STATUS RAPPORT SEPTEMBER 2012

A.Verkuyl

Samenvatting: Deze rapportage bevat de beschrijving van de voortgang van de
ontwikkeling van een AED- en Hulpverleners netwerk in Westervoort. De
hulpverlening komt zo snel mogelijk tot stand door 112 te bellen. AED-alert roept per
sms de aangesloten hulpverleners in de omgeving op om naar het slachtoffer te gaan
en roept andere hulpverleners op om een AED toestel uit de directe omgeving naar
het slachtoffer te brengen. De reanimatie wordt dan direct begonnen. Van groot
belang is een plaatselijk netwerk met een groot aantal hulpverleners en voldoende
AED toestellen. De Stichting 6 minuten zone Westervoort spant zich in om dit te
realiseren.

Stichting 6 minuten zone Westervoort. Emmerik 52 /
6931HA Westervoort.
KvK 55320406 / ABN-Amro rek.nr.4480778 / e-mail: 6minutenzonewestervoort@xs4all.nl

Rapportage Ontwikkeling 6 minuten zone Westervoort. (AED en
hulpverleners net werk)
Doelstelling als vermeld in het projectplan:
In het projectplan d.d. 10-11-2011 zijn de volgende doelen geformuleerd voor de Stichting 6
minuten zone Westervoort. Het streven is om deze doelen in een periode van 2-3 jaar na
oprichting te realiseren:
•
•
•
•

Voldoende hulpverleners: het streefgetal is circa 15 hulpverleners per wijk
Twee AED toestellen per wijk (8 wijkraden): het streefgetal is dus 16 AED toestellen
zijn.
Voldoende financiële hulpmiddelen: het streef bedrag voor de aanschaf van
toestellen is € 33.000, - De jaarlijkse kosten worden geschat op € 4.000, Voldoende publieke ondersteuning: Samenstelling van een Commissie van
Aanbeveling en een Bestuur.

Voortgang;
Status augustus 2012:
1.

Oprichting Stichting 6 minuten zone Westervoort. (Eerste hulp bij
hartfalen)

1.1Oprichtingsakte: De oprichtingsakte is ondertekend op 16 mei 2012
1.2Bestuursvorming;
Het bestuur is compleet en bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter: dhr. D.van der Mark, Goltackers 96.
Vice voorzitter/projectmanager/Vertegenwoordiger Wijkraad: A.Verkuijl. Emmerik
40.
Secretaris: dhr. A.W.J.Bos. Emmerik 52
Penningmeester: dhr. B. Evers. Goltackers 100
Technische zaken/gecertificeerd Instructeur/vertegenwoordiger EHBO vereniging:
dhr. W.J.M. Wolf. Het Huyfken7
Coördinator publiciteit: dhr. A.A.E. Willemsen. Pals 2.
Lid / Vertegenwoordiger EHBO vereniging: mevr. L.A.L. Speijdel-Bouma.
Vredenburgstraat 53.
Lid/ Vertegenwoordiger Wijkraad: H.J.Beumer. Kaeltjes Hofstee 44

1.3Commissie van Aanbeveling
De Commissie van Aanbeveling zorgt voor promotie van de Stichting en geeft gevraagd
en ongevraagd advies. De commissie van aanbeveling bestaat uit:

•
•
•
•
•

Dr. H. Jeukens. Arts
Dhr. Hans Breunissen. Wethouder
Dhr. Jan Van Swetselaar. Notaris
Mevr. Diane van Kesteren. Mediaz. Voorzitter ondernemersvereniging
Dhr. William Boekhorst. Winkeliersvereniging de Weyborgh

2. Financiering/ Steun in Natura
Tot op heden hebben de volgende organisaties, ondernemers en particulieren toegezegd de
stichting te ondersteunen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notariaat van Swetselaar; Hulp in natura/ hulp bij oprichting
Mediaz Creatie/communicatie: Hulp in Natura/hulp bij publicatie
AK print: Hulp in natura/ drukwerk
Stichting Goede Doelen: Donatie van € 2000
Wijkraad Emmerik-Vredenburg: Donatie van €800 uit sponsorgeld
Wijkraden/Vivare/Gemeente: Donatie van €800 euro en toezegging om het initiatief te
ondersteunen.
Vivare: Toezegging om opbrengst sponsoractiviteiten van wijkraden te verdubbelen.
Tevens toegezegd te helpen bij de plaatsing van nieuwe toestellen
Wijkraad Broeklanden. Opbrengst actie , verdubbeld door Vivare: €380
Wijkraad Emmerik-Vredenburg:Opbrengst concert in het park, verdubbeld door
Vivare :€ 186
Wijkraad Ganzenpoel burendag: €250
Zalen centrum Wieleman: Donatie van €250 in 2012 en daarna €100 per jaar
Stichting Eigenheim : Donatie van € 500,
14 particulieren, totaal van de toezeggingen: € 330

Het totaal van de toezeggingen is per 30 september 2012: €5496,- Dit is nog lang niet
genoeg. We zullen nog hard verder moeten werken aan de financiering van het project.

