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Beste lezer,
Met trots presenteren wij u het verkort jaarverslag van Stichting Taskforce QRS Nijmegen over de periode 1
januari 2018 tot en met 31 augustus 2018.
Vanaf academisch jaar 2018-2019 heeft het bestuur van Taskforce QRS Nijmegen, in samenspraak met de Raad
van Toezicht en collega’s uit andere steden, besloten om de begroting aan te passen van kalenderjaar (1 januari
tot en met 31 december) naar academisch jaar (1 september tot en met 31 augustus). Deze wijziging is
voornamelijk doorgevoerd om de begroting en financiële administratie gelijk te laten lopen met de planning van
de cursussen aan de middelbare scholieren. Hierdoor kan het bestuur van Taskforce QRS Nijmegen de financiële
begroting nauwkeuriger maken. Deze wijziging van het boekjaar is gecommuniceerd met onze collega’s en is ook
statutair vastgelegd.
Taskforce QRS Nijmegen is in deze periode bezig geweest met het professionaliseren van de stichting, het
vergroten van de naamsbekendheid en het opleiden van zoveel mogelijk leerlingen ten behoeve van ons
hoofddoel, het vergroten van de overlevingskans bij een circulatiestilstand.
In 2018 zijn er belangrijke stappen gezet. Zo heeft de stichting de algemene voorwaarden ingevoerd, hebben wij
veel nieuw promotiemateriaal ontwikkeld en zijn banden op de universiteit verder geïntensiveerd.
In dit jaarverslag geven wij een overzicht van wat wij in de periode januari tot en met augustus bereikt hebben en
presenteren wij de jaarrekening.
Namens het bestuur van Stichting Taskforce QRS Nijmegen wens ik u veel leesplezier.
Arnaud van Vierzen,
Voorzitter Stichting Taskforce QRS Nijmegen
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Het bestuur van Taskforce QRS Nijmegen heeft zich op 1 januari als volgt geconstitueerd:
- Voorzitter: Arnaud van Vierzen
- Secretaris: Renée Tuinte
- Penningmeester: Stef van Overdijk
- Bestuurslid PR & Acquisitie: Rosanne Krakers
- Bestuurslid Logistiek en Particulieren: Rens Kooken
- Bestuurslid Educatie: Nina Loman
- Bestuurslid Planning: Hilde Haagsma
- Bestuurslid Algemeen: Meike van Boxtel

l

Op 1 augustus 2018 vond er een bestuurswissel binnen Taskforce QRS Nijmegen plaats. Nina Loman heeft hierbij
haar taken neergelegd als bestuurslid Educatie. Per 1 augustus heeft Cheyenne Verburgt de functie van
bestuurslid Educatie overgenomen.
Het afgelopen half jaar hebben wij met meer regelmaat contact gehad met de raad van toezicht. Alle adviezen die
zij ons het afgelopen jaar hebben gegeven, worden zeer gewaardeerd. De raad van toezicht bestond uit de
volgende leden:
- Voorzitter: Lodewijk Poelhekke
- Maarten Heuts
- Han Heijnen
Tevens waren er twee commissies actief:
- Commissie Werving en Opleiding
- Commissie Promotie en Activiteiten
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Middelbare scholen
In de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2018 waren wij actief op 3 scholen:
• Het SSgN (Stedelijke scholengemeenschap Nijmegen);
• Het NSG (Nijmeegse scholengemeenschap Groenewoud);
• Het Montessori college.

Tabel 1. Aantal opgeleide leerlingen.

1 Januari 2018 tot en met 31 augustus 2018

Aantal Leerlingen

Nieuwe lessen

427

Herhaal lessen

470

Totaal

897

Sinds oprichting tot en met 31 augustus 2018
Aantal nieuw leerlingen

3686

Aantal leerlingen (inclusief herhaal leerlingen)

5172

Aantal lessen (inclusief herhaallessen)

192

Tabel 2. Aantal opgeleide leerlingen per school.

School

Aantal Leerlingen

SSGN
Herhaal

18

Montessori
Nieuw

147

NSG
Nieuw
Herhaal

280
452

Projectdagen
Deze periode hebben wij een projectdag georganiseerd op het RSG Lingecollege in Tiel, hierbij hebben 45
middelbare scholieren kennisgemaakt met reanimatie. Voor het collegejaar 2018-2019 streven wij naar meer
projectdagen, omdat wij op deze manier ook veel leerlingen iets kunnen bijbrengen over reanimatie.
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Particuliere cursussen Nijmegen
Taskforce QRS Nijmegen verzorgt naast reanimatietrainingen op middelbare scholen ook reanimatiecursussen
voor particulieren. Hierbij organiseren wij avondcursussen voor de geïnteresseerden uit Nijmegen en omstreken,
studentensportverenigingen en studentenverenigingen. Zie de onderstaande tabel voor het aantal opgeleide
particulieren in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2018. Hierbij dient in acht genomen te worden
dat er in de maanden juli en augustus geen cursussen hebben plaatsgevonden wegens de zomervakantie.
Het afgelopen half jaar zijn wij hard bezig geweest met het professionaliseren van de avondcursussen. Zo zijn er
algemene voorwaarden opgesteld en wordt er tijdens de cursus wat te drinken aangeboden aan cursisten. Na de
cursus wordt er een zelfontworpen zakkaartje aan cursisten meegegeven en wordt er een evaluatieformulier
opgestuurd. We hopen hiermee de cursus voor particulieren te blijven verbeteren.

l

Tabel 3. Aantal opgeleide particulieren.

