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Algemene publiekelijke informatie Stichting Qualitative Resuscitation by Students Utrecht 
2019-2020  

1. Rechtspersoon  
RSIN:      854920626 
Rechtsvorm:     Stichting 
Naam van de instelling:    Stichting Quilitative Resuscitation by Students Utrecht 
Ook handelend onder de naam:   Taskforce QRS Utrecht 
Statutaire zetel:     Gemeente Utrecht 
 
Organisatiestructuur:  Taskforce QRS Utrecht is een non-profit organisatie opgericht op 18-02-2015. 

Taskforce QRS Utrecht onderdeel van stichting Taskforce QRS Nederland. 
Taskforce QRS Nederland is een overkoepelende stichting waarin afgevaardigden 
van de verschillende dochterstichtingen in worden vertegenwoordigd. Naast 
Taskforce QRS Utrecht bestaan Taskforce QRS Maastricht, Taskforce QRS 
Nijmegen, Taskforce QRS Leiden, Taskforce QRS Groningen en Taskforce QRS 
Amsterdam.  

 
2. Contactgegevens  
Postadres:     Gildtsraat 177, 3572 EM Utrecht 
Telefoonnummer:    085-2500125 
Emailadres:     utrecht@taskforceqrs.nl 
 
3. Beleid  
Doelstelling:  Het faciliteren van reanimatieonderwijs in het algemeen en specifiek op 

middelbare scholen. Dit ter ondersteuning van het identificeren en bestrijden van 
hart- en vaatziekte, met bijzondere aandacht voor de plotse hartdood. 

 
Visie: Taskforce QRS Utrecht zet zich in de overlevingskans van slachtoffers van een 

circulatiestilstand te vergroten. Enkel mensen uit de directe omgeving van het 
slachtoffer en kunnen binnen de essentiële 6 minuten starten met de reanimatie. 
Ons inziens kan breed gedragen en laagdrempelig reanimatieonderwijs op 
middelbare scholen een reanimatiekundige generatie opleveren. Geneeskunde 
studenten zijn uiterst geschikt dit onderwijs te organiseren en de beroepsgroep te 
overtuigen van het belang. 

 
Missie: Plotselinge circulatiestilstanden buiten het ziekenhuis zijn een 

volksgezondheidsprobleem. Spoedig en adequaat handelen is van levensbelang in 
deze situatie. Bewustwording en het aanleren van kwalitatief goede 
borstcompressie en beademingen aan de Nederlandse bevolking is daarom ook 
cruciaal. Met onze laagdrempelige maar kwalitatief goede reanimatieonderwijs 
door (para-) medische studenten op middelbare scholen willen wij de kennis en 
vaardigheden van de jeugd met betrekking tot reanimatie en defibrillatie 
verbeteren. Zoals het gezegde luid, “jong geleerd is oud gedaan” is ons doel een 
reanimatievaardige generatie op te leiden. 

 
Hoofdlijn actueel beleidsplan: Het academische jaar 2019-2020 staat voor Taskforce QRS in het teken van 

duurzame groei. Voor duurzame groei zal het bestuur zich inzetten een hechte 
groep instructeurs van voldoende omvang te creëren. Daarnaast zullen nieuwe 
scholen en donateurs worden benaderd. Het hoofdlijnen en complete beleidsplan 
2019-2020 (als deel van het bestuursverslag 2019-2020) kan worden bekeken op 
https://taskforceqrs.nl/utrecht/organisatie/.  

 
Beloningsbeleid:  Bestuursleden van Taskforce QRS Utrecht hebben recht op reis- en onkosten 

vergoedingen voor bestuurstaken. Voor het geven van reanimatieonderwijs hebben 
alle vrijwilligers recht op een vrijwilligersvergoeding (€14,- per les, maximaal 
€170,- of €1700,- per jaar)  
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3. Statutaire bestuurssamenstelling met namen van bestuurders  
Het bestuur van Taskforce QRS Utrecht bestaat uit tenminste 3 bestuursleden: 
 
Naam:      Bram Klein Wentink 
Datum in functie:    27-06-2018 
Titel:      Voorzitter 
 
Naam:      Gabrielle Remme 
Datum in functie:    27-06-2018 
Titel:      Secretaris 
 
Naam:     Janneke Schuring 
Datum in functie:    25-01-2019 
Titel:      Penningmeester 
 
Naam:      Sophie van de Haterd 
Datum in functie:    25-01-2019 
Titel:      Bestuurslid Scholen 
 
Naam:      Marieke de Waal 
Datum in functie:    09-05-2018 
Titel:      Bestuurslid NRR 
 
Naam:      Bryce Renkema 
Datum in functie:    18-09-2019 
Titel:      Bestuurslid opleidingen 
 
Naam:      Inmgar Verwijlen 
Datum in functie:    25-01-2019 
Titel:      Bestuurslid PR 
 
Naam:      Cheyenne Chiu 
Datum in functie:    18-09-2019 
Titel:      Bestuurslid Algemeen 
 
4.1 Verslaglegging 
Taskforce QRS Utrecht zet zich dagelijks in om burgers te leren reanimeren, verslaglegging van bijzondere activiteiten vindt 
plaats via onze website (https://taskforceqrs.nl/nieuws/) en facebookpagina (https://www.facebook.com/taskforceqrsutrecht/). 
Totaalaantallen worden gepubliceerd in ons bestuursverslag (https://taskforceqrs.nl/utrecht/organisatie/).  
 
4.2 Financiële verslaglegging 
Ons financieel jaarverslag wordt uiterlijk 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar (eindige op 31 augustus) gepubliceerd 
op onze website (https://taskforceqrs.nl/utrecht/organisatie/). 
 

 

 

 


