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Stichting Veghel HartSave is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit 
document is opgesteld ter voldoening aan de publicatieverplichting voor een ANBI per 1 
januari 2014. 
 
Naam instelling 
Stichting Veghel HartSave 
 
RSIN-nummer 
Het RSIN-nummer van de stichting is 817712951 
 
Contactgegevens 
Postadres: IJsselstraat 38, 5463NL, Veghel 
E-mailadres: info@veghelhartsave.nl 
Website: www.veghelhartsave.nl 
 
Doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel de hartveiligheid in de gemeente Veghel, sinds 1 januari 2017 
gemeente Meierijstad, te optimaliseren door het plaatsen van AED’s verspreid over de 
gemeente, in die aantallen en dichtheid die het mogelijk maken om dag en nacht binnen 
enkele minuten beschikbaar te zijn voor hulp aan slachtoffers met een acute hartstilstand. Ze 
stimuleert de aanschaf van de Automatische Externe Defibrillatoren, geeft voorlichting over 
het reanimeren en defibrilleren en streeft actief naar een breder maatschappelijk draagvlak 
voor een ruimere beschikbaarheid van AED’s in de gemeente. Bij de uitvoering van de 
activiteiten conformeert de stichting zich aan de standpunten van de Nederlandse 
Reanimatie Raad en de Nederlandse Hartstichting. Voor cursussen en scholing door de 
stichting worden instructeurs ingezet die zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie 
Raad.  
 
Beleidsplan 
De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door een actieve benadering van 
bewoners en bedrijven voor het verkrijgen van gelden voor het plaatsen van een AED of voor 
de instandhouding ervan. De ambassadeurs spelen daarbij een essentiële rol, doordat zij 
over netwerken beschikken waaruit sponsorbedragen kunnen worden verwacht. Zonder 
sponsorgelden kan er geen AED in beheer van de stichting worden geplaatst. Een 
belangrijke verplichting van de stichting is, want contractueel vastgelegd, de AED gedurende 
10 jaar achtereen in stand te houden en onafgebroken operationeel.  
 
Bestuur  
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 
Voorzitter  De heer Klaas Haan 
Secretaris  Mevrouw Wieke van der Heiden 
Penningmeester De heer Wil de Bruijn 
Bestuurslid logistiek De heer Leo Engelen 
Bestuurslid   Mevrouw drs. Marjolijn Streppel (huisarts) 
Bestuurslid   De heer drs. Jan van Asseldonk (cardioloog) 
 
De stichting werkt alleen met vrijwilligers. Er is noch voor de bestuursleden noch voor andere  
vrijwilligers een loon. De eventueel voor de stichting gemaakte onkosten worden in overleg 
met het bestuur gedeclareerd. Aangezien de stichting geheel wordt gefinancierd vanuit giften 
en sponsoring en het doel van de stichting is te voorzien in een voldoende dekking van 
AED’s in de gemeente Veghel, wordt uiterst terughoudend omgegaan met vergoedingen en 
uitgaven anders dan voor de aanschaf en instandhouding van AED’s.  



Financiële verantwoording 
Voor de financiële verantwoording van de stichting wordt hier verwezen naar een afzonderlijk 
document op de website van Stichting Veghel HartSave. 


