
 
 

 

Nijmegen 

 

nijmegen@taskforceqrs.nl 

www.taskforceqrs.nl 

 

 

 

 

 

t 

 
 

l 

Professor Huijbersstraat 75 K5 

6524 NS  Nijmegen 

 

 

 

Stichting Qualitative Resuscitation by Students 

NijmegenNL69INGB0006571110 | KvK. 62692666 

 

 

 
Algemene publieke informatie Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nijmegen 
 
Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt Taskforce QRS Nijmegen melding van het volgende: 
 

1. Rechtspersoon 
RSIN:      854920432 
Rechtsvorm:    Stichting  
Naam van de Instelling:   Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nijmegen 
Ook handelend onder de naam:  Taskforce QRS Nijmegen 
Statutaire zetel:    Gemeente Nijmegen 
Organisatiestructuur: Taskforce QRS Nijmegen is een non-profit organisatie opgericht op 18-02-

2015. Sinds 18-02-2015 is stichting Taskforce QRS Nijmegen onderdeel 
van stichting Taskforce QRS Nederland. Stichting Taskforce QRS 
Nederland is een overkoepelende stichting waarin afgevaardigden van de 
verschillende dochterstichtingen in worden vertegenwoordigd. Naast 
Taskforce QRS Nijmegen  bestaan Taskforce QRS Maastricht, Taskforce 
QRS Utrecht, Taskforce QRS Leiden en Taskforce QRS Groningen.  

 

2 . Contactgegevens 
Postadres:    Professor Huijbersstraat 75 K5 6524 NS Nijmegen 
Telefoonnummer:   085-2500125 
Emailadres:    Nijmegen@taskforceqrs.nl 
 
 

3. Beleid  
Doelstelling: Het geven van reanimatieonderwijs ter ondersteuning van het identificeren en bestrijden van hart- en 

vaatziekten, met bijzondere aandacht voor plotse hartdood.    

Visie  

Taskforce QRS Nijmegen wil de overlevingskansen voor slachtoffers van een circulatiestilstand vergroten. De  

grootste kans hiertoe is aanwezig wanneer de getuige start met reanimatie. Daarom moet iedere burger  kunnen 

reanimeren. De beste plaats om dit te leren is in het voortgezet onderwijs. Studenten geneeskunde zijn zeer 

geschikt om dit onderwijs te geven. Door hen in te zetten wordt tevens de aandacht en kennis voor 

reanimatiegeneeskunde bij de aankomende artsen vergroot.  

Missie  

Plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis is een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Directe reanimatie door 

getuigen vóór aankomst van de hulpdiensten is van levensbelang en leidt tot overleving met een goede kwaliteit. 

Bewustwording hiervan bij de burgers is daarom cruciaal. Door kennis en vaardigheden van reanimatie te 

bevorderen, zal de kans op reanimatie door getuigen (als belangrijkste voorwaarde voor overleving) verhoogd 

worden. Ons doel is het verbeteren van kennis en vaardigheden van  reanimatie en defibrillatie bij leerlingen in het 

voortgezet onderwijs.  

Hoofdlijnen actueel Beleidsplan: De hoofdlijnen voor het actuele beleidsplan kunnen bekeken worden op 

http://taskforceqrs.nl/nijmegen/  
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4. statutaire bestuurssamenstelling met namen van bestuurders 
 
Het bestuur van Taskforce QRS Nijmegen bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen  
aantal van tenminste drie bestuursleden.  
 
Naam:     Meike van Boxtel 
Datum in functie:   01-01-2019 
Titel:     Voorzitter 
 
Naam:     Floor Smeets 
Datum in functie:   01-07-2019 
Titel:     Secretaris 
 
Naam:     Hilde Haagsma  
Datum in functie:   01-01-2019 
Titel:     Penningmeester 
 
Naam:     Donna Limbeek 
Datum in functie:   01-01-2019 
Titel:     Planning  
 
Naam:     Esmée van Dijk 
Datum in functie:   01-07-2019 
Titel:     Educatie 
 
Naam:     Coen Vulders 
Datum in functie:   01-01-2019 
Titel:     Sponsoring en Acquisitie  
 
Naam:     Thorold Verwijlen 
Datum in functie:   01-07-2019 
Titel:     Logistiek 
 
Naam:     Pepijn Dekkers 
Datum in functie:   01-01-2019 
Titel:     Intern 
 

 
4.1. Samenstelling Raad van Toezicht 
 
Naam:     Han Heijnen 
Datum in functie:   01-09-2016 
 
Naam:     Lodewijk Poelhekke 
Datum in functie:   01-09-2016 
 
Naam:     Maarten Heuts 
Datum in functie:   01-09-2016 
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5. Verslaglegging  
 

Verslag uitgeoefende activiteiten: Taskforce QRS Nijmegen zet zich dagelijks in om burgers te leren  reanimeren. 

Er wordt  van recente activiteiten verslaglegging gedaan en gepubliceerd via http://taskforceqrs.nl/nijmegen/nieuws/  

De jaarverslagen zijn te vinden via http://taskforceqrs.nl/nijmegen/. 

 
 
5.1 Financiële verslaglegging 
Voor de financiële verslaglegging zie Financieel Jaarverslag 2018-2019.  
 

5.2 beloningsbeleid 
Onkostenvergoeding Raad van Toezicht 
 
Leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding. Dit heeft tot op 
heden niet plaats gevonden.  
 
De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden voor Taskforce QRS Nijmegen. Leden 
van de Raad van Toezicht vervullen hun taken op vrijwillige basis.  
 
Beloningsbeleid Bestuursleden 
 
Voor de bestuursleden van Taskforce QRS Nijmegen is geen vacatiegeld vrijgemaakt. Een bestuurslid kan wel een 
vrijwilligersvergoeding ontvangen van maximaal €170.-  per maand en €1700.- per jaar voor zijn of haar gegeven 
reanimatielessen.  
Bestuursleden kunnen reis- en onkosten declareren. 
 
Beloningsbeleid vrijwiligers 
 
Een vrijwilliger van Taskforce QRS Nijmegen heeft recht op een vrijwilligersvergoeding. Een vrijwilliger mag 
gemaakte reiskosten voor een reanimatietraining declareren. De vrijwilligersvergoeding mag maximaal per maand 
€170.- en per jaar €1700.- zijn. 
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