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Leiden, juli 2016 

Beste lezer, 
  
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Taskforce Qualitative Resuscitation by Students 
(QRS) Leiden over het academisch jaar 2015/2016. Deze stichting hebben we opgezet met 
een groep geneeskunde studenten, studerend aan de Universiteit Leiden. Ons doel is het 
verkleinen van het aantal slachtoffers dat overlijdt aan een circulatiestilstand. Dit willen we 
bereiken door reanimatieonderwijs te verzorgen, met name op middelbare scholen. In de 
opstartfase van de stichting is gewerkt aan het vergroten van onze naamsbekendheid en de 
professionalisering van onze stichting ten behoeve van ons hoofddoel. 
  
In december 2015 zijn wij officieel een stichting geworden. Daarbij zijn wij een 
samenwerking aangegaan met Stichting Taskforce QRS Nederland (NL). Daarnaast hebben 
wij in oktober 2015 onze eerste reanimatie-instructeurs opgeleid. Begin 2016 zijn wij actief 
begonnen met het geven van reanimatieonderwijs op middelbare scholen in Leiden. 
  
In dit jaarverslag geven wij een overzicht van wat wij sinds onze oprichting eind 2015 bereikt 
hebben. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.taskforceqrs.nl of kunt u 
mailen naar leiden@taskforceqrs.nl. 
  
Namens het bestuur van Stichting Taskforce QRS Leiden wens ik u veel leesplezier. 
  
Jordy Steltman 
Voorzitter Stichting Taskforce QRS Leiden 
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Van	initiatief	naar	stichting	
De inspiratie voor de oprichting van Taskforce QRS Leiden werd opgedaan tijdens een 
Algemene Vergadering van International Federation of Medical Students’ Associations 
(IFMSA) Nederland in december 2014, waar Ali Ghossein en Jules Olsthoorn namens 
Taskforce QRS NL een oproep deden om ook in andere steden een Taskforce op te richten. 
In januari 2015 hebben wij een gesprek gehad met Taskforce QRS Maastricht, waarop al 
gauw een gesprek volgde met de Hartstichting. Hiermee waren de eerste stappen gezet om 
Taskforce QRS op te richten in Leiden. 
  
Op 24 april 2015 werd er een officieel bestuur gevormd en werden wij ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel (KvK) als vereniging, onder de naam: Taskforce QRS Leiden in 
oprichting (i.o.). Sinds 17 december 2015 mogen wij ons officieel Stichting Taskforce QRS 
Leiden noemen.
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Draagvlak	
Om ons doel te kunnen realiseren hebben 
wij hard moeten werken aan het creëren 
van draagvlak en het onderhouden 
hiervan. Hoe dit is gedaan kunt u 
hieronder lezen. 

Taskforce	QRS	Nederland	
Afgelopen jaar is er veel contact geweest 
met Taskforce QRS NL. Zij hebben ons 
geholpen met het opzetten van de 
statuten en het huishoudelijk reglement. 
Verder zijn ze altijd beschikbaar voor 
vragen omtrent reanimatieonderwijs en 
organisatorische aspecten. Daarnaast 
wordt er twee keer per jaar een 
Interfacultair QRS Overleg (IQO) 
gehouden en vindt er iedere maand een 
bestuursoverleg plaats met de 
zusterstichtingen. Op de website en 
Facebookpagina van Taskforce QRS NL 
worden wij ook als dochterstichting 
genoemd.  

Hartstichting	
Ook de Hartstichting heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij het opzetten van onze 
stichting. Taskforce QRS Leiden heeft 15 
reanimatiepoppen (1 Annie, 4 Prestan, 10 
Actar) van de Hartstichting in bruikleen 
gekregen en daarnaast hebben zij de 
NRR-opleiding voor 12 personen vergoed. 
Bovendien zijn wij “bijzonder partner” van 
de Hartstichting, wat inhoudt dat zij een 
aansprakelijkheidsverzekering voor het 
bestuur financieren en een bedrag van 
€5.500,- (per jaar) doneren aan onze 
stichting. 

