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Wat doet Taskforce QRS  
Wekelijks krijgen ongeveer 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans neemt 
toe tot wel 60% als er binnen 3 à 4 minuten adequate hulp geboden kan worden in de vorm van reanimatie. Deze 
kans is slechts 5-10% indien er gewacht moet worden op een ambulance. De overlevingskans is dus significant 
groter als er zo snel mogelijk adequate hulp geboden kan worden. Met die gedachte is Taskforce QRS opgericht, 
want dit is alleen mogelijk als er genoeg mensen kennis en kunde hebben aangaande reanimatievaardigheden.   
 
Taskforce QRS is een stichting die als doel heeft om reanimatielessen te verzorgen aan zoveel mogelijk mensen. 
Onze reanimatielessen worden gegeven door gecertificeerde (para)medische studenten op een vrijwillige basis.  

Hoofddoelstellingen Taskforce QRS Nijmegen 
• Het verzorgen van reanimatieonderwijs op middelbare scholen in Nijmegen en omstreken. 
• Het geven van officiële NRR-reanimatiecursussen aan particulieren, bedrijven en verenigingen in 

Nijmegen en omstreken. 
• Naamsbekendheid creëren om zo aandacht te vragen voor het belang van reanimatie en 

burgerhulpverlening.  
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Interne organisatie  
Bestuur Taskforce QRS Nijmegen 
De bestuurssamenstelling voor academisch jaar 2022-2023 ziet er op 1 september 2022 als volgt uit: 

- Voorzitter: Tycho Basten 
- Secretaris: Sam Hackmann 
- Penningmeester: Kim Veerkamp 
- Bestuurslid Planning: Femke van der Stroom 
- Bestuurslid PR & Acquisitie: Anne-Marie Kessels 
- Bestuurslid Educatie: Anne Verhoeven 
- Bestuurslid Logistiek en Particulieren: Claudia Westerhof 
- Bestuurslid Intern: Iris Wiltvank 

Commissies 
Commissie Werving en Opleiding 
De commissie Werving en Opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuurslid Educatie.  
Deze commissie houdt zich bezig met de werving en opleiding van nieuwe instructeurs. Daarnaast verzorgt de 
commissie bijscholingsavonden, helpt met de evaluatie van instructeurs en draagt bij aan de verbetering van de 
lesmethode.  
 
De commissie bestaat aan het begin van academisch jaar 2022-2023 uit: 
Voorzitter: Anne Verhoeven 
Vicevoorzitter: Iris Wiltvank 
Lid: Alize Bouman 
Lid: Anke Paus 
Lid: Dagmar Alderlieste 
Lid: Femke van der Stroom 
Lid: Pepijn Dekkers 
Lid: Sam Hackmann 
Lid: Steijn Dirkx 
Lid: Thorold Verwijlen 
Lid: Kim Martens 
Lid: Hans Hendrik van Warbij 

Commissie Promotie en Activiteiten 
De commissie Promotie en Activiteiten valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid PR & Acquisitie. 
Deze commissie heeft een ondersteunende taak in het uitvoeren van het promotiebeleid en helpt mee met het 
uitvoeren van activiteiten. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het uitbrengen van de nieuwsbrief eens 
per kwartaal, sociale mediakanalen en het ontwerpen van promotiemateriaal.  
 
De commissie bestaat aan het begin van academisch jaar 2022-2023 uit: 
Voorzitter: Anne-Marie Kessels 
Vicevoorzitter: Iris Wiltvank 
Lid: Alize Bouman 
Lid: Britt Edwards 
Lid: Hozaan Mustafa 
Lid: Sterre van der Heiden 
Lid: Thorold Verwijlen 
Lid: Ruth van Hulst 
Lid: Kim Blommerde 
Lid: Julia Joosten 
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Kascontrolecommissie 
De Kascontrolecommissie bestaat uit ten minste twee leden die niet afkomstig uit het Bestuur mogen zijn. Op 
verzoek van de Secretaris van het Bestuur, controleert de kascontrolecommissie de financiële jaarstukken en 
andere financiële gegevens van de stichting, zoals af- en bijschrijvingen. Dit gebeurt minstens twee keer per jaar. 
Daarnaast voert de commissie een controle uit bij elke wissel van de Penningmeester. De kascontrolecommissie 
heeft het recht op inzage met betrekking tot alle gegevens die nodig zijn om een dergelijke controle uit te voeren. 
Belangrijk om te vermelden is dat de kascontrolecommissie geen beloning ontvangt voor haar werkzaamheden. 
De Penningmeester is verantwoordelijk voor de instandhouding van de commissie.  
 
