Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Groningen HartVeilig (GHV). Dit is het
vierde volledige jaar sinds de oprichting van GHV in mei 2012.
Groningen HartVeilig
Reanimeren binnen 6-minuten, vanzelfsprekend en onmisbaar in de zorgketen!
Missie
De missie laat zich in een kernboodschap samenvatten: GHV is een stichting die staat
voor:

'Vergroten van de slagingskans van de reanimatie
door het waarborgen van de kwaliteit van de burgerhulpverlener ’
Visie

'Efficiënte & noodzakelijke ketenpartner bij reanimaties in de provincie
Groningen’
De kerntaak van Stichting Groningen HartVeilig bestaat uit het leveren van kwalitatief
hoogstaande reanimatie, waarbij de slagingskans van de reanimatie centraal staat.
Deze kerntaak wordt ondersteund door een belangrijke pijler die sterk bijdraagt aan
de kwaliteit van de reanimatie: zelfbewuste burgerhulpverleners.
De uitvoering van Stichting Groningen HartVeilig wordt mogelijk gemaakt door:
•
Professionele zelfbewuste burgerhulpverleners
•
Hoge kwaliteit van scenariotraining en van de trainers
•
Een gezonde bedrijfsvoering
Identiteit Stichting Groningen HartVeilig
Stichting Groningen HartVeilig is uniek in het bieden van kwalitatief hoogstaande
reanimatie; zowel in de uitvoering van de reanimatie zelf, als door de mensen die deze
verrichten.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de (door GHV ontwikkelde) 6-minutentraining, de
nadruk op de herhaling hiervan en door de professionele nazorg na een reanimatie.
De ambitie van Stichting Groningen HartVeilig
Stichting Groningen HartVeilig streeft naar zonegericht 6-minutentrainen, op wijk en
straat niveau, om zo de kwaliteit van de burgerhulpverlener te waarborgen en de
slagingskans van de reanimatie te vergroten.
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De drijfveer van Stichting Groningen HartVeilig
De drijfveer is het 'waarom' van Stichting Groningen HartVeilig. Het geeft aan
waarom Stichting Groningen HartVeilig al haar activiteiten ontplooit.
De drijfveer 'Slagingskans van de reanimatie vergroten':
•
Inspireert
•
Is maatschappelijk relevant
•
En beschrijft het hogere doel en de overtuiging van GHV
De merkwaarden van Stichting Groningen HartVeilig
Onze belangrijkste waarden zijn gegroepeerd in het waardenhuis. De merkwaarden
beschrijven het 'hoe' van Stichting Groningen HartVeilig. Ze zijn het kompas voor
Stichting Groningen HartVeilig, geven de richting aan en bieden tegelijkertijd ruimte
aan ontwikkeling.
Het merkwaardenhuis bestaat uit vijf merkwaarden:
•
Eén unieke waarde.
•
Twee onderscheidende waarden
•
Twee basiswaarden

Unieke waarde
De unieke waarde 'zelfbewust door 6-minutentraining' sluit aan bij de drijfveer
'slagingskans van de reanimatie te vergroten'. Deze waarde geeft het meest de
essentie aan van waar de Stichting voor staat.
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Onderscheidende waarden
GHV is vanzelfsprekend, omdat ze onmisbaar in de zorgketen (de keten van overleven)
is. Ze doet dit door de kwaliteit van de burgerhulpverlener te waarborgen. Daarin
onderscheidt GHV zich, of gaat ze verder dan andere HartVeilig stichtingen. Dit zijn
waarden die potentieel in de organisatie zitten. Ze geven sturing aan de beweging die
Stichting Groningen HartVeilig wil maken.
Basiswaarden
De basiswaarde is 'professionaliteit' en 'deskundig, vertrouwen en verbinding' zijn
interne gedragscomponenten. Hier stuurt GHV nadrukkelijk op, maar ze gebruikt ze
niet letterlijk in haar positionering. Het zijn waarden waaraan anderen haar
herkennen als ze met Stichting Groningen HartVeilig werken. Voor GHV zijn ze
vanzelfsprekend.
Uitwerking
De burgerhulpverlener kan zelfbewust handelen doordat stichting Groningen
HartVeilig de kwaliteit van de trainingen waarborgt door hoge kwaliteit van de
scenariotrainingen en de professionele nazorg na een
reanimatie, waardoor
burgerhulpverleners zelfredzaam zijn en adequaat kunnen reageren (professionaliteit).
Stichting Groningen HartVeilig kan haar ambitie alleen waarmaken met deskundige,
zelfredzame burgerhulpverleners, wiens daadkracht en betrokkenheid door de
patiënt en diens familie wordt ervaren als adequaat en omgeven is door (een sfeer
van) vertrouwen.
Verbinding
Door actief naar buiten te treden beoogt Stichting Groningen HartVeilig haar bijdrage
aan de zorgketen naar het brede publiek transparant te communiceren. Daarmee
maakt ze duidelijk welke onmisbare bijdrage van Stichting Groningen HartVeilig
verwacht mag worden, alsook aan welke grenzen haar inzet is gebonden.
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Samenstelling bestuur
Voorzitter