Leids	Universitair	Medisch	
Centrum	(LUMC)	
Het LUMC is onze belangrijkste sponsor, 
maar daarnaast hebben zij ons ontzettend 

 
 
 
goed geholpen met het opzetten van de 
stichting en het creëren van 
naamsbekendheid. In het begin hebben 
wij verschillende artsen en divisiehoofden 
van het LUMC aangeschreven, 
waaronder:  

● Prof. dr. M.J. Schalij (hoofd 
afdeling cardiologie); 

● Dr. G.J. de Grooth (cardioloog); 
● Prof. dr. A.J. Rabelink (hoofd 

afdeling interne geneeskunde en 
hoofd van divisie 2 van het LUMC);  

● Dr. O.W. Bredewold (opleider 
acute interne geneeskunde);  

● Prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog). 
Met elk van de bovenstaande specialisten 
is vervolgens nog een persoonlijk gesprek 
gevoerd waarin wij ons initiatief verder 
hebben besproken. Allen waren zeer 
enthousiast over dit initiatief en wilden 
graag een aanbevelingsbrief 
ondertekenen. Daarnaast hebben Prof. dr. 
Schalij en dr. De Grooth aangegeven een 
ondersteunende rol te bieden indien dit 

Maastricht		

Nijmegen	

Utrecht	Leiden 
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nodig is met communicatie naar externe 
partijen of het LUMC.  
Onze grootste sponsor is het Hart Long 
Centrum Leiden, als onderdeel van het 
LUMC. Onder leiding van Prof. dr. Schalij 
en dr. De Grooth, is er toegezegd om 
onze begroting voor een periode van drie 
jaar volledig te dekken. Naast financiële 
steun kunnen we ook altijd met 
organisatorische vragen bij het Hart Long 
Centrum terecht. Vier keer per jaar komen 
we bij elkaar voor een gezamenlijk 
overleg.  

Medische	Faculteit	der	Leidsche	
Studenten	(M.F.L.S.)	
De M.F.L.S. is verantwoordelijk voor alle 
studenteninitiatieven binnen het LUMC. 
Om deze reden hebben wij afgelopen jaar 
tweemaal een gesprek gehad. Het eerste 
gesprek was ter kennismaking en het 
tweede gesprek was samen met leden 
van andere studenteninitiatieven, om te 
kijken op welke gebieden we elkaar 
konden helpen. Het contact met de 
M.F.L.S. verloopt via de mail.  

Skillslab	LUMC	
In het Skillslab van het LUMC worden aan 
alle eerstejaars geneeskundestudenten 
een Basic Life Support (BLS) cursus 
gegeven. Tweede en derdejaars 
studenten volgen herhalingslessen. Na 
een kort gesprek met een van de 
werknemers van het Skillslab heeft zij ons 
twee Ambu uniman Sam 
reanimatiepoppen in bruikleen gegeven 
en zes Ambu face-shields geschonken.  

Rabobank	Leiden-Katwijk	
Rabobank Leiden-Katwijk stelt een deel 
van haar nettowinst beschikbaar voor het 
versterken van de lokale samenleving in 
de gemeenten Leiden, Katwijk, Leiderdorp 
en Oegstgeest. Deswege hebben wij een 
eenmalige donatie van €2.000,- mogen 
ontvangen. Daarnaast worden wij door 

deze bank geadviseerd op financieel 
gebied. 

Scholen	
Afgelopen jaar hebben we reanimatie les 
mogen geven op twee middelbare scholen 
en een weekendklas.  
 
Bonaventuracollege 
Via een medestudent zijn wij in de zomer 
van 2015 in contact gekomen met het 
Bonaventuracollege locatie 
Mariënpoelstraat. Toentertijd hebben wij 
de docenten lichamelijke opvoeding 
voorgelegd of zij open stonden voor een 
pilot op hun school. Zij reageerden erg 
enthousiast en stelden vier klassen 4-
havo en vier klassen 4-vwo beschikbaar 
voor de pilot.  
 
Visser ‘t Hooft lyceum 
Na de pilot hebben wij een tweede 
middelbare school middels een mail 
benaderd die net zo enthousiast heeft 
gereageerd als de eerste school. Op deze 
school hebben wij twee 4-havo en vier 5-
vwo klassen reanimatie les gegeven. 
 
WeekendKlas 
De WeekendKlas biedt aanvullend 
onderwijs op zondag voor groep 7, groep 
8 en de 1e klas van de middelbare school 
om zelfkennis en zelfvertrouwen te 
vergroten en om het toekomstperspectief 
van jongeren te verbreden. Wij hebben op 
verzoek een reanimatieles gegeven aan 
deze klas.  