De commissie bestaat aan het begin van academisch jaar 2022-2023 uit: 
Voorzitter: Myrthe van de Ven 
Lid: Bjorn van Lest 
Lid: Steijn Dirkx 
Lid: Sèphora Reina 

Evaluatie van de commissies 
De verantwoordelijke bestuursleden evalueren het functioneren en de kwaliteit van de commissie twee keer per 
academisch jaar. De evaluatie zal worden teruggekoppeld aan het Bestuur.  

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) zal aan het begin van academisch jaar 2022-2023 als volgt er uit zien: 

- Voorzitter: Stijn Wouters 
- Secretaris: Rens Kooken 
- Lid: Coozanne Verbeek 

 
Jaaroverzicht afspraken met de RvT 

September Accorderen beleidsplan & Jaarverslag 
December Accorderen bestuurswissel 
Februari Accorderen herziening huishoudelijk reglement & evaluatie meerjarenplan 
Juni Accorderen bestuurswissel & afsluiting van het jaar 

Naast deze afspraken zal de Voorzitter van het Bestuur twee keer per jaar met de RvT een evaluatiemoment 
plannen om te evalueren over de richting die de stichting op gaat en over het functioneren van zowel de RvT als de 
Voorzitter.  

Raad van Advies 
De Raad van Advies (RvA) zal aan het begin van academisch jaar 2022-2023 als volgt er uit zien: 

- Voorzitter: Anke Paus 
- Secretaris: Floor Smeets 
- Lid: Hilde Haagsma 
- Lid: Meike van Boxtel 
- Lid: Joy Verbakel 

Instructeurs 
Taskforce QRS Nijmegen kent aan het begin van academisch jaar 2022-2023 78 instructeurs, waarvan 20 NRR-
instructeurs. 
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Taskforce QRS Nederland 
Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen TQRS Amsterdam, TQRS Groningen, TQRS Leiden, TQRS Maastricht, 
TQRS Utrecht, TQRS Rotterdam, TQRS Nederland en TQRS Nijmegen verder geïntensiveerd. We hebben dit weten 
te bereiken door onze maandelijkse NL-vergaderingen en het halfjaarlijkse interfacultair QRS-overleg (IQO). 
Aankomend jaar willen we het contact verder verbeteren en een aantal taken van het NL-bestuur overnemen 
door middel van het opzetten van een Landelijke Acquisitie Commissie (zie Promotie en Acquisitiebeleid).  
 
Nijmegen heeft als doel dit jaar om het eerste IQO van dit academisch jaar in oktober/november te organiseren. 
Dit is een dag waarbij alle besturen vanuit alle TQRS-steden in Nederland aanwezig zullen zijn.  
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Speerpunten academisch jaar 2022-2023 

Versterken groei van de stichting 
In academisch jaar 2021-2022 heeft de stichting een goede trend gezet wat betreft groei. Aankomend jaar willen 
wij graag de groei van de stichting op de volgende punten verder versterken.  

• Het doel is om aankomend jaar het contact verder op te bouwen met vier nieuwe middelbare scholen. 
Uiteindelijk zou het wenselijk zijn om de nieuwe scholen te kunnen binden aan de stichting en de scholen 
voor een langere periode te kunnen gaan voorzien van reanimatielessen.  

• Afgelopen academisch jaar is er geen tweede opleidingsronde van instructeurs georganiseerd omdat er 
dan te weinig aanbod van lessen zou zijn voor de instructeurs. Aankomend jaar is het doel om het aantal 
instructeurs lineair te laten groeien met het aanbod van lessen op middelbare scholen.  

• Afgelopen academisch jaar is er contact gelegd met drie scholen die niet in de omgeving Nijmegen liggen, 
de partnerscholen. Deze scholen verzorgen zelf, namens Taskforce QRS Nijmegen, reanimatielessen aan 
hun leerlingen. Aankomend jaar moet de samenwerking met deze scholen geoptimaliseerd worden om zo 
het maximale uit de samenwerking te kunnen halen. Daarnaast kan er gekeken worden of er ook andere 
scholen op afstand interesse hebben in een dergelijke samenwerking.  