: dhr. W. Peters

Vicevoorzitter

: dhr. R.T.W. Pater

Secretaris

: mw. J.A. Ellens

Financiën

: dhr. R. Uijtermerk

Vrijwilligersmanagement

: dhr. M. Penninga

Bestuurslid

: dhr. E. Uniken

Opleidingen

: mw. M. Hemmen

Organisatiemanagement

: dhr. A. Koster Ondersteuning bestuur

Penningmeester

: dhr. M. van Huizen

Nazorg

: mw. A. Kremer

Promo-team

: mw. M. Nieland

Contact
Stichting Groningen HartVeilig
Postbus 5193
9700 GD Groningen
Telefoonnummer

: 06-33103355

E-mailadres

: info@groningenhartveilig.nl

Website

: www.groningenhartveilig.nl

KvK nummer

: 55447112

Rabobank

: NL80 RABO 032 49 26 014
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Algemeen
Graag maken wij u deelgenoot van de werkzaamheden van Groningen HartVeilig in
2016. Als bestuur kunnen wij met voldoening vaststellen dat de doelen die wij ons bij
de start van Groningen HartVeilig gesteld hebben, tot op heden ruimschoots zijn
gehaald.
Burgerhulpverleners
Aantal burgerhulpverleners

Jaar

Doel aantal
vrijwilliger
s
2013 800
2014 2000
2015 3000
2016 5000

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
1400
2286
3455
5623

Het succes van Groningen HartVeilig staat of valt met de deelname van voldoende
vrijwilligers, die we burgerhulpverleners noemen. We streven naar minimaal 5000
burgerhulpverleners op 1 Januari 2017. Met de huidige 5623 burgerhulpverleners
hebben we het streven van 2016 gehaald. We willen in elke woonwijk of dorpskern in
de provincie Groningen zoveel burgerhulpverleners werven dat er in het overgrote deel
van de provincie binnen 6 minuten gestart kan worden met reanimeren. GHV wil niet
alleen groeien in aantal maar we willen ook dat de burgerhulpverleners kunnen
groeien in het bieden van kwalitatief goede lekenhulp.
Onze werkwijze voorziet in die behoefte. We begeleiden burgerhulpverleners door
het geven van voorlichting, het bieden van nazorg en extra scenariotraining bovenop de
standaard reanimatiecursus. Burgerhulpverleners hebben via (vrijwilligers)werk of op
eigen initiatief een reanimatiecursus gevolgd. Ze hebben zich bij ons aangesloten omdat
ze het belang van snelle hulp bij reanimaties hebben ingezien.
Burgerhulpverleners voelen zich betrokken op hun leefomgeving en willen hun kennis
en kunde graag inzetten bij slachtoffers in de buurt. In ons vrijwilligersbestand is de
verdeling van vrouwen en mannen nagenoeg gelijk. De gemiddelde leeftijd van onze
vrijwilligers is 42 jaar.
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Aantal vrijwilligers per Gemeente
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Automatische Externe Defibrillator (AED)
Aantal beschikbare AED’s
Jaar

