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Leiden, juli 2018.

 

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van Taskforce QRS Leiden over het academisch jaar 2017-2018. In dit 

jaarverslag zullen de belangrijkste gebeurtenissen en behaalde doelen van het afgelopen jaar 

beschreven worden.

Taskforce QRS Leiden is een stichting die in 2015 is opgericht door een bestuur van enthousiaste 
studenten geneeskunde. Het doel van Taskforce QRS Leiden is het vergroten van de overlevingskans 

van slachtoffers met een circulatiestilstand. Dit trachten wij te bereiken door op zo veel mogelijk 
middelbare scholen, zoveel mogelijk middelbare scholieren op te leiden. Sinds 2015 heeft de 
stichting een explosieve groei doorgemaakt en hebben wij in het afgelopen jaar op tien scholen 2867 
leerlingen opgeleid. Dit zorgt voor een totaal van meer dan 5000 leerlingen in drie jaar die hebben 
geleerd hoe ze levens kunnen redden door middel van reanimatie.

Elke dag krijgen 35 mensen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis. Hiervan vindt bijna 80% 
plaats in de huiselijke kring. (1) Afgelopen jaar hebben wij ons, met dank aan de steun van onze 

samenwerkingspartners en sponsoren, mogen inzetten om deze mensen een betere overlevingskans 
te kunnen bieden.

Meer informatie over Taskforce QRS Leiden en over de mogelijkheid om als school of particulier 
reanimatieles te krijgen, vindt u op onze website taskforceqrs.nl/leiden. Ook kunt u mailen naar 
leiden@taskforceqrs.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van Taskforce QRS Leiden,

Anna Baukje Veldman        - Voorzitter
Annemijn Oosterlee            - Vicevoorzitter
Michelle van Slobbe            - Secretaris

Maartje Kanaar                - Penningmeester

Marjolein Lammerts            - Bestuurslid Intern

Saimi Dap                      - Bestuurslid Extern
Chiara van der Worp           - Bestuurslid Algemeen

Jaimy van Everdingen        - f.t. Secretaris

__________________________________________________________________________________

(1) https://actueel.hartstichting.nl/download/472810/feitenencijfers.doc
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BESTUURSOPBOUW
Afgelopen jaar is een groot deel van het huidig bestuur gewisseld. De reden hiervoor is dat het bijna 
niet mogelijk is om het bestuur van Taskforce QRS Leiden te combineren met de coschappen voor 

de master geneeskunde. Aan het begin van het academisch jaar is dan ook een plan gemaakt om de 

bestuurswissels en de benodigde tijd voor sollicitatieprocedures en inwerktijd te bepalen.
In november is de inwerkperiode voor de nieuwe leden intern en extern, Marjolein Lammerts en 
Saimi Dap, respectievelijk gestart. Deze functies hebben zij eind december definitief overgenomen 
van Dilara Ürkmez en Lesley Patmore respectievelijk.
In januari heeft vervolgens Anna Baukje Veldman het voorzitterschap overgenomen van Anneliz 
de Leeuw. De functie die Anna Baukje Veldman hiervoor bekleedde, lid promotie, verviel en werd 
toegevoegd aan het takenpakket van de vicevoorzitter.
Op 1 april is vervolgens Annemijn Oosterlee als nieuwe vice-voorzitter toegetreden tot het bestuur. 
Hierbij nam zij de functie van Marjolijn Lamping over. Daarnaast heeft Maartje Kanaar in maart het 
penningmeesterschap van Chiara van der Worp overgenomen. Chiara van der Worp is bij het bestuur 

gebleven tot en met augustus 2018 als Lid Algemeen.

In juni is Jaimy van Everdingen aangesteld als f.t. secretaris. Hij heeft vanaf 1 september de taken van 
de voormalig secretaris Michelle van Slobbe overgenomen. 

Het bestuur zoals het nu is, is een bestuur met leden uit verschillende studies en studiejaren.

RAAD VAN ADVIES
In het beleid voor het academisch jaar 2017-2018 is het opzetten van een Raad van Toezicht of een 
Raad van Advies opgenomen. Hiermee is in het afgelopen academisch jaar nog weinig vooruitgang 

geboekt. Wel is het besluit genomen dat een Raad van Toezicht of een Raad van Advies aankomend 

academisch jaar opgezet zal worden.

BESTUUR
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SAMENWERKINGSPARTNERS EN SPONSORING
Dit schooljaar heeft Taskforce QRS Leiden ongeveer 2900 leerlingen opgeleid en ongeveer 200 
particulieren. Dit hadden wij nooit kunnen doen zonder samenwerking met andere partijen. 
Hieronder leest u hoe de samenwerking tussen Taskforce QRS Leiden en andere organisaties verloopt.

HET HART LONG CENTRUM LEIDEN
Het Hart Long Centrum Leiden is onze hoofdsponsor, maar speelt 

daarnaast ook een enorme adviserende en organisatorische rol. 

Onder leiding van prof. dr. Schalij en dr. De Grooth is toegezegd op 
het dekken van onze volledige begroting voor 2017-2018. Daarnaast 
heeft Taskforce QRS Leiden toestemming om de zakelijke auto 
van het Hart Long Centrum te gebruiken, indien deze niet door de 

afdeling zelf in gebruik is. De auto wordt veelvuldig gebruikt om 
materiaal naar scholen te vervoeren, maar ook bij het geven van 

reanimatieonderwijs op verder gelegen scholen. Ongeveer twee keer 
per jaar komen we samen met Prof. dr. Schalij en/of dr. De Grooth 
voor een gezamenlijk overleg. 

Dit boekjaar heeft het Hart Long Centrum naast bovenstaande 
jaaroverstijgende sponsoring, ook hulp geboden bij de productie van 
onze promotiefilm. Zij hebben het maken van de film gesponsord en 
locaties om te filmen gefaciliteerd. Ook hebben wij hulp gekregen bij 
het maken van de film door Anne van der Velde, een medewerker 
van het Hart Long Centrum Leiden.

Naast dat het Hart Long Centrum ons heeft ondersteund, hebben wij 
hen dit jaar ook ondersteund tijdens de TweensTalent beurs.

HARTSTICHTING
De Hartstichting is een organisatie die strijdt tegen hart- en 
vaatziekten. Dit doen zij onder andere middels onderzoek, preventie, 
het vertegenwoordigen van patiëntenbelangen en voorlichting. 
Dit doen zij bijvoorbeeld in de vorm van reanimatieonderwijs. 
Gezien ons gezamenlijke doel, vindt er onderlinge ondersteuning 

plaats. De Hartstichting heeft onze stichting in de opzetfase vijftien 
reanimatiepoppen (één Laerdal Anne, vier Prestan, tien Actar) 
in bruikleen gegeven. In 2016 kregen wij hier nog een Laerdal 

Anne bij. Ook sponsort de hartstichting Taskforce QRS ieder jaar. 
In 2017 bedroeg dit per dochterstichting €4000,-, in 2018 was dit 
ook €4000,-. In oktober 2017 heeft de hartstichting de 170.000 
burgerhulpverleners bereikt. (2) Daarmee is Nederland het eerste 
land ter wereld met een dekkend netwerk van burgerhulpverleners 

om binnen zes minuten te kunnen starten met reanimeren. Om deze 
mijlpaal te vieren organiseerden zij op 8 december een feestelijke 

lunch. Bestuursleden van Taskforce QRS Leiden waren hierbij 

aanwezig.

