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Algemene publiekelijke informatie Stichting Qualitative Resuscitation by Students Leiden
Taskforce QRS Leiden is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten
donateurs belastingvoordeel.
Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt Taskforce QRS Leiden melding van het volgende:
1. Rechtspersoon
KVK-nummer:
RSIN:
Rechtsvorm:
Naam van de instelling:
handelend onder de naam:
Statutaire zetel:
Organisatiestructuur:

2. Contactgegevens
Postadres:
Telefoonnummer:
Emailadres:
3. Beleid
Doelstelling:

64779181
855837470
Stichting
Stichting Qualitative Resuscitation by Students Leiden Ook
Taskforce QRS Leiden
gemeente Leiden
Taskforce QRS Leiden is een non-profit organisatie opgericht op
1712-2015 als vereniging. Sinds 18-12-2015 is Taskforce QRS Leiden
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als stichting. Sinds die
datum is Taskforce QRS Leiden ook onderdeel van stichting
Taskforce QRS Nederland. Stichting Taskforce QRS Nederland is een
overkoepelende stichting waarin de verschillende
dochterstichtingen worden vertegenwoordigd. Naast Taskforce QRS
Leiden bestaan Taskforce QRS Maastricht, Taskforce QRS Nijmegen,
Taskforce QRS Utrecht, Taskforce QRS Amsterdan en Taskforce QRS
Groningen.
Grote Buitendijk 16, 1991 BZ Velserbroek
085-2500125
leiden@taskforceqrs.nl

SBI- code: 86929. Taskforce QRS Leiden zet zich in voor het geven
van reanimatieonderwijs ter ondersteuning van het identificeren en
bestrijden van hart- en vaatziekten, met bijzondere aandacht voor
plotse hartdood.
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Visie
Taskforce QRS Leiden wil de overlevingskansen voor slachtoffers van
een circulatiestilstand vergroten. De kans voor een slachtoffer om
een circulatiestilstand te overleven is het grootst wanneer een
omstander binnen 6 minuten start met de basis reanimatie. Daarom
moet iedere burger kunnen reanimeren. De beste plaats om de
stappen van de reanimatie aan te leren is in het voortgezet
onderwijs, aangezien middelbare scholieren later alle takken van de
bevolking in stromen. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek
gebleken dat middelbare scholieren reanimeren kunnen leren en
toepassen in de praktijk. Door hun medische achtergrond zijn
(bio)medische studenten zeer geschikt om reanimatieonderwijs te
geven. Door studenten in te zetten wordt tevens de aandacht en
kennis voor reanimatiegeneeskunde bij de aankomende artsen
vergroot.

Missie
Plotselinge circulatiestilstand buiten het ziekenhuis is een belangrijk
volksgezondheidsprobleem. Directe reanimatie door omstanders
vóór aankomst van professionele hulpverleners is van levensbelang
en leidt tot een grotere overlevingskans met een goede kwaliteit
van leven. Bewustwording hiervan bij de burgers is daarom
cruciaal. Door kennis en vaardigheden van reanimatie te
bevorderen, zal de kans dat vroegtijdig een reanimatie door
omstanders wordt gestart verhoogd worden. Ons doel is het
verbeteren van kennis en vaardigheden van basis reanimatie en
defibrillatie bij leerlingen in het voortgezet onderwijs die zij zelf in
de praktijk kunnen toepassen. Taskforce QRS Leiden streeft ernaar
dat in de toekomst alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in
Nederland reanimatietrainingen krijgen.
Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

De hoofdlijnen voor het actuele beleidsplan kunnen bekeken
worden op http://taskforceqrs.nl/leiden/organisatie/.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden van Taskforce QRS Leiden ontvangen geen beloning
voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders hebben wel recht op
een vrijwilligersvergoeding voor het geven van reanimatieonderwijs
en een bestuursmaandenvergoeding vanuit de Universiteit Leiden.
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4. Statutaire bestuurssamenstelling met namen van bestuurders
Het bestuur van Taskforce QRS Leiden bestaat uit minimaal 3 bestuurders.
Naam:
Datum in functie:
Titel:

Anna Baukje Veldman
01-07-2017
Voorzitter

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Annemijn Sterre Johanna Charlotte Oosterlee
01-04-2018
Vice-voorzitter

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Jaimy van Everdingen
01-09-2018
Secretaris

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Maartje Hendrika Kanaar
01-05-2018
Penningmeester

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Marjolein Ursula Paulina Antonia Lammerts
01-01-2018
Bestuurslid Intern

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Saimi Elisa Dap
01-01-2018
Bestuurslid Extern

4. Verslaglegging
Verslag uitgeoefende activiteit(en): Taskforce QRS Leiden zet zich dagelijks in om burgers te leren
reanimeren. De cijfers van het totale aantal getrainde scholieren
door Taskforce QRS NL worden getoond op
www.taskforceqrs.nl/leiden/ onder het kopje ‘ons verhaal’.
Daarnaast wordt er van recente activiteiten verslaglegging gedaan
en gepubliceerd via http://taskforceqrs.nl/leiden/ en
https://www.facebook.com/TaskforceQRSLeiden/. De jaarverslagen
zijn te vinden via http://taskforceqrs.nl/leiden/organisatie.
Financiële verantwoording:

De begroting en de realisatie van Taskforce QRS Leiden kunnen
worden ingezien via www.taskforceqrs.nl/leiden/organisatie
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