Beschikbare AED's Beschikbare AED's

Beschikbare AED's

Beschikbare AED's

2013 90
2014
2015
2016

153
203
300

De eerste prioriteit van Groningen HartVeilig is het realiseren van een netwerk van
minimaal 5.000 burgerhulpverleners. Onze tweede prioriteit is de beschikbaarheid van
een AED voor deze vrijwilligers.
Het aantal beschikbare AED’s is provincie breed gestegen van 90 in 2013 naar 300 in
2016. In vergelijking met 203 in 2015 is er een stijging te zien die te maken heeft met
o.a. houdbaarheid van batterij en of elektroden. Tijdens het opmaken van dit
jaarverslag in maart staat de teller op 314 AED's. De stijging is het gevolg van een actie
die door Groningen HartVeilig is uitgevoerd in samenwerking met Rode Kruis district
Groningen. Hiermee is echter nog lang geen voldoende dekking gerealiseerd. De actie in
samenwerking met het Rode Kruis wordt vervolgd, maar Groningen HartVeilig zoekt
daarnaast ook naar andere mogelijkheden om het aantal, voor de burgerhulpverlening,
beschikbare AED’s uit te breiden.
In 2017 zal er landelijk aandacht besteed worden aan het tekort aan AED’s.
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AED-eigenaren moeten veelal kosten maken om hun AED 24 uur per dag beschikbaar te
stellen voor het netwerk van HartslagNu. Daarnaast komen zij voor kosten te staan
indien ‘hun’ AED voor dit netwerk is ingezet. In 2016 is daar verandering in gekomen
de kosten kunnen worden verhaald op de zorg verzekering van de patiënt. Daarnaast
heeft Groningen HartVeilig een sponsor gevonden die voor elke ingezette AED € 75,als vergoeding uitkeert.
Een enkele gemeente in onze provincie heeft zelf voor voldoende AED’s in de gemeente
gezorgd. Hierbij is er in elke kern een AED in een buitenkast geplaatst. Dit voorbeeld
zou door meer gemeenten gevolgd moeten worden.

Aantal AED's per plaats in de Provincie Groningen Aantal
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Alarmeringen
Aantal alarmeringen
Jaar