________________________________________________________

(2) https://www.gezondheidplus.nl/mijlpaal-bereikt-170-000-
burgerhulpverleners-om-binnen-6-minuten-kunnen-reanimeren/
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TASKFORCE QRS NEDERLAND
Taskforce QRS Nederland is de moederstichting van alle 
Taskforce QRS stichtingen in de verschillende steden. 
De dochterstichtingen zijn op dit moment gevestigd in 
Leiden, Maastricht, Nijmegen, Utrecht, Groningen en sinds 

kort ook in Amsterdam. Taskforce QRS Nederland heeft 
verschillende taken. Ten eerste zorgt de stichting voor 
uniformiteit binnen de dochterstichtingen. Hiernaast voeren 
zij grootschalige projecten uit en ontfermen zij zich over 
de landelijke acquisitie en promotie. Voorbeelden hiervan 
zijn het uitbrengen van een geheel nieuwe huisstijl en het 
onderhouden van het contact met de Hartstichting. Om 
al haar taken uit te voeren en te bespreken, vergadert het 

bestuur van Taskforce QRS Nederland een keer in de maand.

Ongeveer één keer in het jaar komen de besturen van alle 
Taskforce QRS stichtingen samen tijdens het Interfacultair 
QRS Overleg (IQO). Dit boekjaar is de IQO georganiseerd 
in Nijmegen, waar alle dochterstichtingen hun ervaringen 
hebben gedeeld en met elkaar hebben vergaderd. Ook heeft 
iedereen een workshop gevolgd om te leren hoe dromen 

kunnen worden omgezet in concrete stappen om doelen te 

bereiken.

REGIONALE 
AMBULANCEVOORZIENING 

HOLLANDS MIDDEN (RAVHM)
Sinds dit boekjaar is er een samenwerking ontstaan met 

het RAVHM. Initieel hebben wij hen benaderd om met ons 
samen te werken bij het maken van onze promotiefilm. 
Zij wilden graag meewerken aan onze promotiefilm door 
ons de ambulance te laten filmen en door hun uniform uit 
te lenen. Het RAVHM was erg enthousiast over het doel 

van onze stichting, en gaf aan ons nog verder te willen 
ondersteunen waar mogelijk. Zo is het idee ontstaan van een 

verdiepingsavond voor instructeurs, waarop zij meer konden 

leren over de gebeurtenissen na de reanimatie. Hierbij 
kregen de instructeurs inzicht in de keten van de reanimatie 
nadat het slachtoffer is opgevangen in de ambulance. Ook 
mochten zij een kijkje nemen in de verschillende typen 

voertuigen die de RAVHM in gebruik heeft.
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MEDISCHE FACULTEIT DER LEIDSCHE 
STUDENTEN (M.F.L.S.)
De Medische Faculteit der Leidsche Studenten (M.F.L.S) is 
verantwoordelijk voor alle student-initiatieven binnen het 
Leids universitair Medisch Centrum (LUMC). De M.F.L.S. biedt 
vaak promotiemogelijkheden aan tijdens hun evenementen. 
Dit boekjaar hebben wij daar tijdens de introductiedagen en 
tijdens de ouderdag gebruik van gemaakt. De introductiedagen 
zijn een evenement dat georganiseerd wordt door de M.F.L.S. 

voor alle eerstejaarsstudenten Geneeskunde en Biomedische 

wetenschappen. Tijdens de introductiedagen hadden wij een stand 
op de informatiemarkt en hebben wij de eerstejaarsstudenten 
door middel van een workshop een korte kennismaking gegeven 

met reanimeren. De ouderdag is een evenement waarbij 
de ouders van de eerstejaarsstudenten langskomen op de 

Universiteit. Tijdens de ouderdag hebben wij workshops gegeven 

aan eerstejaarsstudenten en hun ouders. Daarnaast hebben wij 
waterflesjes uitgedeeld met een etiket waarop een oproep werd 
gedaan om reanimatie-instructeur te worden bij Taskforce QRS 
Leiden.

SKILLSLAB 
In het Skillslab van het LUMC wordt aan alle eerstejaars 

geneeskundestudenten een Basic Life Support (BLS) cursus 

gegeven. De tweede en derdejaars geneeskundestudenten volgen 
herhalingslessen. In de opstartfase heeft het Skillslab ons twee 
Ambuman reanimatiepoppen in bruikleen gegeven, die wij ook dit 
boekjaar weer gebruikt hebben tijdens het geven van onze lessen.

RABOBANK LEIDEN-KATWIJK
Rabobank Leiden-Katwijk stelt een deel van haar nettowinst 
beschikbaar voor het versterken van de lokale samenleving in 

Leiden, Katwijk, Leiderdorp en Oegstgeest. Ook dit academisch 
jaar hebben wij geen beroep gedaan op deze acquisitie 
mogelijkheid. Wel hebben wij gebruik gemaakt van hun adviezen 

op financieel gebied. 

GEMEENTE LEIDEN
Dit schooljaar is het helaas niet gelukt om de nieuwe wethouder 
van Onderwijs, Sport en Duurzaamheid, meneer Paul Dirkse te gast 
te hebben bij een van onze lessen. Wij willen dit in het volgende 

boekjaar graag alsnog bewerkstelligen. 
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INTERNATIONAL SCHOOL OF THE HAGUE
Voor het tweede jaar op rij heeft Taskforce QRS Leiden Engelstalige reanimatielessen verzorgd 
aan The International School in Den Haag (ISH). Deze vonden plaats verspreid over de maanden 
januari, maart, april en mei. De lessen op ISH werden als erg leuk en leerzaam ervaren onder onze 
instructeurs. Na het succes van vorig jaar, wilde de school nog meer leerlingen reanimatieonderwijs 
bieden. In het schooljaar 2017-2018 heeft Taskforce QRS Leiden aan bijna 800 leerlingen van jaar 9 
tot jaar 12 op ISH les gegeven. Dit was een grote mijlpaal, maar bracht ook de mogelijke problemen 
met zich mee. De huidige capaciteit van Taskforce QRS Leiden bleek nog te klein om alle lessen 
logistiek te kunnen vullen. Niet alleen de afstand, maar ook het inzetten van voldoende instructeurs 
en de planning bleken belemmerende factoren. Voor het schooljaar 2018-2019 is een pilot gepland 

waar de gymdocenten van ISH ook als instructeur zullen worden ingezet. Zo willen wij onze capaciteit 

vergroten en de wensen van de school tegemoet komen. 

STEDELIJK GYMNASIUM
In het schooljaar 2017-2018 hebben wij helaas geen les kunnen geven op het Stedelijk Gymnasium 

Leiden. De reden hiervoor was de wens van de school om in september les te krijgen, de maand 
waarin wij te weinig instructeurs hadden om die lessen te kunnen verzorgen. Voor het schooljaar 

2018-2019 zijn de lessen al gepland in september en oktober in overeenstemming met de school. 