Gemeente	Leiden	
Via de wethouder van onderwijs, sport en 
duurzaamheid, Frank de Wit, hebben wij 
de gemeente Leiden op de hoogte 
gebracht van onze organisatie. Daarnaast 
hebben zij een aanbevelingsbrief voor ons 
opgesteld om te laten zien aan de 
middelbare scholen dat de gemeente 
Leiden achter ons initiatief staat.  
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Pilot	
Eind januari en begin februari 2016 
werden de eerste reanimatielessen van 
Taskforce QRS Leiden gegeven op het 
Bonaventuracollege te Mariënpoelstraat, 
Leiden. Dit betrof acht havo- en vwo-
klassen met de omvang van circa 30 
leerlingen per klas. Elke reanimatieles 
duurde honderd minuten, oftewel twee 
lesuren. 

Lesopzet	
Het eerste deel van de reanimatieles 
bestond uit een presentatie, die door de 
lescoördinator werd gegeven. De 
presentatie betrof een introductie van de 
vier instructeurs die de desbetreffende les 
aanboden, een toelichting van het belang 
van de cursus en achtergrondinformatie. 
Hierna werd een stille demonstratie van 
de stappen uit de NRR richtlijnen 
(daterend uit 2010) uitgevoerd door de 
lescoördinator en een van de drie overige 
instructeurs. Het eerste klassikale 
gedeelte eindigde met de uitleg van de 
eerste vier stappen van de NRR 
richtlijnen. 
 
Na de presentatie werden de leerlingen 
verdeeld in drie groepen met elk hun 
eigen instructeur en twee 
reanimatiepoppen. De leerlingen 
oefenden de eerste vier stappen van de 
richtlijnen minstens twee keer. Hierna 
werd de groep bijeen geroepen om de 
volgende stap middels de voortzetting van 
de presentatie weer klassikaal te 
bespreken. Deze stap betrof de basale 
30:2 reanimatiehandeling. Ook deze stap 
werd door de leerlingen beoefend in de 
eerder gevormde groepen. Tot slot kwam 
de klas nog eens bij elkaar voor een 
presentatie aangaande de Automatische 
Externe Defibrillator (AED) en nogmaals 
een stille demonstratie. Hierna werd in de  

 
 
 

 
drie groepen met de AED-trainer 
geoefend. Twee groepen beoefenden de 
reanimatie met een AED. De derde groep 
beoefende de reanimatie-estafette. Deze 
oefeningen werden afgewisseld tussen de 
drie groepen.  
 
Naast het geven van de presentatie was 
de lescoördinator ook verantwoordelijk 
voor het bijhouden van de tijd. Aan het 
einde van de les werd tijd vrijgemaakt 
voor de leerlingen om 
evaluatieformulieren betreffende de 
reanimatieles in te vullen. De les werd 
hierna met een korte dank afgesloten. 
 

Evaluatie	
Begin maart werd met alle dertien 
reanimatie instructeurs een vergadering 
gehouden omtrent het verloop van de 
pilot. In deze vergadering werden zowel 
de ervaringen van de instructeurs 
besproken, als de evaluatieformulieren 
ingevuld door de middelbare scholieren en 
docenten. Naar aanleiding hiervan hebben 
we enkele aanpassingen gedaan in onze 
lesopzet.  
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Nevenactiviteiten	

Serious	“HELD”	game	
In maart 2016 benaderde de Hartstichting 
onder andere de voorzitter van Taskforce 
QRS Leiden met de vraag of er interesse 
was in het assisteren van onderzoek. Het 
onderzoek betrof de toepasbaarheid van 
een computergame op 
reanimatieonderwijs ten opzichte van 
klassikale reanimatielessen. Twee van de 
instructeurs uit Taskforce QRS Leiden 
hebben zich hiervoor ingezet. De 
voornaamste verantwoordelijkheid die 
deze instructeurs hadden in het 
onderzoek was het toetsen van zowel de 
leerlingen die deelnamen aan de game, 
als de leerlingen die enkel klassikale 
lessen hadden bijgewoond. De uitslagen 
van dit onderzoek zijn nog onbekend. 
 

