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Maastricht

Algemene publiekelijke informatie Stichting Qualitative
Resuscitation by Students Maastricht
Taskforce QRS Maastricht is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten
donateurs belastingvoordeel.
Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt Taskforce QRS Maastricht melding van het volgende:

1. Rechtspersoon
RSIN:
Rechtsvorm:
Naam van de instelling:
Ook handelend onder de naam:
Statutaire zetel:
Organisatiestructuur:

854670804
Stichting
Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht
Taskforce QRS Maastricht
gemeente Maastricht
Taskforce QRS Maastricht is een non-profit organisatie opgericht op 1612-2014. Sinds 18-02-2015 is stichting Taskforce QRS Maastricht
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 Maastricht bestaan Taskforce QRS Nijmegen
respectievelijk Taskforce QRS Utrecht.

2. Contactgegevens
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Universiteitssingel 45, 6229ER Maastricht, Kamernummer: K1.497 (op
de loopbrug)
Drenckgaard 60C, 6227GE, Maastricht
043-7113080
maastricht@taskforceqrs.nl

3. Beleid
Doelstelling:

Taskforce QRS Maastricht 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.
Visie
Taskforce QRS Maastricht 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.

Universiteitssingel 45
6229ER Maastricht
Kamernummer K1.497 (op de loopbrug)

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht
Postadres: Drenckgaard 60C, 6227GE Maastricht
NL55INGB0006612199 | KvK. 62128302

Maastricht

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

043 711 3080
info@taskforceqrs.nl
www.taskforceqrs.nl

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. Daarnaast zien
wij het belang van het verbeteren van de reanimatievaardigheden van
toekomstige (para)medici. Taskforce QRS Maastricht streeft ernaar dat
in de toekomst alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland
reanimatietrainingen krijgen.
Voor het academische jaar 2015 wordt er gestreefd 10.000 leerlingen
(maximaal) te trainen. Om dit te bewerkstelligen worden er soms bij
twee scholen tegelijkertijd lesgegeven, waardoor 2 voertuigen
noodzakelijk zijn. Alle vrijwilligers, waaronder reanimatie-instructeurs,
die in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding, kunnen dit
tot een maximum van € 1.500,00 per jaar ontvangen conform
afspraken met de belastingdienst. Alle vrijwilligers tekenen voor of
tijdens de eerste weken van het academische jaar 2015-2016 een
vrijwilligersovereenkomst alvorens ze vrijwilligerswerk uitvoeren voor
Taskforce QRS Maastricht, met het oog op veiligheid en verduidelijking
richting vrijwilligers en voor cursisten.
Onze inkomsten ontvangen wij van particulieren, bedrijven, stichtingen
en overheden. Taskforce QRS Maastricht ziet er op toe dat vrijwel alle
inkomsten ten goede komen aan de projecten waarvoor ze bestemd
zijn. Het afleggen van een goede verantwoording aan onze donateurs is
derhalve van cruciaal belang en volledige transparantie wordt dan ook
nagestreefd. Door middel van duidelijke informatie op onze website en
social media accounts worden donateurs tevens geïnformeerd over
ontwikkelingen van onze projecten. De financiële middelen die ons zijn
aangereikt worden binnen een afzienbare termijn ingezet voor de
projecten, waarbij wij beogen een reserve aan te houden als buffer.
Doelen die Taskforce QRS Maastricht in 2020 behaald wenst te hebben
zijn:
• er is een landelijk dekkend netwerk van mensen die kunnen
reanimeren
• reanimatieonderwijs is structureel verankerd in het voortgezet
onderwijs
• het aantal burgerhulpverleners bedraagt 5/1000 inwoners
• alle artsen hebben een reanimatie certificaat
• er bestaat een landelijke continue registratie van alle gevallen van
plotselinge hartstilstand, reanimaties en overleving (Taskforce QRS
Maastricht is reeds betrokken bij de registry in Limburg).
Het beleidsplan van Taskforce QRS Maastricht wordt later dit jaar
gepubliceerd op http://taskforceqrs.nl/maastricht/.
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Beloningsbeleid:

Bestuursleden van Taskforce QRS Maastricht ontvangen geen beloning
voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte
kosten alsmede op niet bovenmatig vacatiegeld, dit laatste indien en
voor zover dit door de belastingdienst wordt toegestaan in verband
met het afgeven van een beschikking omtrent de toekenning van de
status Algemeen Nut Beogende Instelling.

4. Statutaire bestuurssamenstelling met namen van bestuurders
Het bestuur van Taskforce QRS Maastricht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal
van ten minste drie bestuurders.
Naam:
Datum in functie:
Titel:

Ali Ghossein
16-12-2014
Voorzitter

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Hesam Amin
16-12-2014
Vicevoorzitter

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Jules Robin Olsthoorn
16-12-2014
Penningmeester

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Jerremy Weerts
16-12-2014
Secretaris

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Julie Sijmons
16-12-2014
Algemeen bestuurslid

4.1 Namen van commissarissen
Naam:
Datum in functie:
Titel:

Petronella Josephina Paulina Maria Schuffelen - Cuijpers
05-01-2015
Lid Raad van Toezicht

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Antonius Peter Maria Gorgels
05-01-2015
Voorzitter Raad van Toezicht

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Robert Johan Joseph Marie Limpens
05-01-2015
Lid Raad van Toezicht

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Théon Kennis
01-06-2015
Lid Raad van Toezicht
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5. Verslaglegging
Verslag uitgeoefende activiteit(en):

Taskforce QRS Maastricht zet zich dagelijks in om burgers te leren
reanimeren. De cijfers van het totale aantal getrainde burgers worden
bijgewerkt en getoond op http://taskforceqrs.nl/wat-wedoen/#qrs_cijfers. Daarnaast wordt er van recente activiteiten
verslaglegging gedaan en gepubliceerd via
http://taskforceqrs.nl/maastricht/nieuws/. Tevens wordt op voorgaand
adres jaarlijks getoond hoeveel burgers er afgelopen academisch jaar
getraind zijn door Taskforce QRS Maastricht. Wetenschappelijke
activiteiten waaronder publicaties in wetenschappelijke tijdschriften
worden getoond op http://taskforceqrs.nl/wetenschap/.

Financiële verantwoording:

Taskforce QRS Maastricht heeft vanwege de oprichting in het najaar
van 2014 een verlengd boekjaar. Dit betekent dat 2014 en 2015
tezamen in een financieel jaarverslag gepubliceerd worden binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar 2015, waarin de staat van baten
en lasten van Taskforce QRS Maastricht inzichtelijk worden gemaakt.
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