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De situatie op 1 januari 2017 
 

In de gemeente Best zijn volgens de registraties van Rode Kruis en AED4U totaal 48 AED’s 

aanwezig. In de App’s van deze twee instellingen is aangegeven waar de AED’s zich bevinden 

en of deze al dan niet zijn gekeurd. Recentelijk gekeurde AED’s hebben een groene kleur; de 

overige hebben een oranje kleur. 

 

 

Bij inventarisatie is gebleken dat het merendeel van de aanwezige AED’s alleen beschikbaar 

is binnen bedrijven en binnen kantooruren. Conclusie uit de beschikbare gegevens is dat in 

geval van nood niet binnen een “norm” van 6 minuten een AED beschikbaar is.  

Met deze gegevens als uitgangspunt ligt er een uitdaging om een netwerk te ontwikkelen, 

zodanig dat binnen 6 minuten een AED én een vrijwillige hulpverlener beschikbaar kan zijn op 

élke willekeurige plaats in de gemeente Best. Een werkgroep, bestaande uit verschillende 

personen uit de gemeente Best heeft zich begin 2017 met de taak belast om een dekkend 

netwerk van AED’s te realiseren. Met het oog daarop is in april 2017 de Stichting Hartslag Best 

opgericht. 
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Doelstelling stichting Hartslag Best  
 

De stichting draagt de naam Hartslag Best en heeft haar zetel in Best.  
De stichting heeft ten doel: 
 

1. het realiseren van een dekkend netwerk van vrijwilligers en vierentwintig (24) uur 
bereikbare werkende defibrillatoren binnen de gemeente Best met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in 
de ruimste zin des woords;  

2. a. de in Best aanwezige Automatische Externe Defibrillatoren (AED) te beheren, 
onderhouden, verder uit te breiden en op termijn te vervangen; en  
b.om voldoende inwoners van Best te (laten) opleiden en bekwaam te (laten) houden 
in het gebruik van een AED;  
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

3. De stichting beoogt het algemeen nut; 
4. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

De stichting verplicht zich de AED gedurende haar levensduur onafgebroken operationeel te 

houden.  

Uitwerking doelstelling 
 

AED’s 

In het beleidsplan worden de doelen van de stichting gevolgd zoals hierboven omschreven, 

waarbij het in de bedoeling ligt dat er binnen 3 jaar een volledig dekkingsplan is gerealiseerd 

ten aanzien van de plaatsing en beschikbaarheid van de AED’s in de Gemeente Best.  

 

Om dit doel te bereiken zal onder andere een inventarisatie plaatsvinden waarbij de 

openbaar beschikbare AED’s worden afgezet tegen de tijd die nodig is om deze AED te 

bereiken. Hiervoor zullen de kaarten van Rode Kruis en AED4U als basis dienen. Door het 

verwijderen van niet openbare AED’s ontstaat een visuele weergave van het bereik. 

Vervolgens kan aan de hand hiervan worden berekend waar zogenaamde “witte vlekken” 

ontstaan. Deze witte vlekken zullen ingevuld worden met nieuwe AED’s ofwel verplaatsen 

van bestaande AED’s naar plaatsen waar deze wél bereikbaar en beschikbaar zijn. 

 

Om uiteindelijk een dekkend netwerk te realiseren dienen naar verwachting in een termijn 

van 3 jaar 60 AED’s te worden aangeschaft dan wel te worden gesponsord. Als stichting 

gaan wij er op dit moment van uit dat met deze aantallen er voldoende dekkingsgraad is voor 

de gehele Gemeente Best.  