3. AED toestellen
De volgende in Westervoort al aanwezige toestellen zijn nu aangemeld bij AED-alert en
daarmee beschikbaar voor ons project:
•
•
•
•
•

Sportclub Westervoort (alleen tijdens openingstijden kantine) Sportvelden
en AVW Westervoort (alleen tijdens openingstijden kantine) Sportvelden
Gemeente Westervoort( alleen tijdens openingstijden gemeentehuis) Dorpsplein
Zalen centrum Wieleman (gedurende openingstijden/ca. 16 uur per dag 7 dagen per
week) Dorpsstraat.
C1000 (Tijdens openingstijden (inclusief Chinees afhaal toko))
Sports Planet de Pals ( tijdens openingstijden)

In de begroting in het project plan is er van uitgegaan dat 4 van de bestaande toestellen voor
het netwerk beschikbaar zouden komen. Dit streven is dus bereikt. De toestellen zijn echter
niet 24 uur per dag bereikbaar dus daarom werken we hieraan verder.
De volgende ondernemingen en verenigingen hebben toegezegd AED toestellen te
financieren, beschikbaar te stellen of aan te schaffen. Deze AED toestellen zullen buiten op
gehangen worden en 24 uur per dag beschikbaar zijn:

•
•
•
•
•
•

Winkelcentrum de Weyborgh. Dorpsplein (AED+kast)
Autoglas Team Westervoort. Mollevite .(AED+kast) Locatie vrij te bepalen
Medisch Centrum Westervoort. Vredenburgstraat (AED+kast)
Dirksen Opleidingen. Arnhem. (AED+kast) Locatie vrij te bepalen
Echte bakker Koenen .nl. Het Vergun 22 (AED+kast)
GABA (AED) . Locatie vrij te bepalen

Bij de aanschaf van AED toestellen uit sponsorgelden zal in het bijzonder gelet moeten
worden op de spreiding van locaties in de woonwijken. Vivare heeft toegezegd te helpen bij
het vinden van geschikte locaties.
Er zijn offerten aangevraagd voor de levering van AED toestellen en kasten voor beveiligde
buiten opstelling. Na onderhandelingen is gekozen voor Philips Haertstart Frx. Dit toestel kan
de Stichting kopen tegen gereduceerde prijs voor €1200,- , de bijbehorende kast kost €404,(excl BTW)

4 Hulpverleners
Bij AED-alert zijn 33 hulpverleners aangemeld voor hulpverlening in Westervoort. Dit zijn
voor het merendeel leden van de EHBOvereniging Westervoort.
De publiciteitscampagne van de Stichting, die in de Hartweek gestart is, heeft uitstekend
resultaat opgeleverd. De acties van de wijkraden en onze aanwezigheid op Westervoort in
beweging hebben ook resultaat gehad. Er hebben zich 87 nieuwe mensen aangemeld..
Dit betekend dat er nu 120 potentiele hulpverleners zijn en dat daarmee het streefgetal
bereikt is.
Gedeeltelijk zijn dit Bedrijfshulpverleners die al opgeleid zijn en voor het andere deel zijn dit
mensen die door de EHBO vereniging opgeleid willen worden. De EHBO vereniging en de
Stichting zijn begonnen met de voorbereiding van opleidingen die in de komende maanden
zullen plaatsvinden.
Uit de vele positieve reacties op de campagne blijkt dat het initiatief onder de Westervoortse
bevolking leeft.

5 Lopende Contacten
Er lopen nog veel contacten om het Netwerk verder uit te bouwen waarover we binnenkort
positieve berichten hopen te krijgen:
5.1 Aanmelding bestaande AED toestellen:
•

De Nieuwhof

5.2 Verzoeken om ondersteuning:
•
•
•
•

Gemeente bestuur en raadsfracties. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota is
positief gereageerd op de toezegging van een jaarlijks budget van 4000 Euro .
Lindus, associatie van ondernemers in de Liemers
Westervoortse ondernemers
Menzis

•

ABN-AMRO

6 Partners
Met de volgende organisaties zijn goede contacten opgebouwd. Zij zijn positief over de
opbouw van een AED netwerk in Westervoort:
•
•

•
•
•

De Hartstichting
De Regionale Ambulance Dienst Midden Gelderland. De ambulance dienst heeft
aangegeven het burgerinitiatief heel belangrijk te vinden voor de verbetering van de
hulpverlening bij hartfalen.
Stichting Kloppend hart voor Lingenwaard en Overbetuwe. Kloppend hart steunt ons
met raad en daad.
MKB Duiven. ( MKB duiven wil een AED netwerk in Duiven opzetten en heeft om
advies gevraagd.)
AED-alert

7 Financiële Status (in vergelijking met de begroting)
Uit offerten van AED toestellen en kasten blijkt dat de kosten lager uit vallen. Een reservering
van 2000 € i.p.v. 3000 € per locatie is voldoende. Rekening houdend met de vijf reeds
aanwezige AED locaties komt het begrotingsbedrag dus op (16-5)x2000 +4x500= 24.000€.
Gezien de resultaten van de acties tot op heden met € 5496 aan financiële toezeggingen en
de 6 toegezegde toestellen waarvan 5 met kast is de huidige financiële status als volgt:
Nog benodigd bedrag: 24.000 –5496 – 5 x 2000 – 1x1200 = 7304 €
Het is mogelijk dat er op termijn een hoger bedrag nodig is om uiteindelijk te voldoen aan de
juiste spreiding van toestellen in Westervoort. Daarnaast is er nog een bedrag van ca.4000 €
per jaar nodig voor verzekeringen, onderhoudskosten, vervangingen, afschrijvingen en
verenigingskosten. Aan de gemeente Westervoort is gevraagd om dit bedrag voor haar
rekening te nemen.

8 Conclusies
De periode van het haalbaarheidsonderzoek is positief afgesloten. Geconcludeerd wordt dat
de behoefte aan een AED- en hulpverleners in Westervoort duidelijk aanwezig is. De
aanmelding van vele hulpverleners is boven verwachting. Ook de steun van ondernemers,
wijkraden en sponsoren is bemoedigend. In het vertrouwen dat het gemeente bestuur
positief zal beslissen over een substantiële bijdrage en in de verwachting dat we nog veel
ondernemers en particulieren kunnen overhalen om een steentje bij te dragen zetten wij de
ontwikkeling met veel enthousiasme voort.

