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Inleiding 

 

Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, 

hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is “het leveren van een 

bijdrage aan het snel en vakkundig handelen bij een acute bloedcirculatiestilstand bij 

personen, verblijvend in de gemeente Brummen”. 

Dat wil de stichting bereiken door een voldoende groot aantal goed opgeleide 

burgerhulpverleners en een oppervlakte dekkend aantal aed’s.dat 24 uur per dag, 7 

dagen in de week beschikbaar is. (een aed is een automatisch electrische 

defibrillator) Door de  inzet van de wijkraden in onze gemeente trof de stichting bij 

haar oprichting een behoorlijk netwerk van aangemelde aed’s aan. Ook zijn vele 

tientallen inwoners opgeleid tot burgerhulpverlener. Hoeveel er dat zijn, is door de 

invloed van de Wet op de Privacy helaas niet nauwkeurig te zeggen. 

In samenwerking met HartVeiligWonen willen we in de komende 2 jaar komen tot 

een dekkend netwerk van 24/7 aed’s in beveiligde buitenkasten. Op dit moment zijn 

er dat 22 van de 41 aangemelde aed’s. Wij willen de verdeling van de 24/7 aed’s 

zodanig maken, dat de gemeente Brummen voldoet aan de 6 minuten cirkels van de 

Hart Stichting. De financiering hiervan zal voor een belangrijk deel afhangen van 

extern te werven middelen. De stichting zal zich onder andere wenden tot het 

gemeentebestuur, als eerst verantwoordelijke voor de openbare veiligheid . 

Daarnaast zal het bestuur zich actief inzetten om ook elders de benodigde financiën 

te verwerven. 

Contact en samenwerking met de wijkraden in onze gemeente is essentieel voor ons. 

Daarom is dit beleidsplan tot stand gekomen in  overleg met alle wijkraden. Zij 

spraken zich uit vóór dit plan. 

Een nauwe samenspraak en samenwerking niet alleen met de gemeente Brummen, 

maar ook met het Rode Kruis en HartVeiligWonen, de organisatie, die het oproepen 

van burgerhulpverleners verzorgt, na een 112-melding, zijn van groot belang. 

 

Wijkraden 

Sinds de oprichting van de Stag Brummen(Jan. 2016) heeft het bestuur overleg 

gehad met de diverse wijkraden in de gemeente. Doel hiervan was om draagvlak en 

ondersteuning te krijgen voor de doelstellingen van de stichting. 

Gedurende een aantal jaren vormen vertegenwoordigers uit de wijken een 

werkgroep die zich bezig houdt met de uitvoering van alles wat met reanimatie en 

AED’s te maken heeft. Deze werkgroep is nu een adviesorgaan voor de Stag 

Brummen. Uit de gesprekken met de wijkraden is gebleken dat iedere wijkraad op 
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eigen wijze een bijdrage levert aan het reanimatie netwerk in Brummen. Deze 

bijdrage kan bestaan uit aanschaf van apparatuur, onderhoud van apparatuur, het 

bekostigen van opleidingen en de start van de Stag financieel mogelijk maken. 

De Stag Brummenwil in de komende tijd komen tot een uniform en beheersbaar 

eigen reanimatienetwerk in de Gemeente Brummen wat betreft apparatuur en 

onderhoud. Dit moet uitmonden in een kaart waarop geen witte vlekken meer 

voorkomen. 

In het plan zal naar een juiste verhouding gezocht worden tussen apparatuur in 

eigendom en apparatuur bij particuliere eigenaren en bedrijven Tevens zal rekening 

gehouden worden met de 24-uurs-beschikbaarheid van de apparatuur. 

Afspraken met particuliere eigenaren en bedrijven. 

De Stag Brummen is zeer content met de 41 aangemelde aed’s in onze gemeente. 

Aangemeld in dit geval wil zeggen, dat de eigenaren hun aed aangemeld hebben bij 

HartVeiligWonen, om gebruikt te mogen worden door burgerhulpverleners. Geen van 

deze eigenaren heeft hiervoor een financiële vergoeding gevraagd en/of gekregen. 

Wel plaatst het jaarlijks onderhoud hen voor financiële consequenties. Dat geldt ook 

aan het einde van de levensduur van de accu en de pads. Pads moeten ook 

vervangen, als de aed ingezet is. Hiernaast betalen sommige eigenaren ook voor de 

verzekering van hun aed. 

Het bestuur van de Stag Brummen wil in gesprek komen met deze particuliere 

eigenaren en bedrijven. Doel van het gesprek, naast kennis maken, is een inzicht te 

krijgen in hoe het onderhoud aan de aed geregeld is. Ook zal een gespreksitem zijn 

het onderzoeken van de mogelijkheid om de aed te plaatsen in een beschermde 

buitenkast. 

Van belang is een overzicht te krijgen van die aed’s die niet door de eigenaren 

regelmatig gecontroleerd worden. In Brummen heeft de stichting iemand bereid 

gevonden die regelmatige controle op zich te nemen. Dat geldt ook voor de kernen 

Empe, Hall en Leuvenheim. Voor het gebied van Eerbeek is de stichting naarstig op 

zoek naar zo’n vrijwilliger. 