 

Actiepunten:  

• in kaart brengen “witte vlekken”; actie afgerond 1 juli 2017; actie door: werkgroep 

“Locatie AED”;  

• mogelijkheden verplaatsen bestaande AED’s onderzoeken; actie afgerond  

1 september 2017; actie door werkgroep “Locatie AED. 
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Vrijwilligers 

Naast de aanwezigheid van AED’s is het nodig dat er voldoende vrijwilliger hulpverleners 

beschikbaar zijn. Volgens gegevens van HartslagNu “overzicht burgerhulpverleners 

Nederland” staan in de ambulanceregio Zuidoost Brabant 0,81 % burgerhulpverleners 

geregistreerd. Als dat aantal ook voor Best klopt, dan zouden ongeveer 226 

burgerhulpverleners in onze gemeente geregistreerd staan. Het is zaak om te inventariseren 

óf voldoende hulpverleners in Best beschikbaar zijn. Afhankelijk van de inventarisatie 

moeten hulpverleners geworven worden. 

 

Tevens dient de stichting reanimatiecursussen en herhalingscursussen te organiseren en/of 

aan te bieden om voldoende vrijwilligers opgeleid te hebben om deze AED’s te kunnen 

bedienen. Daarvoor kan samenwerking gezocht worden met Rode Kruis, EHBO-vereniging 

en eventueel particuliere aanbieders van cursussen. 

 

Actiepunten: 

• In kaart brengen feitelijk beschikbare hulpverleners gemeente Best; actie afgerond  

1 juli 2017; actie door werkgroep “Opleiding vrijwilligers”; 

• Onderzoek mogelijkheden opleidingen en opfriscursussen; actie afgerond 1 juli 2017; 

actie door werkgroep “Opleiding vrijwilligers”; 

• Werving nieuwe vrijwilligers; afhankelijk van eerste actiepunt. 

Financiën 
De stichting probeert haar beleidsplan primair te verwezenlijken door een actieve benadering 

van bewoners en bedrijven voor het verkrijgen van voldoende gelden waarbij subsidie, 

sponsoring en andere vorm van financiering van belang zijn. Hiervoor zijn een aantal zaken 

relevant: 

• Verwerving van de ANBI-status, waardoor de bereidheid tot schenking en het 

verwerven van donaties en legaten gemakkelijker wordt; 

• Communicatie zodat de stichting meer bekendheid krijgt en inwoners en bedrijven 

meer en betere informatie kunnen krijgen over de stichting en de activiteiten ervan. 

 

Met het oog op de exploitatie is voorlopig de volgende begroting voor de kosten opgesteld 

voor de jaren 2017 t/m 2020. Het ligt voor de hand dat de begrotingen zullen moeten worden 

bijgesteld indien de voorgenomen inventarisaties in 2017 leiden tot nieuwe/andere inzichten. 

Bovendien is op dit moment (nog) geen zicht op de inkomsten. 

 

Actiepunten: 

• Verwerven ANBI-status; actie afgerond 1 juli 2017; actie door het dagelijks bestuur; 

• Verwerven sponsors/donatiegelden; actie doorlopend; actie door het dagelijks 

bestuur; 

• Opmaak logo;  

• Periodieke voortgang in Groeiend Best; actie doorlopend; actie door het dagelijks 

bestuur; 

• Website bouwen en bijhouden; actiepunt bouwen afgerond 1 juli 2017; actie door 

werkgroep “Automatisering” actiepunt bijhouden doorlopend; actie door werkgroep 

“Automatisering”. 
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Aanschaf en onderhoud AED's  
2017/2018 € 

20 AED’s per jaar tegen een aanschafprijs van € 1.650 per stuk is totaal 33.000 

20 AED kasten tegen een aanschafprijs van € 500 per stuk  10.000 

20 AED kasten plaatsen tegen € 150 per stuk 3.000 

Jaarlijkse stroomkosten per kast € 20  400 

20 AED’s i.v.m. met onderhoudskosten ad € 150 per stuk is totaal 3.000 

0 AED’s en kasten afschrijving in 10 jaar is totaal 0 

Algemeen onderhoud  1.000 

Algemene kosten  2.500 

Totaalprijs AED's 52.900 

 
 

 
 