Avondcursus

Aantal

Particulieren

116

Reanimatie instructeurs
Taskforce QRS Nijmegen heeft de afgelopen periode erg haar best gedaan om nieuwe instructeurs te werven. Wij
zijn dan ook trots om 9 nieuwe instructeurs te hebben mogen verwelkomen in de periode 1 januari 2018 tot en
met 31 augustus 2018.
Tabel 4. Aantal instructeurs Taskforce QRS Nijmegen.

Instructeurs

Aantal

Nieuw

9

Totaal

43
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Samenwerkingspartners
Taskforce QRS Nederland
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Taskforce QRS Nederland is de overkoepelende stichting van alle afzonderlijke Taskforce QRS-stichtingen in de
steden Maastricht, Utrecht, Leiden Nijmegen en Groningen. Taskforce QRS Nederland houdt zich bezig met de
landelijke acquisitie en promotie. Taskforce QRS Nederland streeft naar uniformiteit binnen de dochterstichtingen
zodat deze kunnen samenwerken bij grootschalige projecten. Het bestuur van Taskforce QRS Nederland wordt
gevormd door bestuursleden van de dochterstichtingen. Namens Taskforce QRS Nijmegen heeft Arnaud van
Vierzen deelgenomen in het bestuur van Taskforce QRS Nederland. Op 12 mei vond in Nijmegen het interfacultair
QRS-overleg plaats. Tijdens dit overleg wordt kennis tussen de verschillende steden uitgewisseld.

Hartstichting
De Hartstichting zet zich in Nederland in om hart- en vaatziekten te bestrijden. Een onderdeel van alle initiatieven
waarvoor de Hartstichting zich inzet, is reanimatieonderwijs. Gezien de gezamenlijke belangen wordt er
onderlinge steun geboden. Wij mogen ons, als stichting, bijzonder partner van de Hartstichting noemen.

Nederlandse Reanimatie Raad Congres
Het Nederlands Reanimatie Congres wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
Taskforce QRS draagt ieder jaar haar steentje bij aan de organisatie van het congres, waarbij instructeurs uit
Maastricht, Nijmegen, Leiden, Utrecht en Groningen ondersteuning bieden. Daarnaast is het NRR-congres, net
zoals het Europees Reanimatie Congres, een belangrijke gelegenheid om nieuwe contacten te leggen, contacten
te onderhouden en nieuwe kennis op te doen omtrent reanimatie in het algemeen, maar ook specifiek over
reanimatieonderwijs op middelbare scholen.
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Sponsoren en subsidie
Gemeente Nijmegen
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In de periode 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2018 heeft Taskforce QRS Nijmegen een subsidie ontvangen.
Hierbij dient vermeld te worden dat de subsidie van de gemeente Nijmegen in vier termijnen werd uitbetaald. De
laatste termijn valt hierbij niet onder deze boekingsperiode.

Hartstichting
In de periode 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2018 heeft Taskforce QRS Nijmegen een subsidie van de
Hartstichting ontvangen.

Rabobank Coöperatiefonds het rijk van Nijmegen
In de periode 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2018 heeft Taskforce QRS Nijmegen een donatie ontvangen.
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Conclusies en aanbevelingen
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Professionalisering
In 2018 is er een nieuwe privacy wet ingegaan. Om de stichting verder te professionaliseren hebben wij hierbij
passende algemene voorwaarden gemaakt. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van
een dochterstad van Taskforce QRS die door een notaris goedgekeurd zijn. Tevens hebben wij onnodige gegevens
van cursisten verwijderd zodat onze stichting voldoet aan de AVG eisen. Verder hebben wij opnieuw gekeken
naar onze organisatie betreft het maken van het beleid. Hierbij leek het ons verstandig om over te stappen naar
academische jaren voor de verslaglegging en de begroting.
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De cursussen
In deze periode hebben wij moeite gehad met scholen die op het allerlaatste moment toch afzagen van
reanimatielessen. Hierbij zijn stappen gezet betreft nieuwe contracten met scholen. In het begin van volgend
academisch jaar zullen deze getekend worden. Zo hopen wij in de toekomst betere continuïteit te krijgen.
Sinds het begin van januari zijn wij tevens ook meer avondcursussen gaan geven. Nu geven wij regelmatig twee
avonden in de maand een avondcursus. Hierbij hebben wij ook geïnvesteerd in verdere professionalisering van
deze cursus, bijvoorbeeld door een toetsingsmoment in onze cursus in te bouwen en aan het eind van de cursus
een zakkaartje mee te geven. Bovendien is er nu koffie en thee in de pauze.

Promotiemateriaal
In 2018 zijn wij ook bezig geweest met het meer promoten in Nijmegen. Hiervoor hebben wij nieuw
promotiemateriaal gemaakt en aangeschaft waaronder het zakkaartje, Taskforce QRS-muntjes, flyers en
bestuurskleding. Ook hebben wij meerdere evenementen georganiseerd en hebben wij bij evenementen
ondersteuning geboden. Hierbij kan worden gedacht aan de introductiemarkt van de Radboud Universiteit.

Aanbevelingen
Voor het komende jaar zullen wij onze aandacht richten op duurzame contacten met scholen en de motivatie van
onze instructeurs. Daarnaast zal een belangrijk punt het verder professionaliseren van de stichting en daarbij het
genereren van meer naamsbekendheid zijn. Zo willen wij gaan werken met een Verklaring Omtrent Gedrag voor
onze instructeurs en skill guides aanschaffen voor bij de avondcursussen. Ons hoofddoel, het vergroten van de
overlevingskans bij een circulatiestilstand, staat hierbij altijd voorop.
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