• Aankomend jaar gaat het makkelijker voor de stichting worden om NRR-instructeurs op te leiden omdat 
we intern een eigen docent-instructeur krijgen. Als de pool van NRR-instructeurs uitgebreid kan worden, 
is het de bedoeling om ook de capaciteit van de gecertificeerde cursussen uit te gaan breiden.  

• Het lesgeld voor middelbare scholen wordt verlaagd van €50,- per les naar €35,- per les. Over de 
aankomende jaren willen we dit uiteindelijk verder afbouwen naar de situatie zoals deze vóór de 
coronapandemie was.  

Opbouwen netwerk 
Zowel landelijk als in de regio Nijmegen zal er actief gewerkt gaan worden aan het versterken van het netwerk 
van de stichting. Op initiatief van TQRS Nijmegen is er een landelijke acquisitie commissie (LAC) opgezet. Op 
landelijk niveau zal er via de LAC gewerkt gaan worden aan het aanschrijven van grote partners. Het doel is 
uiteindelijk om zo op netwerkactiviteiten door het hele land ons gezicht te kunnen laten zien en op die manier de 
naamsbekendheid van de stichting te vergroten. Daarnaast kan de LAC de stichting uiteindelijk subsidies 
opleveren.  
 
Op regionaal niveau zal de stichting het contact willen intensiveren met andere stichtingen en verenigingen. Door 
de stichting meer onder de aandacht te brengen in Nijmegen hopen we uiteindelijk meer NRR-gecertificeerde 
cursussen te kunnen geven. Door het contact goed te houden hopen we op den duur ook meer particulieren 
terug te zien bij de herhaalcursussen. Een ander doel op regionaal niveau is om contact te leggen met 
Rotaryclubs. Rotaryclubs kunnen de stichting op verschillende manieren steunen. Een voorbeeld hiervan zou zijn 
het betrekken van nieuwe partnerscholen bij de stichting, gefinancierd door een Rotaryclub.  
 

Continuïteit van het bestuur 
Bij de laatste bestuurswissel van 2021-2022 is er slechts één bestuurslid gewisseld. De verwachting is dat in 
december 2022 minimaal vier bestuursleden het bestuur gaan verlaten, in juni 2023 is deze kans ook aanwezig. 
Het vullen van vier posities per wissel is normaliter best een uitdaging binnen de stichting. Om ervoor te zorgen 
dat er geen vacante posities zullen ontstaan is het daarom erg belangrijk om hier actief op te anticiperen. Dit zal 
gedaan worden door in het nieuwe academische jaar gelijk na de eerste opleidingsronde al te gaan werven voor 
bestuursleden. Zo krijgen kandidaat-bestuursleden uiteindelijk ook een langere inwerkperiode waardoor de 
continuïteit van het huidige functioneren beter gewaarborgd kan worden. Daarnaast zal er ook van het huidige 
bestuur verantwoordelijkheid en flexibiliteit verwacht worden om ervoor te zorgen dat de overdracht zo optimaal 
mogelijk verloopt.  
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Activiteiten 
De instructeurspool is flink gegroeid afgelopen academisch jaar en het budget voor instructeursactiviteiten van 
slechts enkele euro’s per persoon is niet voldoende om leuke activiteiten op te kunnen zetten. De vrijwilligers 
staan centraal binnen de stichting en zij maken het hoofddoel van de stichting mogelijk. Als stichting willen we 
dan ook meer gaan investeren in het opzetten van leuke activiteiten voor onze vrijwilligers. Deze activiteiten 
dragen bij aan de sfeer binnen de stichting, de kwaliteit van samenwerking én de continuïteit van de stichting. Het 
streven is om maandelijks een (neven)activiteit voor onze vrijwilligers te kunnen opzetten.  
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Scholen & Instructeurs 

Scholen 
In het academisch jaar 2022-2023 is het streven om de goede contacten met onze huidige gecontracteerde 
middelbare scholen voort te zetten. Dit betreft de SSgN, de NSG, het Canisius College, het 
Citadel College en het Montessori College.  
 