Alarmeringen Alarmeringen Alarmeringen Alarmeringen

2013

224

2014
2015

255
258

2016

246

Aantal opgeroepen vrijwilligers
Jaar
2013

opgeroepen
vrijwilligers
1676

opgeroepen
vrijwilligers

2014
2015

opgeroepen
vrijwilligers

opgeroepen
vrijwilligers

5030
5095

2016

5029

Aantal ingezette AED’s
Jaar
2013
2014
2015
2016

Ingezette
AED's
55

Ingezet
te
AED's

Ingez
ette
AED's

Ingezette
AED's

198
223
213

Het aantal alarmeringen voor een hartstilstand in onze provincie beweegt zich rondom
de 250 stuks per jaar. Door een wijziging in de alarmering door HartslagNu worden er
minder vrijwilligers per keer opgeroepen, echter de kans dat zij < 6-minuten aanwezig
zijn is bij het nieuwe systeem wel groter. Hierdoor stijgt de overlevingskans. De
toegenomen inzetbaarheid van AED’s draagt hier ook positief aan bij.
Nazorg
Groningen HartVeilig voelt zich betrokken bij de burgerhulpverleners en daarom is in
2012 het nazorgteam gestart met vrijwilligers onder leiding van een professionele
nazorg medewerker. In 2015 is het nazorgteam verder ontwikkeld en over genomen
door een professionele team. Het team heeft een coördinator en twee ondersteuners.
Allen zijn lid van het BOT (BedrijfsOpvangTeam) in de Veiligheidsregio Groningen en
hebben ervaring met reanimatie. Jaarlijks krijgen de leden bijscholing in de eerste
opvang van collega brandweermedewerkers. De kennis die zij opdoen blijkt uitstekend
van toepassing op de nazorg voor burgerhulpverleners.
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Dankzij hun vrijwillige inzet heeft Groningen HartVeilig een professionaliseringsslag
kunnen maken in het bieden van nazorg. De burgerhulpverleners ontvangen < 24 uur
een evaluatie- en nazorgmail van Groningen HartVeilig. In 2015 zijn ruim 5000 mails
verstuurd en dat leverde veel bruikbare informatie uit de praktijk op. Maar liefst 14
maal is via deze weg een nazorgverzoek gedaan tegen 5 maal via de nazorgtelefoon. In
3 gevallen heeft het nazorgverzoek geleid tot een huisbezoek, in de andere gevallen
werd het nazorgverzoek telefonisch afgehandeld.
Reanimatiepartner
In 2016 is Groningen HartVeilig reanimatiepartner geworden van de Hartstichting.
Reanimatiepartners van de Hartstichting verzorgen reanimatie en AED cursussen.
Zonder winstoogmerk. Zo blijven de cursuskosten laag. De instructeurs beschikken
over een geldig certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De
Hartstichting adviseert de Reanimatiepartner en ondersteunt hen.
Gemeentelijke subsidie
Bij de start van Groningen HartVeilig is getracht subsidie van alle gemeenten in onze
provincie te verkrijgen, begroot op € 0,12 per inwoner. Onze voorkeur ging hierbij uit
naar het laten incasseren van deze subsidie door de GGD (conform de situatie in
Drenthe bij Hartveilig Drenthe). Helaas was hiervoor geen meerderheid te vinden.
In 2016 subsidieerden alle gemeenten in onze Provincie Groningen HartVeilig.
6-minutentrainingen en estafettes en voorlichting
In 2014 verleenden nog niet alle gemeenten van onze Provincie subsidie aan Groningen
HartVeilig. In 2016 subsidieerden alle gemeenten ,Groningen HartVeilig. Onze
activiteiten zoals de 6-minutentrainingen, voorlichtingen en estafettes zijn in
2016 nagenoeg verdubbeld. U kunt er van uit gaan dat in 2016 in alle gemeenten
minimaal 4 x per jaar een 6-minutentraining is aangeboden. Daarnaast zijn er op
diverse plaatsen nog afzonderlijke voorlichtingen, estafettes en reanimatie cursussen
gehouden. De jaarplanning staat op onze website www.groningenhartveilig.nl
Voor de training van onze vrijwilligers is door Groningen HartVeilig een real-life
scenario- training ontwikkeld, die wij “6-minutentrainingen” noemen. Bij start van de
reanimatie binnen 6-minuten bestaat de grootste overlevingskans, vandaar de naam 6minutentraining.
Bij een 6-minutentraining worden groepen deelnemers (maximaal 6) naar een
slachtoffer op een voor hen onbekend adres gestuurd. Dat kan een woonhuis zijn, een
winkel, een garage etc.
Op deze locatie ligt de oefenpop. Daarnaast is een trainer en een Lotus aanwezig. De rol
van de trainer is een beoordelende. In de evaluatie geeft hij of zij aan wat er goed of
fout ging en wat er verbeterd kan worden. De Lotus speelt de rol van partner of familie
van… zodat onze burgerhulpverleners ook leren hoe ze deze kunnen begeleiden bij een
daadwerkelijke reanimatie.