Nationaal	Reanimatie	Congres	
In januari 2016 hebben wij 
ondersteunende werkzaamheden verricht 
tijdens het Nationaal Reanimatie Congres 
2016 van de Nederlandse Reanimatie 
Raad (NRR). Allereerst hebben wij ons als 
Taskforce QRS gerepresenteerd bij de 
entree van het congres en hebben wij de 
toegangscontrole uitgevoerd, de 
congrestassen samengesteld en 
uitgedeeld. Vervolgens hebben wij 
sprekers opgevangen en begeleid naar de 
juiste zalen. Bovendien hebben wij de 
logistiek tijdens discussies versoepeld. 
Onze entree is gesponsord in ruil voor de 
ondersteunende werkzaamheden 
gedurende de dag ter verrijking van onze 
kennis omtrent reanimatie(onderwijs) en 
de nieuwe NRR richtlijnen. 
 

	
	
	
Promotiecampagne	
Burgerhulpverlening	
Hartstichting	
In november 2015 zijn wij benaderd door 
Taskforce QRS NL om mee te helpen met 
de campagne van de Hartstichting om 
meer burgerhulpverleners te werven. In 
heel Nederland zijn extra 
burgerhulpverleners nodig, in de regio 
Zuid-Holland is de dekkingsgraad maar 
0,25-0,50%. Daarom hebben twee van 
onze bestuursleden zich ingezet om in 
Leiden de burgerhulpverlening te 
promoten. 
  
Het doel van de campagne is om meer 
burgerhulpverleners ingeschreven te 
krijgen bij reanimatie oproepnetwerken. 
Onze doelgroep waren alle medische 
studenten studerend aan de Universiteit 
Leiden. Middels een paar vergaderingen 
via Skype is er een plan van aanpak 
opgesteld. 
De start van de campagne vanuit de 
Hartstichting vond op 7 december plaats. 
De campagne vanuit Taskforce QRS heeft 
in 3 fases plaatsgevonden: 

- Fase 1: 14-18 december 
Studenten kort kennis laten maken 
met burgerhulpverlening zodat het 
bestaan ervan bekend is. Dit is 
gedaan door posters op te hangen in 
het LUMC en op andere faculteiten, 
berichten op de Facebookpagina te 
delen en door een bericht op de 
Blackboard module van de 
Universiteit Leiden. 

- Fase 2: 4-14 januari 
In deze fase zijn studenten actief 
benaderd door het houden van 
collegepraatjes en het uitdelen van 
flyers bij Geneeskunde jaar 1 t/m 3. 
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- Fase 3: 7 februari – 31 maart 

Studenten nogmaals aan de 
campagne herinneren door het 
uitdelen van flyers bij de 
voortgangstoets van Geneeskunde. 
Hiermee zijn tevens studenten 
bereikt die coschappen lopen. 
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Reanimatielessen	realiseren
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht 
gegeven van veranderingen binnen onze 
reanimatielessen met bijhorende lesopzet, 
materialen en evaluatie.            

Lesopzet	
De oude lesopzet, die in de pilot werd 
gebruikt, was gebaseerd op de lesopzet 
van Taskforce QRS Utrecht conform de 
NRR richtlijnen 2010. De huidige lesopzet 
is conform de NRR richtlijnen 2015. De 
reden dat deze verandering nog niet 
doorgevoerd werd tijdens de pilot is dat de 
eerste pilotles al kort na de onthulling van 
de nieuwe NRR richtlijnen aanving en 
voorbereidingen voor de pilot al getroffen 
waren.  
 
In de huidige lesopzet is de verhouding 
van één lescoördinator en drie 
instructeurs onveranderd gebleven. 
Gezien de wisselende lesuren per school 
is er gekozen om minimaal 45 minuten per 
lesuur aan te houden. In tegenstelling tot 
de pilot komen in de huidige lesopzet de 
AED en stabiele zijligging meer op de 
voorgrond.  
 
Naar aanleiding van de evaluatie werd 
ook besloten om meer 
achtergrondinformatie aan de presentatie 
toe te voegen. De voornaamste reden 
hiervoor was de ervaring dat de leerlingen 
veel verdiepende vragen stelden. Aan de 
presentatie werd aanvullende 
achtergrondinformatie betreffende de 
bloedsomloop toegevoegd en een filmpje 
van een fibrillerend en regulier pompend 
hart. Hiernaast werd aan de leerlingen 
door middel van een filmpje de Lucas© 
geïntroduceerd. 