Daarnaast is er in het academisch jaar 2021-2022 contact gelegd met verschillende scholen om daar in het nieuwe 
academisch jaar lessen te gaan geven. Dit betreft het Kandinsky College, het Notre Dame des Anges, het Mondial 
College en het Karel de Grote College.  
 
Verder zullen wij ook proberen om veel projectdagen en –weken te organiseren op andere scholen waar wij 
contact mee hebben gelegd.  
 
In de evaluatiegesprekken met de gecontracteerde lessen is er ook geïnventariseerd welke scholen interesse 
hadden in onderbouwlessen voor hun leerlingen. Dit project zal dus gedurende het nieuwe collegejaar gaan 
starten. 
 
In tabel 1 is een overzicht te vinden van de scholen waar wij komend jaar les gaan geven. We gaan op een heel 
aantal nieuwe scholen lessen geven, wat inhoudt dat daar nog geen herhaal lessen gegeven worden (aangegeven 
met een streepje). Verder wordt in de tabel aangegeven hoeveel nieuwe klassen we verwachten les te geven op 
de scholen, wat het totaal aantal lessen gaat zijn en hoeveel leerlingen les gaan krijgen in het jaar 2022-2023.  
 
 

Scholen Aantal nieuwe 
klassen 

Aantal herhaal 
klassen 

Totaal aantal lessen Totaal aantal 
leerlingen 

SSgN 14 7 35 525 
NSG Groenewoud 12 15 39 675 
Canisius College 17 9 45 650 
Citadel College, 
Griftdijk 

11 6 28 342 

Citadel College, 
Dijkstraat 

6 - 6 Nog niet bekend 

Montesorri College 8 5 28 325 
Kandinsky College 5 - 5 Nog niet bekend 
Notre Dame des 
Anges 

1 - 1 Nog niet bekend 

Mondial College 4 - 8 100 
Karel de Grote 
College 

    

Staring College 5 - 10 Nog niet bekend 
Het Rijks VMBO 2 - 4 Nog niet bekend 
Joris MAVO 3 - 3 67 
Totaal 88 42 212 2684 
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Instructeurs 
In het jaar 2022-2023 zullen er per nieuw aangeschreven school gemiddeld 16 nieuwe instructeurs opgeleid 
moeten worden. Op dit moment zijn er 78 actieve instructeurs die lesgeven op 5 scholen. Dit aantal is voldoende 
om het aantal lessen dat gegeven wordt in een jaar te dekken. Dit houdt in dat er ongeveer 16 instructeurs nodig 
zijn voor één school.  
 
In het jaar 2022-2023 willen we ongeveer 30 instructeurs gaan opleiden. Deze instructeurs zullen verdeeld 
worden over twee opleidingsrondes. Wij verwachten dat 30 instructeurs voldoende aanvulling zijn op onze 
huidige instructeurspool, omdat een aantal van onze huidige instructeurs zullen stoppen met het geven van 
lessen.  
 
Met het oog op een periode zonder lockdown is het doel om particuliere cursussen te geven op maximale 
capaciteit. Dit houdt in dat een cursus op een avond gegeven kan worden aan maximaal 32 deelnemers. Deze 
grote groep zal opgesplitst worden over twee lokalen, waardoor er minimaal vier instructeurs op een avond nodig 
zullen zijn. Rekening houdend met het feit dat van de 20 NRR-instructeurs komend academisch jaar 9 instructeurs 
verspreid over het jaar niet beschikbaar zullen zijn, zullen er komend jaar 12 nieuwe NRR-instructeurs moeten 
opgeleid worden.  
 
De opleiding van in totaal 12 nieuwe NRR-instructeurs zal in twee keer plaatsvinden. Daarnaast zijn er 4 huidige 
NRR-instructeurs die een herhaalcursus nodig hebben in het jaar 2022-2023. Drie van de vier NRR-instructeurs 
zullen een herhaalopleiding gaan volgen. De NRR (herhaal)opleiding zal de eerste keer nog gegeven worden door 
docent-instructeur Pauline Boumans-Boetzkes. De tweede keer en hierop volgende keren hopen we dat de 
opleiding door onze eigen docent-instructeur Rens Kooken gegeven kan worden. Hierdoor wordt de drempel tot 
het opleiden van nieuwe NRR-instructeurs verlaagd en zullen we op de kosten besparen.  