10

Een deel van deze 6 vrijwilligers wordt rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd, de
overige moeten eerst op een ander adres een AED halen. Op deze wijze wordt de
werkelijkheid bij een echte alarmering via 112/HartslagNu zo reëel mogelijk benaderd.
Onze vrijwilligers worden maximaal vier keer per jaar in staat gesteld een 6minutentraining bij te wonen in hun woonplaats. Dit concept wordt erg op prijs gesteld.
Bij deze 6-minutentraining werken wij samen met Nederlandse Reanimatie Raadbevoegde instructeurs en beroepshulpverleners, verdeeld over de provincie.
Naast deze 6minutentraining organiseert Groningen HartVeilig ook estafettes. Hier
koppelen wij onze voorlichting (op vrijdagavond) aan een reanimatiecursus op de
zaterdagochtend en aansluitend in de middag een 6-minutentraining.
Vrijwilligers worden dus in één weekend zowel voorgelicht, als opgeleid en getraind.
Bij estafettes verzorgt Groningen HartVeilig ook een (gesponsorde) lunch voor de
deelnemers op de zaterdag.
Na een estafette of een 6-minutentraining krijgen de deelnemers eenmalig een hesje,
handschoenen en een beademingsmasker uitgereikt. Het voordeel van het Groningen
HartVeilig-hesje is de herkenbaarheid van onze vrijwilliger als hulpverlener, zowel op
het adres waar het slachtoffer zich bevindt als bij de medewerkers van de
ambulancedienst.
De 6-minutentrainingen hebben als doel de burgerhulpverleners beter voor te bereiden
op een daadwerkelijke reanimatie oproep. Waar er anders slechts één keer per jaar een
herhalingscursus in een lokaal gevolgd wordt, proberen wij met de 6-minutentraining
juist ervoor te zorgen dat de hulpverleners kunnen ervaren wat het is om in een
woonhuis/winkel en in bijzijn van familie en naasten een reanimatie te moeten
opstarten.
Wij proberen de burgerhulpverleners bewust te maken van wat er allemaal nog meer
bij komt kijken dan alleen de reanimatietechniek. Dit alles om samen met de
professionals tot een goede hulpverlening te komen en de overlevingskansen van het
slachtoffer te maximaliseren.
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Overzicht gehouden voorlichting / estafette 2016
Datum:
21
22
24
14
11
13 en 14
26 en 28
03 en 04
24 en 25
12
02 en 03
09 en 10
13
30
07 en 08
24
30
12

januari
maart
maart
april
mei
mei
mei
juni
juni
juni
september
september
september
september
oktober
november
november
december

Plaats:
Zuidhorn
Niezijl
Wirdum
Slachtofferhulp Groningen
Meedhuizen
Spijk
Wirdum
Scheemda
Garmerwolde
Brandweer Scheemda
Froombosch
Den Horn
Leermens
Hoogezand
Haren
Veendam
Zuidbroek
Ter Apelkanaal (Avebe)

Promotieteam
Op verschillende manieren werkt Groningen HartVeilig aan het vergroten van haar
bekendheid en het werven van burgerhulpverleners. Dat doen we met
reclamecampagnes op radio en tv, social media, foldermateriaal en
voorlichtingsmomenten. In 2013 is tevens het promotieteam opgericht. Het
promotieteam zoekt de (potentiële) vrijwilligers actief op bij allerhande evenementen
in de provincie Groningen. Groningen HartVeilig zegt met burgerhulpverleners
onmisbaar te zijn in de keten van overleven. Dan kun je als organisatie niet ontbreken
tussen de professionele hulpverleners.
De vrijwilligers van het promotieteam geven bekendheid aan Groningen HartVeilig en
leggen ons doel uit. Ze wijzen geïnteresseerden op de voorlichtingsmomenten (in de
buurt). Tot slot werven ze daadwerkelijk vrijwilligers voor HartslagNu. Naast de
aanwezigheid bij evenementen is het promotieteam één of twee weken voor een
voorlichtingsmoment te gast in winkelcentra/dorpskernen van de betreffende
gemeente om inwoners alvast actief uit te nodigen.
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Overzicht inzet promo team 2016
Datum:

Plaats:

12

januari

Informatie avond vrijwilligers

28

mei

112 dag Groningen

4

juni

Nacht van Kunst en Wetenschap

17

september

Open dag Brandweer Groningen

Afgelast

Delfsail

Afgelast

Fit for free

Afgelast

Jaarmarkt Muntendam

Samenwerking met Meldkamer Noord-Nederland en Ambulancezorg Groningen
Zonder een tijdige alarmering heeft een reanimatienetwerk geen zin. De Groningen
HartVeilig - vrijwilligers worden per sms of app gealarmeerd door Meldkamer NoordNederland op basis van de postcode of wanneer men gebruik maakt van de app via GPS.
Maximaal 30 vrijwilligers, die wonen of werken in een straal van ca. 1500 meter van
het slachtoffer, worden gealarmeerd. Hierdoor kunnen onze vrijwilligers in minder dan
6-minuten ter plaatse zijn en –indien nodig- de reanimatie starten in afwachting van de
komst van de ambulance. De samenwerking met deze ketenpartners is bijzonder goed
te noemen.
De communicatielijnen zijn kort, er is direct contact met een medewerker van de
ambulancedienst omdat hij ook als bestuurslid betrokken is bij Groningen HartVeilig.
Bij vragen of onduidelijkheden wordt er direct gecommuniceerd naar elkaar, waardoor
misverstanden in een vroeg stadium getackeld worden. Er is eens in de drie maanden
een overleg op de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Hierbij zijn ook
vertegenwoordigers van HartVeilig Drenthe en Friesland aanwezig. Ook deze
samenwerking is goed te noemen. Dit uit zich in de bereidheid om van elkaar te leren.
In 2017 willen we op dezelfde voet verder gaan.
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Ervaringsverhaal van een burgerhulpverlener
“Even voorstellen: Paul Joosten, 58 jaar, sinds 2012 woonachtig op Zuidwending na ruim
38 jaar gewerkt te hebben bij de Koninklijke Marine, genietend van de rust en ruimte in de
provincie. Al in 1983 haalde ik mijn eerste reanimatiediploma dat ik trouw geldig hield
door herhalingscursussen bij de KM. Toch heb ik het in die 30 jaar nooit in de praktijk
hoeven toepassen. Toen ik hoorde van het initiatief van Groningen HartVeilig heb ik mij
direct aangemeld als vrijwilliger. Het idee dat je nu wel tijdig gewaarschuwd wordt als er
iemand in de buurt hulp nodig heeft sprak mij zeer aan. Het hangt nu immers veel minder
van toeval af of je kunt helpen bij een circulatiestilstand.
Het plan was ambitieus; binnen drie jaar de hele provincie 'HartVeilig' maken door het
werven van 3000 burgerhulpverleners. Al snel merkte ik dat het in de grotere kernen wel
zou gaan lukken. Tijdens mijn eerste herhalingsoefening in Veendam medio 2013 hoorde
ik dat er al zo'n 90 burgerhulpverleners waren in de gemeente. Omdat de buitengebieden
zoals Ommelanderwijk en Zuidwending (lintdorpen) erg uitgestrekt zijn, waren daar
echter nog grote witte vlekken. Daar kon ik wel wat aan doen! Ik deed een oproep in ons
dorpskrantje en ook via mond-op-mond reclame lukte het al snel om een 'eigen'
reanimatie-estafette te organiseren op Zuidwending. Zo kregen we er op het dorp 12
hulpverleners bij! In de dorpshuizen waren al AED-apparaten, enige jaren geleden
geschonken door de Gasopslag Zuidwending. Die waren echter niet 24/7 toegankelijk. Het
lukte me om de besturen te overtuigen van het belang van een betere beschikbaarheid en
het kostte me vervolgens verrassend weinig moeite om sponsors te vinden om
vandaalbestendige buitenkluizen bij de dorpshuizen te kunnen realiseren.
Inmiddels heb ik al enkele malen een oproep gehad bij een circulatiestilstand van
buurtbewoners. Dankzij de 6-minutentrainingen verliep de inzet vlekkeloos. Het was
geweldig om te merken dat je er niet alleen voor staat. In alle gevallen waren we heel snel
met tenminste drie burgerhulpverleners ter plaatse en begonnen met de reanimatie
voordat de hulpdiensten arriveerden. Helaas is het nog niet tot een geslaagde reanimatie