SCHOLEN

PIETER GROEN
Ook dit jaar hebben wij reanimatielessen 
verzorgd op het Pieter Groen te Katwijk. Deze 
lessen vonden plaats in de maanden februari 

en maart. Onze instructeurs reizen met 
het openbaar vervoer naar de school toe, 

waarvoor zij de reiskosten mogen declareren. 

Er zijn ongeveer 750 leerlingen opgeleid 

door ons variërend van jaar drie tot en met 
jaar vijf. Taskforce QRS Leiden is erg blij met 

de belangstelling voor de lessen vanuit het 

Pieter Groen College. Voor volgend jaar is de 

vraag naar herhalingslessen erbij gekomen. 
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BONAVENTURACOLLEGE
In oktober en november hebben we voor het derde jaar op rij reanimatieonderwijs verzorgd aan het 
Bonaventura College in Leiden. Dit jaar hebben wij hier ook herhalingslessen gegeven. Daarnaast 
werd het reanimatieonderwijs meer geïntegreerd met het eigen curriculum van de school, in de vorm 
van toetsing door de school zelf over de theorie die besproken is tijdens de reanimatieles. In totaal 
hebben we ongeveer 500 leerlingen opgeleid variërend van derde tot vijfde klassen, op zowel havo- 
als vwo-niveau. 

LEONARDO COLLEGE
Op het Leonardo College in Leiden hebben wij in de maanden januari en februari ongeveer aan 300 
leerlingen les gegeven. Ondanks wat logistieke problemen was de school erg tevreden over onze 
lessen en heeft zij ons aan het eind van de lessen een bedankje gegeven. 

RIJNLANDS LYCEUM
Wij hebben op twee aparte momenten lesgegeven op het Rijnlands Lyceum. In oktober hebben 

wij vier Engelstalige reanimatielessen verzorgd voor de internationale klassen op de school. In 
maart hebben wij in de reisweek les gegeven aan de leerlingen die niet mee op schoolreis gingen. 

Deze lessen duurden 75 minuten, waardoor wij genoodzaakt waren een verkorte versie van de 
lespresentatie aan te bieden. In totaal hebben wij dit jaar ongeveer 200 leerlingen van het Rijnlands 
Lyceum opgeleid . 

WELLANT COLLEGE
In januari hebben wij lesgegeven aan tien klassen van het Wellant College. In totaal zijn er ongeveer 
250 leerlingen uit de derde en vierde klassen opgeleid. Dit was de tweede keer dat we hier les 
hebben gegeven en dit is goed bevallen. 
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VISSER ‘T HOOFT LYCEUM
Ook dit jaar hebben wij lessen verzorgd op het Visser ‘t Hooft Lyceum, de school waar Taskforce QRS 
Leiden is begonnen met het aanbieden van lessen. In maart en april hebben we de vierde en vijfde 

klassen verspreid lesgegeven, evenals twee Bewegen, Sporten en Maatschappij (BSM) klassen. Er zijn 

nog geen herhalingslessen gegeven op deze school. In totaal zijn er ongeveer 500 leerlingen opgeleid.

NORTHGO COLLEGE
In november en december 2017 en januari 2018 hebben de tweede klassen van het Northgo College 

in Noordwijk voor het eerst les gekregen van Taskforce QRS Leiden. De LO- en BSM-klassen hebben 
een gesplitste reanimatieles gekregen om het logistiek mogelijk te maken met de lestijden. Dit is goed 
bevallen. Onze instructeurs gingen met het openbaar vervoer naar de school toe. Er zijn in totaal 
ongeveer 200 leerlingen opgeleid. Het evaluatiegesprek staat gepland voor oktober 2018. 

DAVINCI COLLEGE
In november en december 2017 hebben wij ook voor het eerst lesgegeven aan de vierde klassen van 

het Davinci College, locatie Kagerstraat. Deze lessen zijn als leerzaam en interessant ervaren door 
zowel onze instructeurs als de leerlingen. Er zijn ongeveer 200 leerlingen in totaal opgeleid.g
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 EXTERN

AVONDCURSUSSEN
Sinds Februari 2017 bieden wij externe partijen avondcursussen aan, die gegeven worden conform 
de nationaal erkende NRR-richtlijnen. Deze avondcursussen worden op een doordeweekse avond 
gegeven en duren vier uur. Voor deelname aan deze cursus vragen wij een betaling van €30,- euro per 
persoon. Dit bedrag is vanuit Taskforce QRS Nederland voor alle dochterstichtingen vastgesteld. Na 
afloop ontvangen de cursisten een officieel NRR-certificaat, waarmee zij zich in kunnen schrijven als 
burgerhulpverlener. Daarnaast ontvangen zij ook een NRR-handboek en een compact beademings-

masker (Kiss-of-Life). Middels deze methode hebben wij in de periode februari 2017- september 2018 

ongeveer 176 cursisten opgeleid. 

Daarnaast zijn wij afgelopen jaar ook begonnen met een pilot voor een NRR-gecertificeerde 
herhalingscursus. Deze herhalingscursus wordt aangeboden aan cursisten waarvan het 
reanimatiecertificaat maximaal twee jaar oud is. Deze cursus wordt ook op een doordeweekse avond 
gegeven tegen een betaling van €20,- euro per persoon. Deze cursus duurt 3 uur lang. 

De werving van cursisten voor deze opleiding vindt met name plaats via sociale media (e.g. Facebook 
en Instagram) en via het reanimatie platform van de Hartstichting. Ook hebben wij folders uitgedeeld 
op de ouderdag en bij andere evenementen. 

U kunt zich inschrijven voor deze lessen via: http://tqrs.nl/inschrijven/leiden
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NEDERLANDSE REANIMATIE RAAD CONGRES
Op 4 april 2018 vond het vijftiende Reanimatie Congres van de Nederlandse Reanimatieraad plaats 
te Nieuwegein. Aan elke Taskforce QRS dochterstichting werd gevraagd of zij instructeurs konden 
inzetten om te helpen met de organisatie van die dag, zo ook Taskforce QRS Leiden. Deze organisatie 
bestond uit het scannen van toegangsbewijzen, het aanwijzen van zitplaatsen, tickets uitdelen 
en meer. In ruil hiervoor mochten de instructeurs gratis aanwezig zijn op het congres. Er was een 
informatiemarkt waar verschillende bedrijven zoals Laerdal en Prestan hun producten presenteerden. 
Taskforce QRS Leiden heeft hier contact gelegd met Laerdal en andere bedrijven. Ook werden er de 
hele dag diverse lezingen gegeven. Als de instructeurs niet hoefden te helpen, mochten ze aanwezig 

zijn bij deze lezingen. Taskforce QRS Leiden heeft drie instructeurs gestuurd die het congres als leuk 
en leerzaam hebben ervaren. 

OUDERDAG 

Op 2 juni 2018 heeft Taskforce QRS Leiden reanimatielessen verzorgd op de ouderdag van de MFLS. 
Op deze dag kregen de ouders van studenten verschillende workshops, waaronder reanimatielessen. 
In samenwerking met de Introductiecommissie van de MFLS zijn de workshops reanimatie 
georganiseerd en gecoördineerd. De cursisten, bestaande uit studenten geneeskunde en hun ouders, 
vonden de cursus erg leuk. Bij sommigen ontstond de interesse om een volledige NRR-gecertificeerde 
reanimatiecursus te volgen. 

