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Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt Taskforce QRS Amsterdam melding van het volgende:  

 

1. Rechtpersoon 
RSIN:      859929188 

Rechtsvorm:     Stichting 
Naam van de instelling:   Stichting Qualitative Resuscitation by Students Amsterdam 

Ook handelend onder deze naam:  Taskforce QRS Amsterdam 

Organisatiestructuur:  Taskforce QRS Amsterdam is een non-profit organisatie opgericht 

op 17-07-2017. Sinds 05-04-2019 is Taskforce QRS Amsterdam als 

stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Taskforce 

QRS Amsterdam is onderdeel van stichting Taskforce QRS 

Nederland. Taskforce QRS Nederland is een overkoepelende 

stichting, waarin verschillende dochterstichtingen vertegenwoordigd 
worden. Naast Taskforce QRS Amsterdam, bestaan Taskforce QRS 

Groningen, Taskforce QRS Leiden, Taskforce QRS Maastricht, 

Taskforce QRS Nijmegen en Taskforce QRS Utrecht.  

 

2. Contactgegevens 
Postadres:    Osdorper Ban 1645, 1069 TK Amsterdam 

Telefoonnummer:    085-2500125 

Emailadres:    amsterdam@taskforceqrs.nl 
 

3. Beleid 
Doelstelling:  SBI- code: 86929. Taskforce QRS Amsterdam zet zich in voor het 

geven van reanimatieonderwijs aan middelbarescholen en 

particulieren ter ondersteuning van het identificeren en bestrijden 

van hart- en vaatziekten, met bijzondere aandacht voor plotse 

hartdood.  
 

Visie:  

Taskforce QRS Amsterdam wil het aantal slachtoffers dat overlijdt 

aan een circulatiestilstand verkleinen. Hoe eerder er gestart wordt 

met de reanimatie, des te hoger de overlevingskansen voor 

slachtoffers met een circulatiestilstand. Daarom moet elke burger 

kunnen reanimeren. Dit willen wij bereiken door aan zoveel mogelijk 

mensen de vaardigheden van reanimeren aan te leren. Onze 
primaire doelgroep gaat uit naar scholieren in het voortgezet 

onderwijs. Wij zorgen ervoor dat jongeren weten hoe ze moeten  
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handelen in een dergelijke situatie. De lessen worden verzorgd door 

getrainde instructeurs met een medische achtergrond en zullen 

idealiter om het jaar herhaald worden, zodat de leerlingen de 

vaardigheden kunnen onderhouden en hun kennis kunnen 

uitbreiden. Op deze manier willen we ook aandacht vragen voor het 

belang van plotselinge hartdood en het belang van reanimatie.  
 

     Missie:  

Plotse circulatiestilstand buiten het ziekenhuis is een belangrijk 

volksgezondheidsprobleem. Hoe eerder er gestart wordt met 

reanimatie door omstanders, des te hoger de overlevingskans en 

kwaliteit van leven. Bewustwording bij burgers is daarom cruciaal. 

Door kennis en vaardigheden van reanimatie te bevorderen, zullen 

omstanders vroegtijdig een reanimatie starten. Ons doel is het 
verbeteren van de kennis en vaardigheden omtrent reanimatie en 

defibrillatie bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Taskforce QRS 

Amsterdam streeft ernaar dat alle scholieren van het voortgezet 

onderwijs in Nederland reanimatietraining krijgen.  

 

Hoofdlijnen actuele beleidsplan: De hoofdlijnen voor het actuele beleidsplan kunnen bekeken worden 

op https://taskforceqrs.nl/amsterdam/organisatie/ 

 
Beloningsbeleid:   Bestuursleden van Taskforce QRS Amsterdam voeren het geheel 

van activiteiten uit op een vrijwillige basis. Zij ontvangen geen 

beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders hebben recht op 

een reisvergoeding en gemaakte onkosten voor transport van 

materiaal. Daarnaast hebben zowel bestuurders als reanimatie-

instructeurs recht op een vrijwilligersvergoeding voor het geven van 

reanimatieonderwijs. 
 

4. Statutaire bestuurssamenstelling met namen van bestuurders.  
Het bestuur van Taskforce QRS Amsterdam bestaat uit minimaal 3 bestuurders.  

 
Naam:      Halima Kharrat 

Datum in functie:    17-07-2017 

Titel:     Voorzitter 
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Naam:      Hafize Demirci    

Datum in functie:    17-07-2017 

Titel:      Vice-voorzitter 

 

Naam:      Ho Yee Cheung      

Datum in functie:    17-07-2017 
Titel:      Secretaris  

 

Naam:      Wing Hee Fung 

Datum in functie:    17-07-2017 

Titel:      Penningmeester 

 

Naam:      Laura de Waal  

Datum in functie:    17-07-2017 
Titel:    Lid Activiteiten & Opleidingen 

 

Naam:      Vana Karim 

Datum in functie:    17-07-2017 

Titel:      Lid Scholen 

 

5. Verslaglegging 
Verslag uitgeoefende activiteiten: Taskforce QRS Amsterdam zet zich dagelijks in om burgers te 

leren reanimeren. De cijfers van het totale aantal getrainde burgers 

worden bijgewerkt en gepubliceerd op https://taskforceqrs.nl. Hier 

worden tevens verslagen van activiteiten getoond. Daarnaast is 

verslaglegging van recente activiteiten te vinden via 

https://taskforceqrs.nl/amsterdam/projecten/  

en https://www.facebook.com/taskforceqrsamsterdam/  

 
Financiële verantwoording:   De begroting en realisatie kunnen worden ingezien via     

     https://taskforceqrs.nl/amsterdam/organisatie/ 

 

 
	


