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Inleiding 

Dit is het jaarverslag 2019-2020 van de stichting Taskforce QRS Groningen. Dit jaar heeft het bestuur 
zich weer samen met de reanimatie-instructeurs ingezet voor het volgende hoofddoel:  
Zo veel mogelijk mensen van reanimatieonderwijs voorzien, opdat de overlevingskans van 
een slachtoffer met een circulatiestilstand vergroot. 

Bestuur 

Van juli 2019 tot januari 2020 bestond het bestuur uit vier bestuursleden. Dit aantal is minder dan het 
gewenste aantal van zes, waardoor twee bestuursleden een dubbele functie hebben uitgevoerd. Per 
1 januari 2020 bestond het bestuur uit zes leden, waardoor de dubbele functies zijn vervallen.  Echter 
is één van de bestuursleden afgetreden, wegens gebrek aan functioneren. Deze functie is door een 
ander bestuurslid opgepakt voor de resterende drie maanden.  
Per 1 juli 2020 zijn er drie nieuwe bestuursleden aangenomen. Verder hebben twee huidige 
bestuursleden hun bestuursjaar met een (extra) half jaar verlengd, waardoor het bestuur nu uit zeven 
leden bestaat. Er is een extra functie bij gekomen, namelijk vice-voorzitter.  
De overdrachten in zowel januari als juli verliepen succesvol. 
 
Raad van Toezicht (RvT) 
Sinds 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit vier leden. Namelijk Isabel Meusel (oprichtend-bestuur), 
Dr. W. Nieuwland (cardioloog in UMCG), Astrid Koek (Manager Acute Zorgnetwerk Noord Nederland)  
en Anita Groenveld (oud-voorzitter Taskforce QRS Groningen). Het bestuur heeft afgelopen jaar vier 
bijeenkomsten met de RvT gehad. Tijdens deze bijeenkomsten werd de vooruitgang van Taskforce QRS 
Groningen besproken en werd het Dagelijks Bestuur geadviseerd door de RvT. Daarnaast werd er 
afgelopen jaar gestreefd naar meer laagdrempelig contact tussen de RvT en het Dagelijks bestuur, dat 
door middel van maandelijkse afspraken succesvol is nageleefd.  
Per 1 juli 2020 heeft zich een vijfde lid toegevoegd aan de RvT, namelijk Lydian Huisman (bestuurslid 
2019-2020).  

Instructeurs en opleiding 

De groep actieve instructeurs is aan het eind van het jaar met maar liefst 36 instructeurs gegroeid ten 
opzichte van de start van het studiejaar. Hierdoor bestond de stichting uit vijftig instructeurs aan het 
eind van het studiejaar. De reservepool bestond aan het eind van het studiejaar uit drie instructeurs. 
Evenals de voorgaande jaren, vonden er twee sollicitatierondes plaats, namelijk in oktober en februari. 
Alle nieuwe instructeurs zijn intern opgeleid. Daarnaast hebben twaalf instructeurs de opleiding tot 
officieel reanimatie-instructeur volgens de NRR gevolgd, waarmee het aantal opgeleide NRR 
instructeurs op acht staat. Daarnaast heeft er afgelopen jaar weer een verplichte Didactische avond 
plaatsgevonden, waarbij vrijwel alle instructeurs aanwezig waren 

Profileringsonderwijs 

Het afgelopen jaar hebben drie tweedejaars geneeskundestudenten hun profileringsonderwijs bij ons 
gevolgd. Het profileringsproject dat wij aanbieden besloeg het hele schooljaar. De studenten dienden 
minimaal 40 uur les te geven en het project af te sluiten met een evaluatieverslag. Vanwege de COVID-
19 crisis zijn de lessen vanaf eind maart gecancelled, waardoor twee van de drie studenten niet op hun 
vereiste aantal uren lesgeven zijn gekomen. Hen is een vervangende opdracht aangeboden in de vorm 
van een aantal interviews die zij moesten afnemen.  
Alle drie de studenten hebben het project uiteindelijk met een voldoende afgerond. Bovendien zijn ze 
betrokken geraakt bij de stichting en zullen ze komend jaar (NRR) instructeur blijven.  
Het project is goed bevallen afgelopen jaar en daarom zullen we komend schooljaar opnieuw drie 
studenten verwelkomen om hun profileringsonderwijs bij ons te volgen. 
 