Partnerscholen 
Op dit moment is er contact met drie mogelijke partnerscholen, namelijk het Christelijk College Groevenbeek te 
Ermelo en Putten en het Morgen College te Harderwijk.  
 
Op het Christelijk College Groevenbeek in Putten worden de reanimatielessen al geïntegreerd in het lesrooster. 
Van hen verwachten wij begin academisch jaar een ondertekend contract te ontvangen en de docenten te 
voorzien van hun eerste herhaalcursus. 
 
De docenten van de andere twee scholen hebben hun opleiding gehad en de scholen hebben in het vorige 
academisch jaar een reanimatieprojectweek weten te organiseren. Begin dit academisch jaar wordt er met de 
beide scholen overlegd hoe de samenwerking voortgezet wordt, mits het contract ondertekend wordt.  
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Particulieren & Materiaal 

NRR-gecertificeerde cursussen 
Het doel voor komend academisch jaar is om per maand twee avondcursussen, één herhaalcursus één 
studentencursus te geven én om minimaal één keer in de twee maanden een Engelstalige cursus te geven. Verder 
wordt dit aangevuld met privécursussen voor bedrijven of andere groepen. Deze cursussen zullen gegeven 
worden aan niet-middelbare scholieren aan wie na afloop een officieel NRR-certificaat uitgereikt wordt. Dit 
certificaat is minimaal twee jaar geldig en stimuleert cursisten om zich aan te melden als burgerhulpverlener bij 
HartslagNu. Voor het komende academisch jaar is het doel om 650 particulieren op te leiden waarvan 110 een 
herhaalcursus zullen hebben gevolgd.  

Engelstalige cursussen 
In het academisch jaar 2022 is er een start gemaakt met het bewerkstelligen van Engelstalige cursussen. Komend 
academisch jaar zal er verder gewerkt worden aan de Engelstalige correspondentie om zo snel mogelijk de 
cursussen daadwerkelijk aan te kunnen bieden. 

Project Hartstichting 
Ons voorstel voor de financiële steun van de Hartstichting dit jaar is om herhaalcursussen voor de helft aan te 
bieden wanneer particulieren of studenten zich inschrijven voor een volledige cursus. Hiermee hopen we dat 
meer cursisten terug zullen komen voor een herhaalcursus waardoor het niveau van reanimeren hoog blijft in 
Nederland. Tevens hopen we hiermee nieuwe mensen aan te trekken, waardoor meer mensen het reanimeren 
aangeleerd krijgen én gelijk over een jaar terug zullen komen voor een herhaalcursus. Voor de studenten hopen 
we hiermee de financiële drempel te verlagen en ze dus meer terug te zien bij herhaalcursussen. 

Aanpassingen 
De minimale groepsgrootte voor particuliere aanvragen zal dit jaar verhoogd worden van 10 naar 12 deelnemers. 
Zo zorgen we ervoor dat we bij twee instructeurs op een avond nog steeds de maximale groepsgrootte 
behouden. 

Materiaal 
Huidig 
Op dit moment bezit Taskforce QRS Nijmegen 24 QCPR Little Anne's, 16 Little Anne's en 3 Grote Anne's. Verder 
hebben we 32 AED's, 25 Skill guides en 4 Heimlichtrainers in bezit.  

Uitbreiding 
Op het moment dat er een nieuwe school aangeschreven wordt, zullen er nieuwe materialen ingekocht moeten 
worden. Om reanimatielessen op één nieuwe middelbare school mogelijk te maken, zullen in het nieuwe 
academisch jaar acht Little Anne's, zeven AED's, en twee Heimlichtrainers aangeschaft worden.  
 
Met het oog op het geven van particuliere cursussen op maximale capaciteit zal er een extra Heimlichtrainer 
aangeschaft worden voor de avondcursussen. Zo wordt het mogelijk om tijdens een avondcursus aan beide 
opgesplitste groepen de aanvullende vaardigheid ‘stikken en verslikken’ uit te leggen.  