ALGEMENE LEIDSE STUDENTENVERENIGING (A.L.S.V.) 
QUINTUS
Na het succes van vorig jaar, hebben wij het afgelopen jaar nogmaals reanimatielessen gegeven 
op de studentenvereniging A.L.S.V. Quintus. Deze keer vonden de lessen echter niet plaats in de 
kennismakingsperiode maar rond het einde van het academisch jaar. Hierbij konden alle leden van 

A.L.S.V. Quintus zich inschrijven voor deze cursussen. Door kleinere groepen te onderwijzen hadden 
we dit jaar niet meer de hulp van andere Taskforce QRS stichtingen nodig. We gaven gedurende 
één week elke dag een NRR-cursus voor maximaal twaalf cursisten. Na het voltooien van de cursus 
ontvingen de studenten een officieel NRR-certificaat. De kosten voor deze cursussen bedroegen 25 
euro per persoon. 
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FARMACIE
Afgelopen jaar hebben wij voor de tweede keer een NRR-cursus georganiseerd voor een groep 

farmaciestudenten van de Universiteit Leiden. Zij hebben de cursus gevolgd tegen een gereduceerd 

tarief van 25 euro per persoon. Iedereen in deze groep is geslaagd en nu in het bezit van een NRR-

certificaat.

WEEKENDKLAS
Op 11 februari 2018 hebben instructeurs van Taskforce QRS Leiden een les gegeven aan de 
Weekendklas. Wij werden hier voor de derde keer gevraagd om de basisschoolleerlingen die hier in 

het weekend meer onderwijs volgen reanimatieles te geven. De weekendklas bestaat uit ambitieuze 
en leergierige jongeren die hun talent willen ontdekken en hun sociale netwerk willen vergroten. 

Gedurende twee jaar, vanaf groep 7 tot en met de brugklas, maken de leerlingen van de Weekendklas 

kennis met verschillende vakgebieden en beroepsgroepen. Zo leren ze waar ze goed in zijn en wat ze 

leuk vinden.

Onze instructeurs hebben een presentatie gegeven over de biologie achter een circulatiestilstand 
en het reanimatieproces. Hierna hebben de leerlingen de reanimatie en het gebruik van de AED 
geoefend. De leerlingen waren zeer enthousiast en stelden veel interessante vragen. Vervolgens 
hebben de leerlingen Taskforce QRS verkozen tot leukste gastles.

IC-DAGEN
In september 2017 vonden de Introductiedagen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen 
plaats. Tijdens de IC Dagen is Taskforce QRS Leiden op verschillende evenementen gerelateerd aan 
de introductie aanwezig geweest. Zo hadden we een stand op de informatiemarkt, met als doel 
eerstejaarsstudenten en hun mentoren te enthousiasmeren om instructeur bij Taskforce QRS Leiden 

te worden. Met een interesselijst met ruim 100 geïnteresseerden was het een geslaagde promotiedag 
voor de stichting. 

Ook hebben we een workshop reanimatie verzorgd aan twee werkgroepen van het eerste jaar van 
de studie Geneeskunde. Tijdens deze lessen hebben we een demonstratie van het proces van de 
reanimatie gegeven en hebben de studenten kunnen oefenen met reanimeren. Ook hebben onze 
instructeurs de AED gedemonstreerd en is er informatie gegeven over wat reanimatie-instructeur zijn 
inhoudt. Vervolgens hebben de instructeurs flyers uitgedeeld en de studenten de kans gegeven zich 
in te schrijven op een interesselijst.

TWEENSTALENT
Op maandag 25 juni 2018 werd de 4e editie van de talentenbeurs TweensTalent gehouden in het 
Theater Amsterdam. Een beurs waar meer dan 1000 leerlingen uit het basisonderwijs, VO- en 
ROC-scholen uit Amsterdam kunnen experimenteren met hun talenten en ervaren welke leer- en 
werkmogelijkheden hierop aansluiten. 

De TweensTalent Beurs staat voor het koppelen van meervoudige intelligentie aan een 
toekomstdroom, waarbij de jongeren samenkomen met één gemeenschappelijk doel: het beste 
uit jezelf halen. Voor de invulling van de talenten werd een beroep op rolmodellen/ professionals 

gedaan, die met hun activiteiten nauw aansluiten bij een of meerdere talenten. De jongeren konden 
op deze manier de (jonge) vakmensen aan het werk zien en bovendien zelf beroepen uitproberen 

door deel te nemen aan vele activiteiten. In samenwerking met het Hart Long Centrum hebben 
wij op het thema-eiland ZORG een interactieve workshop mogen geven van 30 minuten om deze 
jongeren een proefje te geven van een reanimatieles. Op dit thema-eiland kregen de leerlingen in één 
oogopslag te zien welke aspecten relevant zijn in de zorg. 
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LESMETHODIEK

PRESENTATIE
In 2018 heeft Taskforce QRS Leiden een promotiefilm gemaakt om het nut van reanimeren te 
illustreren. Deze film hebben we opgenomen in de lespresentatie die bij de middelbare scholen wordt 
gebruikt. We hebben veel positieve feedback gekregen over de film en we hopen dat de film ervoor 
zorgt dat leerlingen hun aandacht beter bij de les kunnen houden, omdat ze het nut van de les meer 

inzien. Verder is de lespresentatie grotendeels hetzelfde gebleven.

METHODIEK
Er is besloten dat we minimaal 90 

minuten nodig hebben om een 

kwalitatief goede les te kunnen draaien. 
Net als vorig jaar wordt de les verzorgd 

door één lescoördinator met een aantal 
instructeurs. Het aantal instructeurs 

wordt bepaald door de grootte van de 
klas. Per maximaal negen leerlingen 
wordt er een instructeur ingeschakeld.

De lescoördinator geeft de presentatie, 
houdt het algemene overzicht en 

bewaakt de tijd. De instructeurs 
oefenen met de scholieren de 

reanimatievaardigheden.

De les begint met de introductie van onze stichting en de instructeurs die de les verzorgen. 
Vervolgens wordt kort toegelicht wat het belang van de cursus is en wordt achtergrondinformatie 
verstrekt. Voordat er wordt overgegaan op het uitleggen van de stappen van een reanimatie, wordt 
eerst een stille demonstratie van het reanimatieproces gegeven. Hierna wordt het reanimatieproces 
stap voor stap toegelicht. Na het uitleggen van de eerste vier stappen, worden de leerlingen 

in groepjes verdeeld om via de spiegelmethode de stappen te oefenen met hun aangewezen 

reanimatie-instructeur.
Per instructeur zijn er twee poppen beschikbaar, waardoor er maximaal vijf scholieren op een 
reanimatiepop oefenen. Hierna worden de resterende stappen klassikaal uitgelegd. Daaropvolgend 
gaan de leerlingen weer naar hun instructeur en de poppen om te oefenen. Er wordt gerouleerd 

waardoor iedere groep langs de pop met het QCPR systeem komt. Via de Laerdal QCPR skills reporter 

krijgen leerlingen en instructeurs direct feedback over de kwaliteit van de reanimatie. Het programma 
houdt namelijk de diepte en het tempo van de compressies bij en registreert de hoeveelheid lucht die 

bij beademingen wordt ingeblazen. Hiermee wordt de kwaliteit van de les vergroot.