Materialen	
Op dit moment heeft Taskforce QRS 
Leiden de volgende materialen m.b.t 
reanimatieonderwijs in haar bezit: 

● 10 Actar reanimatiepoppen; 
● 5 Laerdal Resusci Anne 

reanimatiepoppen; 
● 4 Prestan reanimatiepoppen; 
● 2 Ambu uniman Sam 

reanimatiepoppen; 
● 1 Defibtech lifeline AED-trainer; 
● 1 Prestan AED-trainer;  
● 3 Cardiac Science Powerheart 

AED-trainers; 
● 25 poloshirts voor de reanimatie 

instructeurs. 
In onze huidige lesmethode is gekozen 
voor één reanimatiepop per maximaal vijf 
scholieren met daarbij minimaal 2 AED-
trainers per klas. Verder hebben we bij 
een reanimatieles ook alcohol, gaasjes, 
longzakjes, beamer met scherm en 
evaluatieformulieren nodig.  

Evaluatie	
Gezien het feit dat Taskforce QRS Leiden 
nog een jonge stichting is en de 
instructeurs nog weinig ervaring hebben, 
heeft evaluatie een belangrijke rol 
gespeeld. Na afloop van elke 
reanimatieles worden er door zowel 
scholieren als docenten een 
evaluatieformulier ingevuld. Deze 
formulieren hebben we per school 
verzameld en worden tijdens een 
vergadering met de instructeurs 
besproken. Verder vindt ook na afloop van 
elke serie van reanimatielessen een 
gesprek plaats met de docenten en 
afdelingshoofd om deze te evalueren en 
plannen voor het volgende schooljaar te 
bespreken m.b.t. (herhalings)lessen. 
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Instructeurs	
Via Facebook en Blackboard, een 
platform voor studenten, hebben wij 
geïnteresseerden geworven voor de 
functie reanimatie instructeur middels een 
vacaturebericht. Vervolgens hebben er 
sollicitatiegesprekken plaatsgevonden 
waarin drie geneeskundestudenten zijn 
geselecteerd op basis van motivatie, 
bekwaamheid, beschikbaarheid, affiniteit 
met lesgeven en affiniteit met het doel van 
onze stichting. Hiernaast waren de 
bestuursleden al bekend met drie reeds 
betrokken en enthousiaste 
geneeskundestudenten, die ook benoemd 
werden tot reanimatieinstructeur.  
 
In oktober vond de opleidingsdag plaats, 
waarop we allen werden opgeleid tot 
NRR-gecertificeerd reanimatie instructeur. 
Wij zijn opgeleid door Kees Coebergh en  

 
 
 
 
Pauline Bouboets. Tijdens de 
opleidingsdag trainden wij onze 
reanimatievaardigheden en werd onze 
basiskennis rondom reanimatie verder 
uitgebreid. Bovendien kregen wij les in 
didactische vaardigheden door middel van 
voorbeelden uit de praktijk. 
 
De instructeurs hebben een 
vrijwilligersovereenkomst ondertekend 
waarin staat dat zij voor minimaal een jaar 
voor de stichting actief zullen zijn. De 
beschikbaarheid van instructeurs voor de 
lessen is dit jaar via de mail doorgegeven. 
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Promotie	
Om meer naamsbekendheid te krijgen is 
er aan het begin van het jaar een 
promotiebeleid geschreven. Taskforce 
QRS Leiden heeft haar eigen 
Facebookpagina, waar eens in de zoveel 
tijd een update wordt geplaatst en 
berichten omtrent reanimatie worden 
gedeeld. Taskforce QRS Leiden heeft ook 
een eigen kopje op de website 
www.taskforceqrs.nl, waar externen meer 
informatie kunnen vinden. 
 
Verder hebben we onze eigen flyer 
ontworpen die we aan scholen kunnen 
geven bij een kennismakingsgesprek. Op 
de flyer staat informatie over onszelf, de 
reanimatielessen en hoe scholen contact 
met ons op kunnen nemen. Tevens is er 
een plek gereserveerd voor onze 
belangrijkste sponsoren. 
  
Van het Hart Long Centrum Leiden 
hebben we 1500 pennen gekregen 
waarop ons logo bedrukt staat. Deze 
worden onder andere uitgedeeld aan 
leerlingen bij het invullen van de 
evaluatieformulieren. 
  