Scholen 

Op het moment is er een samenwerking met tien scholen in de stad Groningen en één in Siddeburen. 
In het schooljaar ‘19/’20 zijn 318 middelbare scholieren opgeleid. Dit aantal was minder dan verwacht, 
omdat er sinds maart 2020 geen lessen meer gegeven konden worden door de corona crisis. In het 
schooljaar ‘20/’21 zullen er zoveel mogelijk gemiste lessen worden ingehaald. De middelbare scholen 
hebben allen aangegeven in de toekomst graag weer gebruik te maken van onze lessen. 

Externe lessen 

Naast het geven van reanimatielessen op middelbare scholen zijn er ook weer officiële NRR-lessen 
gegeven. Er is lesgegeven aan BALANS (leefstijlprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen) en aan 
verschillende studie- en- studentenverenigingen (Vindicat, Dizkartes, Fiscagio, Idun en SSA).  

Materiaal 

Wij zijn in het bezit van elf trainings-AED’s en achttien reanimatiepoppen (waarvan zestien halve 
torso’s en 2 full body Anne’s. Taskforce QRS Groningen heeft afgelopen jaar van Taskforce QRS 
Maastricht 6 trainings-AED’s overgenomen, helaas hebben wij deze nog niet in ons bezit.  

Sponsoring 

In het collegejaar 2019-2020 is er gewerkt aan een concreet sponsorplan en er werd naar gestreefd 
deze na te leven. Tevens is er contact gelegd met het UMCG en de Provinciale Staten voor een 
langdurige samenwerking. Met beide partijen zijn we nu in gesprek.  

Promotie 

De promotie rondom Taskforce QRS is dit jaar uitgebreid. Naast de informatiemarkt van Panacea, de 
studievereniging van Geneeskunde, is er ook gepromoot op de markt van de KEI-week. De KEI-week is 
de algemene introductieweek voor alle aankomende eerstejaars en doorstroom studenten van 
Groningen. Doel van deze promotie was voornamelijk het verkrijgen van cursisten, maar daarnaast 
ook het werven van instructeurs en het vergroten van naamsbekendheid. Daarnaast zijn er ook posters 
verspreid op alle faculteiten van Groningen voor de sollicitaties van zowel het bestuur als de 
instructeurs. Voor social media is er dit jaar behalve Facebook en Instagram ook gebruik gemaakt van 
Whatsapp en de Nestormail. Helaas heeft de faculteit afgelopen jaar collegepraatjes beperkt, 
waardoor daar geen gebruik meer van is gemaakt. Wel zijn we sinds dit studiejaar actief op LinkedIn. 
Hierbij plaatsen we berichten op de landelijke LinkedIn pagina van Taskforce QRS namens Groningen. 
In het studiejaar 2019-2020 is er een bachelorproject verbonden geweest aan Taskforce QRS 
Groningen, waarbij de studenten als product een promotiefilmpje hebben gemaakt voor de stichting. 
De voorbereidingen hiervoor zijn deels in het studiejaar 2018-2019 verricht.  

Financiën 

In deze paragraaf vindt u het financieel jaarverslag van het academisch jaar 2019-2020.  

Een resultatenrekening is opgenomen van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. In tabel 1 

is het overzicht van de begrote inkomsten en de gerealiseerde inkomsten te zien. Verschillen 
hiertussen worden toegelicht. In tabel 2 vindt u het overzicht van de begrote uitgaven en de 

gerealiseerde uitgaven. Ook hier worden grote verschillen en grote bedragen toegelicht.  

De resultatenrekening en balans van de begroting zijn te vinden in de bijlage, net als de jaarrekening. 

 

 

1. Inkomsten 



Particuliere lessen 
Door de coronacrisis zijn een aantal particuliere lessen geannuleerd, wat leidt tot een verschil in 
begrote inkomsten en gerealiseerde inkomsten voor deze lessen. 

