,96

€

Communicatie extern:

www.stichtingreanimatieaalsmeerkudelstaart.nl

€
189,07
€
137,55
€
65,33
€
30,00
€
225,00
€
340,62

ANBI-status