Daarnaast zijn er een aantal kranten 
benaderd om zo meer naamsbekendheid 
in de regio te krijgen. Via een docent van 
het Bonaventuracollege is er contact 
opgenomen met het Leidsch Dagblad, 
waarna een artikel over Taskforce QRS 
Leiden is gepubliceerd. Hiernaast is er 
ook in het Leiderdorps Weekblad een 
artikel over ons initiatief gepubliceerd.  
 
  

KvK-nummer: 64779181

Voor het hart, vanuit het hart
Reanimatieles in het onderwijs



 
 

13 

Financiën	
 
Afgelopen jaar heeft Taskforce QRS 
Leiden in totaal €9.241,61 geïnvesteerd in 
de stichting om alle lessen te kunnen 
geven aan de middelbare scholen. In dit 
hoofdstuk vindt u een kort overzicht van 
alle inkomsten en uitgaven van afgelopen 
jaar. In de bijlage is de tussentijdse 
realisatie van de periode 1 januari 2016 
tot en met 19 juni 2016 weergegeven. 
Belangrijk om mee te nemen tijdens het 
lezen van dit financiële jaarplan is dat 
oorspronkelijk onze begroting zou gelden 
voor de periode januari 2016 t/m 
december 2016. Om het boekjaar 
tegelijkertijd te laten verlopen met de 
andere steden van Taskforce QRS 
Nederland en de middelbare scholen is 
besloten een financieel jaarplan te maken 
in juli 2016 en vanaf heden het boekjaar te 
laten verlopen van 1 september tot en met 
31 augustus. Mede hierdoor zal de 
realisatie anders uitvallen dan de 
begroting en zal de eindrealisatie plaats 
vinden in september 2016.   

Uitgaven	
De uitgaven van vorig jaar bestaan 
voornamelijk uit de kosten van de 
oprichting tot stichting, de 
instructeursopleidingen, het lesmateriaal, 
de overige kosten verbonden aan de 
lessen, het secretariaat en de promotie.  
 
Uiteindelijk verschilt de realisatie veel van 
de begroting door verschillende factoren. 
Zo heeft de Hartstichting voor het eerste 
jaar onze instructeursopleiding betaald en 
hebben de Hartstichting, het LUMC en het 
skillslab ons lesmaterialen gegeven. 
Daarnaast hadden wij voor elke les 
vervoerkosten berekend voor het huren 
van een auto. Uiteindelijk hebben wij met 
een eigen auto driemaal de materialen 
vervoerd en konden de materialen 
tussentijds bij de school opgeslagen 
worden. De uitgaven aan materialen 
vielen anders uit, doordat we eind 2015 
hadden verwacht alle materialen te 
kunnen huren van een stichting, maar 
uiteindelijk bleek dat dit niet mogelijk was. 
Naar aanleiding hiervan hebben wij zelf 
materialen aangeschaft met extra 
sponsorgeld van het LUMC. Hierdoor 
vallen de kosten voor het lesmateriaal 
veel hoger uit. In onderstaande tabel staat 
in hoeverre onze begroting van de 
realisatie verschilt. 
 

 Begroot Gerealiseerd 

Instructeursopleiding € 5.545,00 € 436,02 

Lesmateriaal € 586,10 € 6.818,89 

Lessen € 1.117,50 € 164,50 

Secretarieel € 372,27 € 201,09 

Pilot € 528,72 € 0,00 

Officiële registratie € 752,50 € 570,00 

PR en marketing € 879,00 € 354,19 

Overig € 500,00 € 281,18 

Onvoorziene kosten € 1.028,11 € 388,73 

Totaalbedrag € 11.309,20 € 9.214,61 

Begroot voor periode januari 2016 t/m december 2016. 
Gerealiseerd voor periode januari 2016 t/m juli 2016. 
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Inkomsten	
De inkomsten van de stichting bestaan grotendeels uit het sponsorgeld van het Hart Long 
Centrum Leiden en de donatie van de Rabobank Leiden-Katwijk. Er is meer sponsorgeld 
gerealiseerd vanuit het LUMC dan begroot, doordat ze ons naast het sponsorgeld drie extra 
Laerdal Resusci Anne reanimatiepoppen hebben gesponsord.  
 
Hiernaast is de factuur van Visser ‘t Hooft tegen het eind van dit jaar niet betaald. Hierdoor 
verwachten wij €175,00 meer op onze realisatie van volgend jaar en ontbreekt dit bedrag in 
onze huidige realisatie.  
 