Vervoer 
Op dit moment wordt er door het Bestuurslid Logistiek en Particulieren gebruik gemaakt van een huurauto van 
het bedrijf Greenwheels. Het bestuurslid huurt op de dag dat er vervoer nodig is van materialen een auto voor 
een ‘x’ aantal uren, waar per uur €7,50 voor gerekend wordt. De kilometervergoeding is €0,39 per km. 
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Promotie en acquisitiebeleid 

Partners 
Huidige partners 
Radboudumc 
Het Radboudumc geeft ons jaarlijks een subsidie, omdat beide partijen zich in willen zetten voor onderwijs en 
gezondheid.  
 
Gemeente Nijmegen  
De Gemeente Nijmegen geeft ons een subsidie, omdat de gemeente zich meer wilt inzetten voor 
studentenorganisaties en -belangen. 
 
Hartstichting  
We gaan jaarlijks een nieuw project aan met de Hartstichting, komend jaar zal dit betekenen dat we €… krijgen 
om hiermee herhaalcursussen van 5 euro aan te kunnen bieden. Hiermee worden mensen gestimuleerd om terug 
te komen om een herhaalcursus te volgen. 
 
Medische Faculteitsvereniging Nijmegen (MFVN)  
We willen de relatie met de MFVN verbeteren, om zo meer naamsbekendheid te krijgen binnen de medische 
faculteit en om instructeurs te kunnen werven. 
 
Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)  
De Nederlandse Reanimatie Raad organiseert jaarlijks het Nederlandse Reanimatie Congres waar wij als Taskforce 
QRS aanwezig mogen zijn. Vanuit iedere stad wordt minimaal één vertegenwoordiger gestuurd. Dit is een mooie 
kans om te netwerken, om meer naamsbekendheid te genereren en om wellicht meer steun te krijgen vanuit 
experts. 
 
Radboud Universiteit 
Vanuit de Radboud Universiteit ontvangen wij een studentenorganisatie erkenning. Deze erkenning wordt om de 
drie jaar getoetst en is in juni 2022 getoetst en positief beoordeeld.  
 
Daarnaast staan wij jaarlijks op de introductiemarkt van de Radboud Universiteit en hebben we 
studentencursussen, €5,- cursussen in samenwerking met de Hartstichting, via de Radboud Universiteit 
nieuwsbrief gepromoot. Hiervan zouden we vaker gebruik willen maken met betrekking tot het promoten van 
cursussen of het werven van instructeurs.  
 
RvN@  
RvN@ is een bedrijf dat zich inzet om lokale ondernemers in Nijmegen te verbinden met elkaar en experts op 
verschillende gebieden. Hiermee kunnen lokale ondernemers en studenten elkaar helpen om zo te groeien. We 
worden regelmatig uitgenodigd op activiteiten en we willen dit graag blijven benutten om ons netwerk uit te 
breiden komend jaar.  
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(Eventuele) toekomstige partners 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)  
We hebben contact gezocht met de organisatie van de introductiemarkt van de HAN. We staan bij de start van 
het academisch jaar 2022-2023 op de introductiemarkt en mogen we meedoen aan een introductieactiviteit waar 
organisaties en verenigingen zich laten zien door de stad Nijmegen met originele spellen en activiteiten. We 
hopen hieruit meer HAN-studenten te kunnen bereiken als instructeurs en als cursisten. Daarnaast hopen we 
hiermee een samenwerking met de HAN te bewerkstelligen om reanimatieonderwijs te geven aan paramedische 
studenten in het curriculum. 
 
Provincie Gelderland  
Onze collega’s van TQRS Maastricht krijgen al een aantal jaar subsidies van de provincie Limburg en ook onze 
collega’s van TQRS Utrecht hebben recentelijk subsidie vanuit de provincie Utrecht ontvangen. Wij zien in de 
provincie Gelderland ook een waardevolle partner en zullen hier dit academisch jaar dan ook steun gaan zoeken 
voor ons initiatief. 
 
VGZ/CZ fonds/Rabobank coöperatiefonds  
Met deze partijen zijn in het verleden samenwerkingen geweest, maar enkel één van deze partijen mag per jaar 
sponsoren. Tevens geldt dat er niet meer dan drie jaar achter elkaar door de Rabobank gesponsord mag worden, 
hier kunnen we dit academisch jaar wel nog aanspraak op doen. 
 