Opleiding vrijwilligers AED's  
 

 
Herhalingscursus AED 450 personen x € 10 4.500 

Nieuwe opleiding AED 450 personen x € 15 6.750 

Vergoeding aanvullende verzekering 20% van gemaakte kosten -5.400 

Totaalprijs vrijwilligers per jaar 5.850 

 
 

60 AED’s met 900 vrijwilligers  
 

 
Totale kosten 2017/2018 58.750 

  

2019  
20 AED’s per jaar tegen een aanschafprijs van € 1.650 per stuk is totaal 33.000 

20 AED kasten tegen een aanschafprijs van € 500 per stuk   10.000 

20 AED kasten plaatsen tegen € 150 per stuk is 3.000 

Jaarlijkse stroomkosten per kast € 20 800 

40 AED’s i.v.m. met onderhoudskosten ad € 150 per stuk is totaal 6.000 

20 AED’s en kasten afschrijving in 10 jaar is totaal 4.300 

Algemeen onderhoud  1.000 

Algemene kosten  2.500 

 60.600 

  

Herhalingscursus AED (90%) 810 personen x € 10 8.100 

Nieuwe opleiding (10%) AED 90 nieuwe aanmeldingen x € 15 1.350 

Vergoeding aanvullende verzekering 20% van gemaakte kosten -3.060 

Totaalprijs vrijwilligers per jaar 6.390 

 
 

  

  

Totale kosten 2019 66.990 

 

 



 

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017  
 

6 

2020 € 

20 AED’s per jaar tegen een aanschafprijs van € 1.650 per stuk is totaal 33.000 

20 AED kasten tegen een aanschafprijs van € 500 per stuk  10.000 

20 AED kasten plaatsen tegen € 150 per stuk 3.000 

Jaarlijkse stroomkosten per kast € 20  1.200 

60 AED’s i.v.m. met onderhoudskosten ad € 150 per stuk is totaal 9.000 

40 AED’s en kasten afschrijving in 10 jaar is totaal 8.600 

Algemeen onderhoud  1.000 

Algemene kosten  2.500 
 

68.300 

 
 

  

  
Herhalingscursus AED (90%) 810 personen x € 10 8.100 

Nieuwe opleiding AED (10%) 90 nieuwe aanmeldingen x € 15 1.350 

Vergoeding aanvullende verzekering 20% van gemaakte kosten -3.060 

Totaalprijs vrijwilligers per jaar 6.390 

 
 

  

  

Totale kosten 2020 74.690 

 

2021  
0 AED’s per jaar tegen een aanschafprijs van € 1.650 per stuk is totaal 0 

20 AED kasten tegen een aanschafprijs van € 500 per stuk  0 

20 AED kasten plaatsen tegen € 150 per stuk 0 

Jaarlijkse stroomkosten per kast € 20  1.200 

60 AED’s i.v.m. met onderhoudskosten ad € 150 per stuk is totaal 9.000 

60 AED’s afschrijving in 10 jaar is totaal 12.900 

Algemeen onderhoud  1.000 

Algemene kosten  2.500 
 

26.600 

  

  
Herhalingscursus AED (90%) 810 personen x € 10 8.100 

Nieuwe opleiding AED (10%) 90 nieuwe aanmeldingen x € 15 1.350 

Vergoeding aanvullende verzekering 20% van gemaakte kosten -3.060 

Totaalprijs vrijwilligers per jaar 6.390 

 
 

  

  

Totale kosten 2021 32.990 
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Tot slot 
Bij de start van dit project zijn een aantal zaken nog niet duidelijk. Van een volledig 

functioneel beleidsplan kan daarom nog geen sprake zijn. Om die reden spreken wij hier van 

een “voorlopig beleidsplan”, waarbij het onze intentie is om dit beleidsplan en de daarbij 

behorende financiële paragraaf in het najaar 2017 te evalueren en bij te stellen. 

Actiepunten: 

• Evaluatie beleidsplan en begroting; actie november 2017; actie door het voltallig 

bestuur. 

 