Met het Bonaventuracollege was afgesproken dat tijdens de pilot de lessen niet in rekening 
gebracht zouden worden, waardoor dit voor de stichting geen inkomstenbron was. In de 
onderstaande tabel vindt u een overzicht van de begrote en gerealiseerde inkomsten. 
 

  Begroot Gerealiseerd 

Sponsorgeld € 11.309,20 € 19.687,11 

Rente € 0,00 € 0,00 

Reanimatielessen € 300,00 € 0,00 

Totaal € 11.609,20 € 19.687,11 
Begroot voor periode januari 2016 t/m december 2016. 
Gerealiseerd voor periode januari 2016 t/m juni 2016. 
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Bijlage:	Volledige	realisatie	

Uitgaven	
  Omschrijving Begroot Gerealiseerd 

A Instructeurs opleiding €5.545,00 €436,02 

1 NRR gecertificeerde reanimatie instructeurs opleiding €5.100,00 €0,00 

2 Jaarlijkse CMS kosten per instructeur €360,00 €360,00 

3 Jaarlijkse CMS kosten per instituut €25,00 €25,00 

4 Reiskostenvergoeding opleider instructeurs €60,00 €51,02 

B Lesmateriaal €586,10 €6.818,89 

1 Reanimatiepoppen Laerdal Little Anne €61,32 €0,00 

2 
Reanimatiepoppen Laerdal Resusci Anne full body met 
QCPR €0,00 € 6.508,59 

3 Reanimatiepoppen Laerdal Resusci Anne torso met QCPR €124,56 €0,00 

4 Oefen AED €137,76 €0,00 

5 Elektroden AED €68,64 €0,00 

6 Laptop €52,32 €0,00 

7 Grote longen (Laerdal resusci Anne) €41,30 € 248,05 

8 Kleine longen (Laerdal Little Anne) €63,24 €0,00 

9 Tissue's €33,00 €3,55 

10 Alcohol €3,96 €20,45 

11 Tas €0,00 € 38,25 

C Lessen €1.117,50 €164,50 

1 Vergoeding instructeurs €337,50 €139,50 

2 Vervoerskosten €780,00 €25,00 

D Secretarieel €372,27 €174,49 

1 Printkosten €33,00 €145,59 

2 Bankkosten €200,00 €47,40 

3 Domeinnamen €39,27 €0,00 

4 Kantoorartikelen €100,00 €8,10 

5 Boekhoudprogramma Conscribo €0,00 €0,00 

E Pilot €528,72 €0,00 
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1 Reanimatiepoppen Laerdal Little Anne €40,88 €0,00 

2 Reanimatiepoppen Laerdal Resusci Anne met QCPR torso €83,04 €0,00 

3 Oefen AED €91,84 €0,00 

4 Elektroden AED €45,76 €0,00 

5 Laptop €34,88 €0,00 

6 Grote longen (Laerdal Resusci Anne) €33,04 €0,00 

7 Kleine longen (Laerdal Little Anne) €44,64 €0,00 

8 Tissue's €22,00 €0,00 

9 Alcohol €2,64 €0,00 

10 Vervoerskosten €130,00 €0,00 

F Officiële registratie €752,50 €570,00 

1 Inschrijving KvK €50,00 €100,00 

2 Notariskosten €400,00 €470,00 

3 Bestuursverzekering €302,50 €0,00 

G PR en marketing €879,00 €354,19 

1 Posters €45,00 €36,35 

2 Polo's €174,00 €317,84 

3 Website €300,00 €0,00 

4 Banner €150,00 €0,00 

5 Bestuurskleding €210,00 €0,00 

H Overig €500,00 €281,18 

1 Opslagruimte €0,00 €0,00 

2 Lokalen €0,00 €0,00 

3 Reiskostenvergoeding bestuur €500,00 €281,18 

I Onvoorziene kosten (10%) totaalbedrag €1.028,11 €388,73 

    

  Totaalbedrag €11.309,20 €9.214,61 
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Inkomsten	
  Omschrijving Begroot Gerealiseerd 

W Sponsoring  13.309,20  19.687,11 

1 Sponsoring LUMC 11.309,20 17.687,11 

2 Donatie Rabobank 2.000 2.000 

X Rente 0,00  0,00  

1 Rente lopende spaarrekening 0,00 0,00 

Y Reanimatielessen 300,00  0,00  

Totaal 13.609,20 19.687,11 
  
 


