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Algemene publiekelijke informatie Stichting Qualitative Resuscitation by Students Maastricht
Taskforce QRS Maastricht is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (AN�I). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel.
Ten behoeve van de registratie als ANSI maakt TaskfoKe QRS Maamicht melding van het •1olgende:
1. Rechtspersoon
RSIM:
Rechtsvorm:
Naam van de instelling:
Ook handelend onder de naam:
Statutaire zetel:
Organisati estructu u r:

854670804
Sikhting
Sikhting Qualitative Resuscitation by Siudents Maastricht
Taskforce QRS !iraastrkhl
Gemeente Maastricht
Taskforce QRS Maastricht is een non-profit organisatie opgericht op 16-12-2014, Sinds 18-02-2015 is
slichling Taskforce Ql!S Maastrichl onderdeel van stichlin9 Tdskforce QHS Nederland. Stichting Taskforce 0115
Nederland is een overkoepelende stichting waarin afgevaardigden van de verschillende dochterstichtingen
in worden vertegenwoordigd.

l. Contactgegevens

Universiteitssingel 45, 6Z29ER Maastricht, Kamernummer: Kl.497 (op de loopbrug)
Drenckgaard 60C. 6227Gl. Maastricht
085-2500125
maastricht@tasklorceqrs.nl

3. Beleid
Doelstelling:

Taskforce QRS Maastricb! 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.

Bezoekadres:
Postadres:
Telefoonnummer:
[mailadres:

Visie
foskforce QRS M,1astricht wil de overlevingsk,msen voor slachtoffers van een circulatiestilstand vergroten, De
grootste kans hiertoe is aarnezig -,an neer de getuige start met re.:inimatie. 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 te•1ens de aandacht en kennis •1oor
re.:inimatiegeneeskunde bij de aankomende artsen vergroot.

Missie
Plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis is een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Dire<te
reanimatie door getuigen vóóraankomst 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) •1erhoogd 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 ,,an de reanimatievaardigheden van toekomstige /para)medi<i. Taskforce QR$ Maamicht streeft
ernaar dat in deioekomst alle leerlingen i11 het voortgezet onder.vijsin Nederland reanimatietrainingen
krijgen,
Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
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De hoofdlijnen voor het actuele beleidsplan kunnen bekeken worden op htto:/itaskforcenrs,nlimNstri<ht!.
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3. Statutaire bestuurssamenstelling met namen van oestuurders

Het bestuurvan Taskforce QRS Maastricht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal ,,an ten minste drie bffiuurders.
Naam:
Datum in functie:
TitPI:

Ali Ghossein
16-ll-2014
Voor,ittPr

•Jaam:
Datum in functie :
Titel:

Hesam.ltmin
16-12-2014
Al9emeen bestuurslid

•Jaam:
Datum in functie:
Titel:

Jules Robin Olsthoorn
16-12-20H
Penr,ingmel.'>ter

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Julie Sijmons
16-12-2014
Vicevoorzitter

•Jaam:
Datum in functie:
Titel:

Friso Schonck
1-7-2016
Secretaris

•Jaam:
Datum in !unctie:
Titel:

Irene Nelissen
1-7-2016
Algemeen bcstuurs lid

4.1 Namen van commissarissen

•Jaam:
Datum in !unctie:
Titel:

Petronella Josephina Paulina Maria 5chuffelen - (uijpers
05-01-2015
Lid Ra�d ,an Toezicht

Naam:
Datum in functie-:
Titel:

Antonius Peter Maria Gorgels
05 01 2015
Voorzitter Raad van Toezicht

Naam:
Datum in functie:
Titel:

RobertJohan Joseph Marie Limpens
05-01-2015
Lid Raad van Toezicht

Naam:
Datum in functie:
Titel:

Théon Kennis
01-06-2015
Lid Raad ,;m Toezicht
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5. Verslaglegging
Verslag uitgeoefende activiteit[eni:
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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 hnp:/lt,11kforç,qr1,nliwar -we·doen/üor< <ii{fä
Daarnaast wordt er van recente activiteiten verslaglegging gedaan en gepubliceerd via
hnp//@1kforesqr1,n!1maa1trj<ht/njeyw1i. Tevens wordt op 11oorgaand adres jaarlijks getoond hoeveel
burgPrs Pr afgelopPn arademisrh jaar 9Ptraind 1ijn door Taskforre QRS Maa1tri<ht. WPlensrhappPlij�e
artiviteitPn waarond�r publiraties in wetPnsrhapp�lijke tijdsrhriften worden getoond op
http:f/t,skforcegrs.nl!wetenschap/, De jaarverslagen zijn te vinden via
http://Utskf9rceqrs.nflmaastri<htlffdocumenten.

5.2 Beloningslleleid
Onkostenvergoeding Raad •1an Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een reis-en onkostenvergoeding. Dil heeft tot op heden niet plaats gevonden.

•liet-bovenmatig vacatiegeld Raad 1an Toezicht
1

De Raad van TOP.Zicht omvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden voor Tasklorre QRS. Leden van de M vervullen hun taken op vrijwillige basis. Oit heeft tot
op heden niet plaats gevonden.
i

B!:I00iOUshdtdR<::SlUUrdCCit
Het •iacatiegeld dat maandelijks wordt uitgekeerd bedraagt voor bestuursleden maximaal ( 256, - en voor de voorzitter ( 313, Naast hel va(aliegdd kan een bestuurslid recht hebben op een vrijwilligersvergoeiling van maximaal { 120,-voor tijnihaar werk binnen een (Ollllllissie.
BestuurslPden kunnen r�iskostPn van maximaal drie r�i,en per wePk derlarerPn,

Belnoioud1elrid coromi»ie Pli!onina
De commissie pl�nning krij(Jt 2,50 euro per uur met een m,,ximum 10 uur per week.
BeloniD95hflfid \'fiîWilliPC'5
[en vrijwill iger heeft recht op een •irijwilligersvergoeding van maximaal ( 12, - per reanimatietraining. Naast deze vergoeding heeft een •.rijwilliger per lesdag recht op
reistijdvergoeding variërend van ( 6.- tot€ 12,-afhankelijk van de locatie.
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