 
Lessen middelbare scholen 
Door de corona crisis is ook een deel van de lessen op middelbare scholen geannuleerd, namelijk 17 
lessen. Hier hadden we nog €1870 mee verdiend als ze wel door waren gegaan. Het plan is om dit 
geld alsnog deels te verdienen door een deel van de geannuleerde lessen in te halen in 2020/2021.  
 
Sponsoring 
In het boekjaar 2019/2020 hebben we geen sponsorgeld begroot onder inkomsten. Dit komt omdat 
het verschil tussen begrote uitgaven (€8643,80) en begrote inkomsten (€8580) een zodanig klein 
bedrag was (€63,80) dat er voor gekozen is om dit niet onder sponsorgeld te zetten bij de inkomsten.  

 
Subsidie 
Van de Hartstichting krijgen we een bedrag aan subsidie in ruil voor het geven van lessen. We 
hebben meer Hartstichting lessen kunnen geven in 2019/2020 dan van tevoren ingeschat. Hierdoor is 
het gerealiseerde bedrag iets hoger uitgevallen dan het begrote bedrag. 
 
 

Tabel 1: resultatenrekening inkomsten 2019/2020 

Inkomsten Begroot Gerealiseerd 

Particuliere lessen €2780,00  €2385,00  

Lessen middelbare scholen €3300,00 €1070,00 

Sponsoring €00,00  €00,00  

Subsidie €2500,00 €3045,00   

  

Totaal €8580,00 €6500,00   

 

2. Uitgaven 

De uitgaven van de Stichting zijn onderverdeeld in de posten reanimatie-instructeurs, lesmateriaal, 
secretarieel, promotie, vervoerskosten, maatschappelijke kosten, representatie, congressen en we 
hebben daarnaast een aparte post gemaakt met de onvoorziene kosten, welke 10% van het subtotaal 
bedrag behelzen.  

Reanimatie-instructeurs 
Het bedrag voor de post is hoger uitgevallen dan dat er begroot was. De verklaring hiervoor is dat er 
besloten is om extra NRR opleidingen te verstrekken om de poule van NRR-instructeurs uit te 
breiden. Dit was nodig omdat we krap zaten m.b.t. het inplannen van de NRR-instructeurs die we in 
ons bestand hadden. Het was dus een investering om de continuïteit voor het geven van lessen te 
waarborgen. We compenseren deze investering door in 2020/2021 een jaar geen NRR-opleidingen 
aan te bieden. We zitten nu op 17 NRR instructeurs die lessen kunnen verstrekken. Dit is voorlopig 
voldoende. 

 
Lesmateriaal 



Het gerealiseerde bedrag voor het lesmateriaal is lager uitgevallen dan het begrote bedrag. Dit komt 
voor een groot deel doordat het geld dat begroot was voor de AED’s nog niet is afgeschreven. We 
hebben deze AED’s wel besteld, maar nog niet betaald en ook nog niet ontvangen. We handelen dit 
verder af Maastricht zodra we de AED’s hebben gekregen. 
Door de coronacrisis die ook ons in maart heeft getroffen zijn er veel lessen niet doorgegaan, dus 
veel uitgaven t.a.v. lesmateriaal (alcoholdoekjes, het printen van certificaten) zijn lager uitgevallen 
dan begroot 

 
Secretariële kosten 
Ook deze kosten zijn lager gerealiseerd dan begroot. De ICT kosten worden per kalenderjaar 
afgeschreven, maar ons boekjaar loopt per collegejaar (1 september t/m 31 augustus). Hierom is er 
wel geld begroot voor de ICT kosten, maar deze worden pas afgeschreven in december 2020, wat in 
het nieuwe boekjaar is.  
Daarnaast is er minder geld uitgegeven aan de ‘overige kosten’. Hier was begroot voor bijvoorbeeld 
eten voor de bestuursleden/instructeurs die op de infomarkten zoals de KEI-week zouden staan. Dit 
is echter allemaal niet doorgegaan door de corona crisis. 
 
Promotie 
Zoals hierboven al vermeld, zijn de promotieactiviteiten zoals de infomarkten tijdens de KEI-week en 
de Panacea-introductie (introductie studievereniging Geneeskunde) niet doorgegaan vanwege de 
coronacrisis, waardoor het geld begroot voor het huren van stands niet is uitgegeven. 