gekomen omdat het in onze gevallen (door heel begrijpelijke omstandigheden) veel te
lang geduurd had tot de alarmering via 112 had plaatsgevonden zodat we achteraf
gezien kansloos waren. We hebben na afloop met de betrokken burgerhulpverleners en
desgewenst de nabestaanden samen steeds nabesproken hoe het verlopen was. Dit was
niet alleen leerzaam, maar vooral hartverwarmend om te merken dat je samen beslist het
verschil kunt maken wanneer we ooit wèl tijdig gealarmeerd worden. Het systeem
werkt!”
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Burgerparticipatie
Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of woonomgeving en zetten zich daar
vrijwillig voor in. Die betrokkenheid vormt een natuurlijke insteek voor het stimuleren
van burgerparticipatie. Al enige tijd staat burgerparticipatie hoog op de politieke
agenda Groningen HartVeilig is een schoolvoorbeeld van het faciliteren van
burgerparticipatie. Groningen HartVeilig stimuleert de zelfredzaamheid van burgers in
hun eigen leef en werkomgeving..
Burgerparticipatie moet niet ten koste gaan van de burgers. Daarom is de faciliterende
rol in voorbereiding, training, nazorg en de coördinatie van Groningen HartVeilig
onmiskenbaar.
Groningen HartVeilig zal zich, samen met de overheid, moeten beraden op de toekomst.
Als wij de participatiesamenleving serieus willen nemen, dan moet Groningen
HartVeilig ook in staat gesteld worden de vrijwilligers op dit punt te ondersteunen met
voorlichting, training en nazorg.
Het komende jaar zal Groningen HartVeilig alles in het werk stellen om de
financiering na 2017 zeker te stellen. Mocht dit niet lukken dan dreigt de
burgerhulpverlening bij reanimatie weg te vallen en wordt de zorgketen
verbroken.
Adviesraad
In de statuten van Groningen HartVeilig is de mogelijkheid van een adviesraad
opgenomen. Op 24 maart 2015 is deze adviesraad geïnstalleerd. Zij bestaat uit:
• een cardioloog
• een huisarts
• een intensivist (UMCG)
• vertegenwoordigers van het Rode Kruis
• vertegenwoordigers van Ambulance Zorg Groningen.
De eerste twee vergaderingen met de adviesraad zijn inmiddels geweest. Daarnaast
waren leden van de adviesraad aanwezig bij de ‘heisessie’ van Groningen HartVeilig om
onze missie & visie vast te stellen.
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Financiële verantwoording
Doordat vele gemeenten uit de provincie Groningen HartVeilig subsidiëren is een goede
financiële verantwoording een vereiste. GHV heeft hiervoor AaaBee-Accountants in
Groningen aangetrokken. De financiële verslaglegging wordt door één van de
bestuursleden gedaan en gecontroleerd door onze accountant.
Bijgaand treft u de jaarrekening over 2016 aan. Deze is nog niet gecontroleerd door
onze accountant maar wij verwachten dat de cijfers van de jaarrekening van 2016, net
als in 2014 en 2015, ongewijzigd worden overgenomen. In de bijlagen vindt u de
jaarrekening van Groningen HartVeilig over 2016.

BALANS per 31-12-2016
Omschrijving
Computers
Reanimatiepoppen
Bank
Spaarrekening
Innovatiebudget
Reserve
tegemoetkoming
gebruik
Eigen Vermogen

Activa
€
€
€
€

Passiva
1.012,00
5.890,00
4.470,93
40.000,00
€

25.116,00

€
€
€

2.250,00
24.006,93
51.372,93

€
€
€
€

1.348,62
41.939,64
1.730,06
45.018,32

AED-

€

51.372,93

WINST & VERLIES REKENING - 01-01-2016 t/m 31-12-2016
Omschrijving
Afschr. Computers
Afschr. Reanimatiepoppen
Reis- en vergaderkosten
Bank- en boekhoudkosten
Kosten
6-minuten-trainingen
Estafettes
Communicatiekosten
Overige kantoorkosten
kosten promotieteam
Cursussen/seminars
Giften
Ontvangen subsidies 2016
Eindresultaat

Verlies
€
€
€
€

Winst
546,68
3.229,64
1.325,59
1.100,65

&
€
€
€
€
€

€

31.102,27
2.607,24
1.935,07
880,17
2.291,01

45.018,32
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