Ten slotte wordt er klassikaal uitleg gegeven over het gebruik van de AED en de stabiele zijligging. Dit 
oefenen de leerlingen ook weer in kleine groepjes. De les wordt klassikaal afgesloten, waarbij wordt 
benadrukt dat de leerlingen tijdens een reanimatie nooit fout kunnen handelen. En dat íéts doen, 
beter is dan niets doen. Hierna wordt aan de leerlingen een certificaat van deelname uitgedeeld, 
samen met een Kiss-of-Life. Hiermee is het einde van de les bereikt.
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AVONDCURSUSSEN
De avondcursus wordt conform de richtlijnen van de NRR gegeven door één lescoördinator en 
één reanimatie-instructeur per zes cursisten, met een maximum van 12 cursisten per cursus. 
Alle instructeurs en lescoördinatoren, die deze lessen bij ons verzorgen, zijn geregistreerde NRR-

gecertificeerde instructeurs en aldus bevoegd om deze lessen te geven. De cursus duurt vier uur 
lang en wordt tussen 18:30 uur en 22:30 uur gegeven in het Leids Universitair Medisch Centrum. 
Gedurende deze les wordt het reanimatieproces, het AED gebruik, de stabiele zijligging en het 
protocol bij verslikking of verstikking uitgelegd en veelvuldig beoefend. Hiernaast wordt er in de 
cursus kort aandacht besteed aan reanimatie en AED-gebruik bij kinderen, het starten en staken van 
de reanimatie, nazorg voor burgerhulpverleners en reanimatie bij ICD of pacemaker dragers. Om de 
daadwerkelijke kwaliteit van de reanimatievaardigheden van de cursisten objectief te beoordelen, 
worden de cursisten getoetst via het QCPR-systeem van Laerdal.

Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten het boekje “Richtlijnen Reanimatie in Nederland 
2015”, dat door de Nederlandse Reanimatie Raad wordt uitgegeven. Vervolgens worden zij door 
ons ingeschreven bij de European Resuscitation Council (ERC) als NRR-opgeleid. De cursisten 
ontvangen na de registratie via de mail een certificaat waarmee zij zich in kunnen schrijven als 
burgerhulpverlener.

U kunt zich inschrijven voor deze lessen via: https://tqrs.nl/inschrijven/leiden

NRR HERHALINGSCURSUS
In het academisch jaar 2017-2018 zijn we gestart met het geven van herhalingscursussen conform 

de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. De les behandelt eerst kort de stappen van de 
reanimatie, waarna er veel met reanimatie geoefend kan worden. Daarnaast wordt het gebruik van 
de AED besproken en wordt hiermee geoefend.
Ook worden verslikking en verstikking, de stabiele zijligging, de Rautek vervoersgreep en de buik-
naar-rugligging behandeld. 

ENGELSTALIGE LES
Ook dit jaar hebben we lesgegeven op the International School Of The Hague, waar al onze lessen 
in het Engels werden gegeven. Dit was voor veel van onze instructeurs een nieuwe ervaring, waarbij 
sommige instructeurs aangaven het lastig te vinden om de lessen in het Engels te geven. De grote 
meerderheid had hier echter geen problemen mee en vond het zelfs erg leuk om de les in het Engels 

te geven. Betreffende de inhoud is de lespresentatie hetzelfde als de Nederlandse lespresentatie.

EVALUATIE
Ter vervanging van de geprinte evaluatieformulieren zijn wij dit jaar gestart met het online evalueren 
van onze lessen. Dit besluit is genomen wegens duurzame overwegingen en om de evaluaties meer 
geautomatiseerd te verwerken. 

BASISSCHOOLLES
Wanneer er les wordt gegeven aan basisschoolklassen wordt de les verzorgd door drie reanimatie-
instructeurs samen met één lescoördinator. Het aantal kinderen is ongeveer gelijk aan het aantal 
leerlingen op middelbare scholen (30 kinderen per klas). Leerlingen krijgen les in het belang van 

reanimatie, het uitvoeren van de basale reanimatie met en zonder gebruik van AED. Hiernaast leren 
ze de stabiele zijligging en benoemen we de apps, die de Hartstichting aanbiedt om te oefenen met 
de stappen van de reanimatie.
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REANIMATIE-INSTRUCTEURS

WERVING
We zijn het academisch jaar 2017/2018 gestart met 21 instructeurs. Om ons team te versterken 
hebben wij het afgelopen jaar driemaal een sollicitatieprocedure in gang gezet; in september 2017, 
januari en mei 2018. Door middel van vacatureberichten op Facebook, Instagram en Blackboard 
hebben wij de geïnteresseerde en geschikte studenten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Zij 
zijn gekozen op basis van hun motivatie, beschikbaarheid en affiniteit met het doel van onze stichting. 

In totaal hebben wij 27 nieuwe instructeurs aangenomen die een interne opleiding hebben gekregen. 

Deze interne opleiding bestaande uit twee opleidingsavonden, beide drie uur durend, leert onze 
nieuwe instructeurs didactische en reanimatievaardigheden om hen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de lessen op diverse middelbare scholen. 

Alle nieuwe instructeurs hebben een vrijwilligersovereenkomst ondertekend tijdens de 
opleidingsavonden. Door het ondertekenen van de overeenkomst zeggen zij toe twee jaar actief 
te kunnen zijn voor onze stichting. Daarnaast werd vanaf dit jaar toegevoegd dat wij de Verklaring 
omtrent Gedrag van onze instructeurs mogen opvragen. Van alle reeds actieve instructeurs is hier 
ook toestemming voor gevraagd. Op deze manier hopen wij een mogelijke drempel voor middelbare 
scholen om reanimatielessen door ons te laten organiseren weg te nemen. 

 Pubquiz
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Maandelijks vullen de instructeurs hun beschikbaarheid in via het Taskforce QRS Systeem, waar 

tevens ook het rooster van alle reanimatielessen en nevenactiviteiten te vinden is. Vanaf dit jaar 
is afgesproken met de instructeurs dat zij vóór elke vijftiende van de maand hun beschikbaarheid 
doorgeven zodat de planning uiterlijk de twintigste van de maand voltooid is en bekend zal worden 
gemaakt. 

In februari zijn negen instructeurs geselecteerd, die zijn opgeleid tot NRR-gecertificeerde instructeurs. 
Tijdens deze cursus hebben de instructeurs hun reanimatievaardigheden en didactische vaardigheden 
getraind en werden zij voorbereid op het geven van lessen voor de avondcursus. 

Afgelopen jaar zijn er acht instructeurs gestopt, waardoor wij nu nog een instructeurs-poel van 44 
(bio)medische studenten tot onze beschikking hebben!