Rotaryclubs 
We hebben al gesproken met de Rotaryclub van Cuijk en hier hebben we nu actief contact mee om 
samenwerkingen te bewerkstelligen voor komend academisch jaar. Bovendien gaan zij ons in contact brengen 
met de Rotaryclub van Nijmegen. Daarnaast hebben we ook met de Rotaryclub van Maas en Waal & Doorwerth 
een activiteit op de planning staan.  
 

Landelijke Acquisitie commissie (LAC) 
De LAC gaat zich inzetten om de landelijke samenwerking tussen de steden te verbeteren en gezamenlijk op 
landelijk niveau projecten en samenwerkingen aan te gaan met grotere partijen. Daarnaast focussen we op de 
naamsbekendheid en het netwerken. Zo zijn we bezig om op het congres voor Voortgezet Onderwijs te mogen 
komen praten over reanimatieonderwijs. Hiermee is de LAC ook het contactpunt voor grotere partijen die breed 
willen sponsoren of cursussen willen afnemen.  

Rotaryclubs 
Vanuit de Rotaryclub in Cuijk is hulp aangeboden doormiddel van financiering en sponsormogelijkheden. 
Daarnaast introduceren zij ons aan scholen in Cuijk om eenzelfde partnerscholenproject op te zetten als met de 
Rotaryclub van Ermelo. Ze introduceren ons ook aan de Rotaryclub van Nijmegen om hier contact mee te kunnen 
leggen. Dit is eerder nog niet gelukt. Daarnaast hebben zij mogelijkheden geboden om op meerdere events te 
komen spreken over de stichting om zo sponsoring te werven en naamsbekendheid te creëren.  
Rotaryclubs kunnen ons goed helpen om partnerscholen aan te schrijven en te vergoeden.  
 
Promotie Engelstalige cursussen 
Voor komend jaar is het voor ons van belang om de Engelstalige cursussen te gaan promoten. Dit gaat gebeuren 
op de introductiemarkten van de Radboud Universiteit en de HAN. Daarnaast is het de bedoeling om een 
Engelstalige pagina of website te maken voor geïnteresseerden.  
 
 



 
 

 

Nijmegen 
 

nijmegen@taskforceqrs.nl 
www.taskforceqrs.nl 

 
 
 
 
 

t 
 
 

l 

Postadres 
Boeckstaetedreef 37 K1 
6543 JJ Nijmegen 

 

 

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nijmegen 
NL49RABO0354779001| KvK. 62692666 

 
 

 
Promotieartikelen 
We willen vooral de nadruk leggen op promotie middels online platforms. Flyers zullen nog wel ingezet worden, 
maar we willen ook duurzaam te werk gaan en bewust bezig zijn met wanneer we beroep doen op onze 
“papieren” promotiematerialen. Zo zouden we meer met QR-codes kunnen werken. Daarnaast zetten wij ons in 
om de sociale kanalen, zoals LinkedIn, meer in te zetten voor contact en promotie richting particulieren en 
sponsoren. Sociale media doen het erg goed onder studenten. Deze blijven we ook op de voet volgen en 
ontwikkelen.  
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Activiteiten & evenementen 

Netwerkactiviteiten 
We staan steeds vaker op netwerkactiviteiten zoals eerder benoemd is. Dit willen we voortzetten en uitbreiden 
om zo meer naamsbekendheid te genereren en sponsoring op te halen. Met name voor de lange termijn is dit erg 
belangrijk. Zo kunnen we meer partnerscholen bereiken, grotere partijen binnenhalen en groeien. Enkele 
voorbeelden van netwerkactiviteiten waar we zijn geweest en ook graag terug willen komen zijn: 

- Rotary events 
- NVVC 
- NRR-congres 
- Radboud Universiteit introductiemarkt 
- Commissiemarkt MFVN 
- HAN introductiemarkt 
- VO-congres  
- RvN@ events 
- Verschillende constitutieborrels van studentenorganisaties en –verenigingen van Nijmegen 

Bestuurs- en commissieactiviteiten  
Het bestuur wisselt halfjaarlijks, daarbij wisselt een deel van het bestuur zodat er een nieuwe samenstelling van 
bestuursleden ontstaat. Het wordt door bestuursleden bijzonder gewaardeerd als er ook voor hen activiteiten 
worden georganiseerd. De functie die zij vervullen om de stichting draaiende te houden, vervullen zij op vrijwillige 
basis. In ieder geval wordt er eens per half jaar een activiteit georganiseerd ten behoeve van de bestuursleden. 
De activiteit is ervoor bedoeld om de onderlinge banden te versterken. Dit zal een goede samenwerking 
bevorderen.  
 