 
Vervoer 
Hier is minder gerealiseerd dan begroot doordat vooral de taxi- en brandstofkosten lager zijn 
uitgevallen dan verwacht. We hebben minder lessen gegeven door de coronacrisis en daardoor 
minder gebruik hoeven maken van de taxi om het materiaal van en naar de scholen te vervoeren. 
Daarnaast werden interstedelijke activiteiten zoals IQO’s (interstedelijke vergaderingen) afgelast, 
waardoor er ook geen gebruik is gemaakt van de begrote brandstofkosten. 

 
Maatschappelijke kosten 
Instructeurs-uitjes zijn niet doorgegaan door de corona crisis, waardoor minder geld is uitgegeven 
dan begroot. 

 
Representatie 
De representatiekosten zijn hoger gerealiseerd dan begroot. De reden hiervoor is dat er geïnvesteerd 
is in meer nieuwe instructeurs-T-shirts dan van tevoren verwacht. We zaten krap in beschikbare T-
shirt voor het aantal instructeurs dat we in ons bestand hadden. We hebben toen besloten om gelijk 
50 T-shirts bij te laten maken, omdat dit relatief goedkoper was dan kleinere oplagen per keer. 

 
Congressen 
De begrote kosten voor congressen zijn lager geworden, doordat er bepaalde activiteiten niet 
doorgegaan zijn vanwege de corona crisis. 
 
Onvoorziene kosten 
Dit zijn kosten die worden gemaakt voor dingen waar geen rekening mee is gehouden/niet op is 
gerekend bij het maken van de begroting, maar die in de loop van het boekjaar wel van belang 
bleken te zijn. Het begrote bedrag ervoor  is 10% van het subtotaal, wat inhoudt dat al het begrote 
geld van de posten bij elkaar wordt opgeteld (het subtotaal). Hier wordt 10% van berekend, en dat 
wordt bij het subtotaal opgeteld. De begrote kosten van de post onvoorziene kosten bij het subtotaal 
opgeteld vormen samen het totaal bedrag voor de begrote uitgaven. 



In boekjaar 2019/2020 hebben we een deel van de begrote onvoorziene kosten uitgegeven aan “kiss-
of-life’s”, oftewel zakmaskers die kunnen worden toegepast bij de reanimatie. Dit was een 
kleinigheid voor onze instructeurs, om ze te bedanken en te belonen voor hun inzet. Daarnaast is er 
geld van de post onvoorziene kosten naar schoonmaakmiddelen gegaan die aangeschaft moesten 
worden in verband met de extra hygiënemaatregelen die we toe moeten passen tijdens lessen 
vanwege de coronacrisis. 

We hebben in boekjaar 2019/2020 ook de vrijwilligersvergoeding onder onvoorziene kosten geboekt, 
omdat deze uitgave ten tijde van het maken van de begroting nog niet aan de orde was. Er was dus 
ook nog geen post voor aangemaakt in de begroting of het boekhoudprogramma. Dit is in het 
betreffende boekjaar ook nog niet gedaan omdat de vrijwilligersvergoeding toen nog een pilot was. 
De pilot beviel zowel de instructeurs als het bestuur goed en in boekjaar 2020/2021 is er daarom wél 
een aparte post gemaakt aangaande de vrijwilligersvergoeding, zodat dit niet meer zal worden 
weggeboekt onder onvoorziene kosten. 

 

Tabel 2: resultatenrekening uitgaven 2019/2020 

Uitgaven Begroot Gerealiseerd 

Reanimatie-instructeurs €1445,00  €2477,74  

Lesmateriaal € 660,00 €132,64  

Secretariële kosten € 1525,00 €599,10  

Promotie € 600,00 €153,21  

Vervoer €1233,00  €864,57  

Maatschappelijke kosten € 1850,00 €1486,39  

Representatie €245,00 €580,35 

Congressen € 300,00 €167,92  

Onvoorziene kosten (10% totaal) €785,80 €470,12 

Totaal € 8634,80 €6932,04 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 

Resultatenrekening 



 Inkomsten Begroot Gerealiseerd 

A Particuliere lessen € 2780,00 €2385,00 

1 Particuliere lessen € 2780,00 €2385,00  

    