EVALUATIE
In februari 2018 heeft met alle instructeurs een individueel evaluatiegesprek plaatsgevonden onder 
leiding van de Vicevoorzitter. Het doel van dit evaluatiegesprek is het verbeteren van de kwaliteit 
van de stichting en de reanimatielessen en het gesprek had dan ook een informeel karakter. Tijdens 
het gesprek zijn zowel de Nederlandse als de Engelse les en de herhalingsles geëvalueerd. Zo konden 
de instructeurs kenbaar maken waar zij problemen mee ondervonden tijdens de lessen. Vervolgens 
is de communicatie tussen het bestuur van Taskforce QRS Leiden en de instructeurs geëvalueerd. 
Afsluitend zijn specifieke aandachtspunten besproken vanuit het bestuur naar de instructeurs en 
vice versa. Aan de hand van de feedback van de instructeurs zijn de lesmethodes en presentaties 
aangepast.

 JUMP XL
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MATERIAAL
Op dit moment heeft de stichting de volgende materialen voor het reanimatieonderwijs in haar bezit:

• Zestien Laerdal Little Anne reanimatiepoppen
• Vier Laerdal Resusci Anne QCPR reanimatiepoppen 
• Twee Laerdal Resusci Anne reanimatiepoppen 
• Vier Prestan reanimatiepoppen
• Twee Ambu uniman Sam reanimatiepoppen
• Tien Actar reanimatiepoppen
• Eén Prestan AED-trainer
• Zeven XFT AED-trainers
• Twee HP Pavilion laptops

• Eén optoma EH330 beamer
• Eén Celexon statief beamerscherm
• Polo’s voor de reanimatie-instructeurs

Onze huidige lesmethodiek vraagt om twee reanimatiepoppen per maximaal negen scholieren. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van één Laerdal Resusci Anne met QCPR per klas en wordt per 
twee reanimatiepoppen één AED ingezet. Tot slot gebruiken wij bij het geven van een reanimatieles 
luchtwegen voor de reanimatiepoppen en alcohol en gaasjes om de poppen schoon te maken. Indien 
een school geen beamer kan verzorgen, nemen wij de beamer met scherm mee.

In het academisch jaar 2017-2018 is gebleken dat een deel van het huidige materiaal aan vervanging 

toe is. Op dit moment is één van onze laptops kapot. Er is een offerte aangevraagd om de 
reparatiekosten van deze laptop in te schatten. Op basis van de uitkomst zal worden bepaald of de 
laptop gerepareerd wordt of dat een nieuwe moet worden aangeschaft. Verder is bemerkt dat de 
Prestan poppen aan vervanging toe zijn. Als oplossing hiervoor zullen acht QCPR Little Anne poppen 
worden aangeschaft. Tenslotte zal het aankomend jaar niet meer mogelijk zijn om certificaten met 
namen van tevoren te printen vanwege de nieuwe privacy wetgeving. Zie bijlage: GDPR. Daarom 
willen wij blanco certificaten printen en deze vervolgens door de desbetreffende leraren op school 
laten beschrijven. Wij zullen bespreken met de middelbare scholen of zij hiervoor open staan.
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CERTIFICATEN
Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywet van kracht. Dit houdt in dat Taskforce QRS 
Leiden geen klassenlijsten meer via de mail mag ontvangen in verband met de privacy van de 

leerlingen. De scholen zijn hierover tijdig ingelicht. Als oplossing gaan wij lege certificaten printen, 
waar de docenten tijdens een reanimatieles zelf de namen opschrijven. De keus om dit toe te passen 
is bij de school gelegd. Daarnaast is Taskforce QRS Leiden in samenwerking met VDI Solutions bezig 
een online shared storage op te zetten die AVG & HR compliant is: Airworkspace. Deze mogen wij 
gratis gebruiken als pilot voor een jaar. Als voor zowel Taskforce QRS Leiden als de samenwerkende 
school deze manier van werken bevalt, zullen we overgaan op het algemeen toepassen van 

Airworkspace. 
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PROMOTIE
FACEBOOK- EN 
INSTAGRAMPAGINA
Taskforce QRS Leiden heeft naast de website ook 
haar eigen Facebookpagina. Hierbij proberen 

wij onze volgers op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen binnen onze stichting (e.g. 
vacatures, bestuurswisselingen, data waarop de 

avondcursussen plaatsvinden, waar we op dat 

moment lesgeven), maar ook ontwikkelingen 

binnen het kennisgebied van de reanimatie 
worden gepost en gedeeld met onze volgers. 

Ook heeft Taskforce QRS Leiden dit jaar haar 
eigen Instagrampagina opgezet! Hier wordt 

hetzelfde gedeeld als op Facebook, maar dan in 

het juiste format voor dit kanaal. Op het moment 
van schrijven hebben we in een paar maanden 

tijd al 130 volgers. 

LINKEDIN
Taskforce QRS Nederland heeft haar LinkedIn 
pagina afgelopen jaar geüpdate. Er is besloten 

de separate steden geen eigen LinkedIn pagina in 

beheer te geven, dit om verwarring bij bezoekers 

te voorkomen. 

YOUTUBE
Afgelopen jaar zijn wij ook onze eigen 

Youtube pagina gestart. Via deze weg willen 

wij informatie, zoals het awareness filmpje, 
promoten en bij een zo groot mogelijk publiek 

onder de aandacht brengen. 

WEBSITE
Ook afgelopen jaar is er weer hard gewerkt aan 
de website van Taskforce QRS Leiden -  http://
taskorceqrs.nl/leiden. Zo hebben wij onze tekst 

aangepast, opdat wij beter te vinden zijn via 

Google. Daarnaast is de optie ‘herhalingscursus’ 
vanaf dit jaar toegevoegd als aanvulling op onze 

avondcursussen en is het dus mogelijk om je via 

onze site in te schrijven hiervoor.

FLESJES
Om meer naamsbekendheid te creëren rondom 
de stichting maken wij gebruik van waterflesjes 
met het logo van Taskforce QRS Leiden erop. 

De waterflesjes werden uitgedeeld tijdens 

de introductiedagen van Geneeskunde en 
Biomedische Wetenschappen in september 2017. 

Daarnaast zijn de waterflesjes uitgedeeld op de 
ouderdag van Geneeskunde en Biomedische 

Wetenschappen in juni 2018. Momenteel 

hebben wij nog 456 waterflesjes.

AMBU LIFE KEY
Taskforce QRS Leiden heeft momenteel 3585 
Kiss-of-Life sleutelhangers in haar bezit. Op 
deze sleutelhangers staat het logo van het Hart 

Long Centrum Leiden. De Kiss-of-Life’s worden 
uitgedeeld aan leerlingen en cursisten die een 

reanimatieles hebben gevolgd.

PENNEN
De stichting beschikt over een voorraad pennen 
waar het logo van Taskforce QRS Leiden op 

staat afgedrukt. Deze pennen zijn uitgedeeld 
tijdens de introductiedagen en de ouderdag van 
Geneeskunde en Biomedische wetenschappen in 

respectievelijk september 2017 en juni 2018.

TASKFORCE QRS AWARENESS 
FILM
Taskforce QRS Leiden heeft met ondersteuning 
van het Hart Long Centrum Leiden een 

promotiefilm gemaakt over het belang van 
reanimatievaardigheden. Deze film is 4,7 duizend 
keer bekeken op Facebook en heeft haar doel meer 
awareness te creëren rondom reanimatie dan ook 
zeker bereikt. Daarnaast is de film toegevoegd aan 
de lespresentatie voor de middelbare scholen om 
het nut van de reanimatieles te benadrukken. We 
hopen zo dat de leerlingen beter hun aandacht bij 

de les kunnen houden. 