Op dit moment is het onduidelijk welke merken en types aed beschikbaar gesteld 

zijn. Ook hier wil het bestuur op korte termijn een overzicht van verkrijgen. Het is 

immers belangrijk om zoveel mogelijk te werken met gelijke aed’s. Dat maakt het 

makkelijker voor de opleider en het maakt de kans op twijfel en/of mogelijke fouten 

in een gespannen situatie kleiner. Grootschalige inkoop van accu’s, pads en 

onderhoud kan schaalvoordelen opleveren. 

Vrijwilligers 

 

Bij HartVeiligWonen hebben zich vele vrijwilligers aangemeld om ingezet te worden 

bij reanimatie. Deze vrijwilligers zijn allen gecertificeerd en volgen elk jaar een 
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herhalingscursus. Hoewel de vrijwilligers vrij zijn in de keuze hoe hun bevoegdheid te 

houden zal de Stag Brummen ten behoeve van de standaardisatie aansturen op 

centralisatie wat betreft opleiding van vrijwilligers en zo mogelijk op een af te sluiten 

contract met één opleidingsinstituut. 

 

Het is de wens van de Stag Brummen om een register bij te houden van de namen 

en adressen van beschikbare vrijwilligers . Zij kan zo inzage krijgen voor welke 

gebieden werving opgestart moet worden. Werving zal een voortdurend proces 

moeten zijn om het aantal  vrijwilligers in stand te houden. 

De Stag Brummen zal gaan onderzoeken of er behoefte bestaat aan een jaarlijkse 

gezamenlijke evaluatiebijeenkomst. Hierbij kan dan ook ingegaan gegaan worden op 

nieuwe ontwikkelingen en wensen van vrijwilligers.   

 

Communicatie en voorlichting 

Het is van het grootste belang, dat inwoners en bedrijven op de hoogte zijn van de 

doelstelling van de Stag Brummen. Om dit te bereiken en te onderhouden, is de 

stichting voornemens regelmatig van zich te laten horen.  

De Stag Brummen heeft inmiddels een eigen website en een daar aan gekoppelde 

Facebook-pagina www.reanimatiebrummen.nl  

Omdat het werkgebied van de stichting lokaal gemeentelijk is, zal voor geprinte 

communicatie gebruik gemaakt worden van ondermeer het Brummens-Eerbeeks 

Weekblad en de rubriek Gemeente Thuis in de Regiobode. 

Er zal een koppeling van onze website aan die van de gemeente tot stand gebracht 

worden om daarmee een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. 

Er zal worden nagegaan of van de mogelijkheden van de lokale omroep RTV 

Veluwezoom gebruik gemaakt kan worden; hierbij valt te denken aan de Kabelkrant 

en de door RTV Veluwezoom beheerde sociale media. 

In de afgelopen periode heeft zoals gemeld een afvaardiging van het 

stichtingsbestuur gesproken met alle wijkraden in onze gemeente. Een wijze van 

communiceren met direct betrokken en actieve medewerkers zal met de wijkraden 

opgepakt worden. De mogelijkheden tot een periodieke nieuwsbrief zal worden 

onderzocht. 

Wij zien ook kansen op meer naamsbekendheid via het benaderen van de 

bibliotheek, scholen en verenigingen, huisartsen e.d.  

 

 

 

http://www.reanimatiebrummen.nl/
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Financiën 

De Stag Brummen heeft een aanzet gegeven voor de opzet van een financiële 

administratie. Hierbij wordt uitgegaan van de hiervoor genoemde paragrafen. 

Het bestuur van de Stag Brummen heeft te kennen gegeven haar werkzaamheden 

om niet te doen. Wel kunnen daadwerkelijk gemaakte kosten gedeclareerd worden. 

Onder het hoofd bestuurskosten vallen administratieve kosten, kosten van kennis 

vermeerdering, reiskosten e.d ). 

Er wordt vanuit gegaan dat apparatuur (aed’s ) na vijf jaar moet worden vervangen 

en dat daarom elk jaar 20% van de aanschafkosten moet worden gereserveerd om 

zodoende nieuwe aanschaf te realiseren.  Daarnaast moeten inkomsten gevonden 

worden om uitbreiding van het netwerk van aed’s volgens het 6-minuten principe te 

bekostigen. Daarbij hoort ook de aanschaf van buitenkasten voor aed’s, die nu nog 

niet 24/7 bereikbaar zijn.  

Ook voor communicatie en voorlichting zullen de nodige gelden gereserveerd moeten 

worden. Hieronder vallen de kosten van de website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten 

e.d. 

De Stag Brummen zal door middel van dit beleidsplan de Gemeente Brummen 

trachten te overtuigen van de noodzaak om voor een groot deel van de kosten een 

subsidiebedrag af te geven voor een reeks van jaren. De Stag Brummen zal met de 

Gemeente Brummen overleg plegen over de aanschaf van uitbreiding apparatuur. 

Ten einde andere inkomsten te verwerven zal de Stag Brummen de ANBI status 

aanvragen. Zodra deze verkregen zal een geldwervingsproject opgestart worden. 

 

Vastgesteld door het bestuur op 9 mei 2017 

 