B Lessen middelbare scholen €3300,00 €1070,00  

1 Lessen middelbare scholen €3300,00 €1070,00 

    

C Sponsoring €0,00 €0,00  

1 Sponsoring €0,00 €0,00 

    

D Subsidie €2500,00 €3045,00  

1 Subsidie €2500,00 €3045,00 

    

 

 TOTAAL €8580,00  €6500,00  

 Verschil begroot en gerealiseerd - €2080,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitgaven Begroot Gerealiseerd 

A Reanimatie-instructeurs €1445,00 €2477,74  

1 Opleiding nieuwe instructeurs €1100,00 €2055,00 

2 Jaarlijkse ERC inschrijving 

instructeurs 

€260,00 €363,00 

3 Jaarlijkse ERC inschrijving instituut €35,00 €35,50 

4 Kosten opleidingsdag €0,00 €0,00 



5 Didactische avond €50,00 €24,24 

    

B Lesmateriaal €660,00 € 132,64 

1 Reanimatiepoppen €0,00 €0,00 

2 AED elektrodes €0,00 €0,00 

3 Longzakken €0,00 €0,00 

4 Alcoholdoekjes €100,00 €60,94 

5 AED’s €425,00 €0,00 

6 Laptop €0,00 €0,00 

7 Printkosten €135,00 €71,70 

8 Koffers en opbergmateriaal €0,00 €0,00 

    

C Secretariële kosten €1525,00  € 599,10 

1 ICT €800,00 €0,00 

2 Boekhouding €145,00 €189,47 

3 Kantoorartikelen €0,00 €9,90 

4 Verzekeringen en abonnementen €0,00 €0,00 

5 Bedankjes €200,00 €197,53 

6 Overige kosten €200,00 €11,09 

7 E-herkenning €10,00 €8,41 

8 KvK inschrijving €20,00 €2,61 

9 ING kosten €150,00 €180,09 

    

D Promotie €600,00 € 153,21 

1 KEI-week €250,00 €0,00 

2 Panacea infomarkt €250,00 €0,00 

3 Promotiemateriaal €100,00 €153,21 



    

E Vervoerskosten €1233,00  €864,57  

1 Taxikosten €833,00 €748,85 

2 Brandstofkosten €300,00 €115,72 

3 Reiskostenvergoeding OV €100,00 €0,00 

    

F Maatschappelijke kosten € 1850,00 €1486,39  

1 Teambuilding team 1 €100,00 €0,00 

2 Teambuilding team 2 €100,00 €0,00 

3 Teambuilding team 3 €100,00 €50,00 

4 Vergaderweekend periode 1 €450,00 €398,15 

5 Vergaderweekend periode 2 €450,00 €450,00 

6 Teambuilding bestuur periode 1 €150,00 €151,24 

7 Teambuilding bestuur periode 2 €150,00 €150,00 

8 Instructeursuitjes algemeen €350,00 €287,00 

    

G Representatie € 245,00 €580,35 

1 Representatie bestuur €120,00 €113,40 

2 Representatie instructeurs €125,00 €466,95 

    

H Congressen €300,00  €167,92  

1 Congressen €300,00 €167,92 

 

G Onvoorziene kosten (10% 

totaalbedrag) 

€ 785,80 €470,12  

1 Onvoorziene kosten €785,80 €470,12 

 

 

 TOTAAL €8643,80  €6.932,04  



 Verschil begroot en gerealiseerd + €1.711,76   

 

Recapitulatie 

Werkelijke inkomsten €6500 

Werkelijke uitgaven €6932,04 

Resultaat -€432,04 

 

In boekjaar 2019/2020 is een verlies van €432,04 gedraaid 

 

BIJLAGE 2 

Balans 1/9/2019-31/8/2020 

Activa Startsaldo Eindsaldo 

Bankrekening €23133,93 €23242,19 

Debiteuren €960,00 €00,00 

Passiva Startsaldo Eindsaldo 

Eigen vermogen €23647,23 €23242,19 

Crediteuren €419,70 €00,00 
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