LUMC MAGAZINE
Voor de maart 2018 editie van het LUMC magazine 
heeft de journalist Raymond Heemskerk één van 
onze lessen bijgewoond. Hij heeft meegekeken bij 
een reanimatieles op het Leonardo College. Niet 
alleen de instructeurs, maar ook de leerlingen zijn 

geïnterviewd. Het artikel is erg mooi geworden en 
wij zijn het LUMC magazine dankbaar dat zij ons 

hebben benaderd. Dit artikel gaf promotie voor 
Taskforce QRS Leiden en aandacht aan het belang 

van reanimatie. Het artikel is te bekijken in bijlage A.
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FLYERS, POSTERS EN BANNERS
Ter promotie van de externe avondcursussen 
die de stichting verzorgt zijn een aantal flyers 
uitgedeeld bij verscheidene faculteiten en 

huisartspraktijken. Daarnaast zijn er posters 
opgehangen in het LUMC en in het Universitair 

Sportcentrum Leiden om studenten te 

enthousiasmeren reanimatie-instructeur te 
worden. Tot slot is de stichting in het bezit van 
twee banners. Deze zijn tentoongesteld  op de 
Tweenstalent Beurs in juni 2018.

Tweenstalent beurs

Avondcursus flyer Vacature flyer
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FINANCIËN
 

Dit hoofdstuk zal een toelichting geven op de financiering van de activiteiten van dit jaar. Hier zullen 
ook de uitgaven en inkomsten bijgevoegd zijn. De financiën in dit jaarverslag hebben betrekking 
op het boekjaar 2017-2018, dat van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018 loopt. In het 

boekjaar 2017-2018 heeft Taskforce QRS Leiden in totaal €42.163,73 aan inkomsten ontvangen en 
daarvan €42.099,76 geïnvesteerd in de stichting. In bijlage B zijn de begroting en de realisatie van 
boekjaar 2017-2018 te vinden, deze zijn gescheiden in inkomsten en uitgaven.

UITGAVEN
De uitgaven van boekjaar 2017-2018 zijn in te delen in de volgende kostenposten: materiaal, 
verbruiksmateriaal, reanimatie-instructeurs, scholing instructeurs, secretariaat, vervoer, congressen 
en overig. In elke kostenpost is rekening gehouden met onvoorziene kosten door tien procent van de 
verwachte uitgaven op te tellen bij het begrote bedrag binnen elke kostenpost.

MATERIAAL

De kosten voor het materiaal zijn lager dan begroot, doordat er minder poppen zijn besteld in het 
boekjaar 2017-2018. Taskforce QRS Leiden had geleende poppen in gebruik, waardoor de aanschaf 

van alle begrote poppen niet nodig was. Verder zijn de kosten van de AED’s hoger uitgevallen, omdat 
vooraf de exacte prijs niet bekend was. De drukkosten van de polo’s waren ook hoger dan vooraf 
ingeschat. Er zijn een aantal nieuwe kabels en pointers aangeschaft waar in de begroting geen 
rekening mee is gehouden. Uiteindelijk was het bedrag dat bespaard is op de aanschaf van de poppen 

groter dan de extra gemaakte kosten op de aanschaf van AED’s, polo’s en elektronica.

VERBRUIKSMATERIAAL

De uitgaven aan verbruiksmateriaal zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit komt waarschijnlijk 
doordat er minder elektroden aangeschaft zijn dan werd ingeschat. Een reden hiervoor is dat de 
elektroden van de nieuwe AED’s langer meegingen dan verwacht. Het Hart Long Centrum Leiden 
heeft aangeboden om de kosten voor de Kiss-of-Lifes van 2017-2018 te betalen. Deze kosten 
zijn onder overig gezet, omdat wij deze voorgeschoten hebben en ze vervolgens middels een 

factuur zijn betaald. De Kiss-of-Lifes voor 2018-2019 zijn reeds besteld, dus deze kosten zijn onder 
verbruiksmateriaal gezet.

REANIMATIE-INSTRUCTEURS

De uitgaven aan reanimatie-instructeurs zijn hoger dan begroot. Er was in boekjaar 2017-2018 veel 
vraag naar Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde reanimatiecursussen, waardoor 
we meer lessen hebben gegeven dan vooraf begroot. Verder hebben we ook meer middelbare 

schoollessen gegeven dan vooraf geschat.

OPLEIDING REANIMATIE-INSTRUCTEURS
De kosten voor de scholing van instructeurs zijn lager dan begroot. Enerzijds komt dit doordat er 
minder instructeurs zijn opgeleid dan voorspeld. Anderzijds doordat de Nederlandse Reanimatie Raad 
(NRR) de kosten voor de NRR-gecertificeerde instructeurs heeft geïncasseerd voordat de nieuwe NRR-
gecertificeerde instructeurs waren opgeleid.
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SECRETARIAAT

De totale uitgaven aan de kostenpost secretariaat zijn lager dan voorspeld. De ICT kosten zijn hoger 
uitgevallen doordat zowel de kosten voor 2016 als 2017 zijn betaald in boekjaar 2017-2018. De kosten 
voor opslagruimte, boekhouding en bankkosten waren lager door de tien procent onvoorziene kosten 
die erbij zijn gerekend. De post promotiemateriaal is lager uitgevallen aangezien er minder flyers 
zijn gekocht dan begroot. De post bedankjes is ook lager uitgevallen, doordat er bij de teambuilding 
minder instructeurs aanwezig waren dan verwacht. Ten slotte zijn de overige kosten lager uitgevallen 
dan voorspeld doordat er minder kantoorartikelen aangeschaft hoefden te worden en er minder 
kosten zijn gemaakt voor het printen.

VERVOER
Het gerealiseerde bedrag voor vervoer is lager dan begroot. Dit komt doordat het Hart Long Centrum 
Leiden heeft aangeboden de kosten voor gehuurde auto’s van Huurmij voor ons te betalen. Deze 
kosten zijn daarom onder overig gezet en middels een factuur betaald door het Hart Long Centrum 

Leiden.

OVERIG
Onder overig staan uitgaven waar wij vooraf niet op hadden gerekend. Het Hart Long Centrum Leiden 
heeft gedurende het jaar kwartaalfacturen betaald voor Kiss-of-Lifes en kosten voor het huren van 
auto’s bij Huurmij Leiden. Omdat deze kosten dus een voorschot van ons waren, zijn deze kosten 
onder overig gezet in plaats van verbruiksmateriaal en vervoer. Ook staan alle kosten die gemaakt 
zijn voor het maken van de promotie awareness film onder overig, omdat hier in de begroting geen 
rekening mee was gehouden. Verder hebben drie instructeurs van Taskforce QRS Groningen in 

Leiden een opleiding gevolgd om NRR-gecertificeerd reanimatie-instructeur te worden, waarvoor 
Taskforce QRS Leiden het bedrag heeft voorgeschoten. Dit bedrag staat ook onder overig. Daarnaast 
is Taskforce QRS Amsterdam bezig met het oprichten van een nieuwe dochterstichting. Hiervoor heeft 
Taskforce QRS Leiden polo’s en visitekaartjes besteld, omdat Taskforce QRS Amsterdam nog niet KvK 

ingeschreven was en dit zelf niet kon bestellen. Tevens zijn een aantal bedragen dubbel betaald of 

voorgeschoten die vervolgens terug zijn betaald.

Uitgaven Begroot Gerealiseerd

Materiaal €7.928,68 €4.808,30

Verbruiksmateriaal €12.239,05 €9.189,62

Reanimatie-instructeurs €6.444,90 €9.309,50

Scholing instructeurs €2.812,70 €2.059,00

Secretariaat €6.443,17 €5.092,07

Vervoer €715,00 €415,49

Congressen €0,00 €0,00

Overig €1.119,13 €11.225,78

Totaal €37.702,63 €42.099,76
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INKOMSTEN
De inkomsten van boekjaar 2017-218 zijn toe te schrijven aan verschillende inkomstenbronnen. 
De hoofdsponsor van Taskforce QRS Leiden is het Hart Long Centrum Leiden. Hiernaast hebben wij 
sponsorgeld ontvangen van de Hartstichting. Behalve deze giften, ontvangen wij ook betalingen voor 
het geven van door de NRR-gecertificeerd onderwijs aan particulieren.

SPONSORGELD
Het sponsorgeld is lager uitgevallen dan begroot, dit komt omdat een deel van het sponsorgeld van 

het Hart Long Centrum Leiden al in het boekjaar ervoor uit was betaald. Daarom staat dit niet op de 
realisatie van boekjaar 2017-2018.
PARTICULIEREN

De inkomsten door particulieren zijn hoger dan begroot. Er was in boekjaar 2017-2018 veel 
vraag naar NRR-gecertificeerde reanimatiecursussen, waardoor we meer lessen hebben gegeven 
dan begroot. Verder hebben we aan een loopgroep en aan een groep studenten farmacie NRR-

gecertificeerde reanimatiecursussen gegeven.
OVERIG
Onder overig staan inkomsten waar wij vooraf niet op hadden gerekend. Het Hart Long Centrum 
Leiden heeft gedurende het jaar kwartaalfacturen betaald voor Kiss-of-Lifes en kosten voor het huren 
van auto’s bij Huurmij Leiden. Ook heeft het Hart Long Centrum Leiden een factuur betaald voor alle 
kosten die zijn gemaakt voor het maken van de promotie awareness film, waar in de begroting geen 
rekening mee was gehouden. Verder hebben drie instructeurs van Taskforce QRS Groningen in Leiden 

een opleiding gevolgd om NRR-gecertificeerd reanimatie-instructeur te worden, waarvoor Taskforce 
QRS Leiden het bedrag heeft voorgeschoten. Dit heeft Taskforce QRS Groningen daarna terugbetaald. 
Daarnaast is Taskforce QRS Amsterdam bezig met het oprichten van een nieuwe dochterstichting. 
Hiervoor heeft Taskforce QRS Leiden polo’s en visitekaartjes besteld die zijn terugbetaald door 
Taskforce QRS Amsterdam. Dit omdat ze nog niet KvK ingeschreven waren en dus geen bestellingen 
konden plaatsen. Ook heeft Taskforce QRS Amsterdam een aantal AED’s plus elektroden overgekocht 
voor een klein bedrag van Taskforce QRS Leiden. Tevens zijn een aantal bedragen dubbel betaald of 

voorgeschoten die vervolgens terug zijn betaald.

GIFT

Ten slotte hebben we ook een gift van €100,00 ontvangen van de familie Lammerts. Deze hadden 
een actie betreffende het veertigjarig jubileum van het schildersbedrijf van den Helm te Macharen 
(gemeente Oss) gewonnen. Daarbij konden zij €100 schenken aan een goed doel en hiervoor hebben 
zij Taskforce QRS Leiden gekozen. Wij zijn hen dan ook zeer dankbaar. Deze inkomst is onder overig 
geplaatst op de realisatie.

Op 31 augustus 2018 stond er nog één factuur open van €353,00. Dit bedrag is wel meegerekend 
bij de inkomsten, ondanks dat het pas in boekjaar 2018-2019 is betaald. Verder is de vierde 

kwartaalfactuur van het Hart Long Centrum Leiden pas in boekjaar 2018-2019 gemaakt en verstuurd 

en zal dit bedrag dan ook bij de inkomsten van 2018-2019 gerekend worden.

Inkomsten Begroot Gerealiseerd

Sponsoring €34.702,63 €27.442,43

Particulier €3.000,00 €5.093,76

Overig €0,00 €9.627,54

Totaal €37.702,63 €42.163,73
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REALISATIE
Uitgaven Begroot Gerealiseerd

A Aanschaf materiaal €7.928,68 €4.808,30

1 Reanimatiepoppen (+ accessoires) €6.698,00 €2.333,20

2 Skillsguide €0,00 €0,00

3 XFT AED €330,00 €529,41

4 Polo’s €900,68 €1.619,69

5 Elektronica (+accessoires) €0,00 €326,00

B Totaal kosten verbruiksmateriaal €12.239,05 €9.189,62

Dit betreft luchtwegen, elektroden, schoonmaakmiddelen, 
Kiss-of-Lifes, versnaperingen, vragenlijsten, certificaten en 
NRR-boekjes

C Reanimatie-instructeurs €6.444,90 €9.309,50

1 Vrijwilligersvergoeding Middelbare School €5.702,40 €7.441,25

2 Vrijwilligersvergoeding Particulier €742,50 €1.868,25

D Scholing instructeurs €2.812,70 €2.059,00

1 Externe scholing instructeurs €1.650,00 €1.350,00

2 Interne scholing instructeurs €475,20 €414,00

3 Administratie en registratie (CMS) €687,50 €295,00

E Secretariaat €6.443,17 €5.092,07

1 ICT €427,35 €1.002,84

2 Opslagruimte €1.111,44 €1.031,37

3 Promotiemateriaal €790,87 €480,14

4 Boekhouding €142,95 €129,95

5 Officiële kosten €1.518,00 €1.553,82

6 Bedankjes €1.694,00 €543,28

7 Bankkosten €175,56 €173,14

8 Overige kosten €583,00 €177,53
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F Vervoer €715,00 €415,49

1 Reiskosten openbaar vervoer €715,00 €415,49

G Congressen €0,00 €0,00

H Overig €1.119,13 €11.225,78

TOTAAL €37.702,63 €42.099,76

 
Verschil begroot en gerealiseerd -€4.397,13. 
 
 

Inkomsten Begroot Gerealiseerd

A Sponsoring €34.702,63 €33.569,27

1 HLC Leiden geld 2017 €7.260,20 €0,00

1 Hart-Long Centrum Leiden Sponsoring 2017/2018 €23.442,43 €23.442,43

2 Hartstichting Sponsoring 2017 €4.000,00 €4.000,00

B Inkomsten particulieren €3000,00 €5.093,76

C Overig €0,00 €9.627,54

TOTAAL €37.702,63 €42.163,73

Verschil begroot en gerealiseerd +€4.461,10

Totaal verschil begroot en gerealiseerd: -€4.397,13 + €4.461,10 = €63,97