Elk jaar wordt er een officiële commissieactiviteit georganiseerd voor de commissieleden. We vinden het 
belangrijk dat er een fijne sfeer heerst binnen de commissies. Commissieleden betekenen veel voor de stichting, 
ze hebben een ondersteunende functie die bijzonder gewaardeerd wordt. Daarom is het belangrijk om hierin te 
blijven investeren middels activiteiten. Daarnaast worden nevenactiviteiten aangeboden door het Bestuurslid 
Intern.  

Instructeursactiviteiten 
We streven ernaar om eens per maand een (neven)activiteit te organiseren voor de instructeurs. Door de groei 
van de stichting zullen niet alle instructeurs elkaar persoonlijk kennen van de lessen. Het is minder wenselijk dat 
instructeurs elkaar voor het eerst ontmoeten tijdens een les. Activiteiten zijn een goed middel om vrijwilligers 
elkaar te laten ontmoeten Daarom is het van belang om te investeren in activiteiten.  
 
Tot nu toe volstond het budget dat er voor activiteiten begroot was. Dat kwam deels doordat niet alle vrijwilligers 
aanwezig waren op activiteiten. Maar deels ook door de eigen bijdrage die instructeurs deden. Afgelopen jaar kon 
er gerekend worden op een opkomst van 50% van de instructeurs. We hopen daar dit jaar weer iets in te stijgen 
ten opzichte van afgelopen jaar. Daarnaast zal, vanwege de groei van de stichting, de instructeurspool groeien. Er 
zal daarom meer geïnvesteerd worden in het organiseren van dergelijke activiteiten. 
 
Tevens zullen er nevenactiviteiten georganiseerd worden. Dit zijn spontane activiteiten die relatief weinig 
voorbereidingswerk vergen. Middels deze activiteiten worden vrijwilligers gestimuleerd om elkaar beter te leren 
kennen. De ‘’grote’’ activiteiten dienen als blijk van waardering voor de inzet van de instructeurs, 
nevenactiviteiten dienen vooral om de sfeer te bevorderen. 
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Commissies 

Werving- & Opleidingscommissie 
De commissie functioneert momenteel goed. Er wordt beroep gedaan op de commissie om het bestuurslid 
Educatie te ondersteunen bij het werven en opleiden van instructeurs en het updaten van het lesplan voor de 
middelbare scholen. Er wordt beoordeeld of het lesmateriaal nog voldoet aan de richtlijnen en waar nodig wordt 
het aangepast.  
 
Om de continuïteit van de commissie te kunnen waarborgen, wordt er gezocht naar nieuwe leden. Dit zal deels 
verlopen via de open werving die het hele jaar loopt. Daarnaast zal er ook actief geworven worden, zodat er na de 
zomervakantie genoeg leden beschikbaar zijn voor de taken die op dat moment van toepassing zijn. Het doel is 
om volgend jaar een diverse commissie te hebben, waarin ook nieuwe instructeurs worden gerepresenteerd.  
 
De commissie helpt onder andere met het opzetten van bijscholingsavonden. Omdat instructeurs vooral 
geïnteresseerd blijken te zijn in verdiepende onderdelen, zal daar de focus op gelegd worden. Commissieleden zal 
gevraagd worden om onderdelen te presenteren of mee te denken over gastsprekers.  
 
Daarnaast zal er ook meer een beroep op de commissieleden gedaan worden wat betreft werving van 
instructeurs. Hierbij wordt er ook veel samengewerkt met de promotie- & activiteitencommissie. Er wordt in het 
collegejaar van 2022 – 2023, naast het werven op de Medische Faculteit en op de introductiemarkt van de 
Radboud Universiteit, ook actief geworven op de introductiemarkt van de HAN. Hierbij zal er vooral worden 
gericht op (para)medische studenten.  
 
Verder krijgen commissieleden ook vaker de mogelijkheid om naar netwerkactiviteiten te gaan in naam van de 
stichting. 

Promotie- & Activiteitencommissie 
Omdat de LAC onder de verantwoordelijkheid van het Bestuurslid PR & Acquisitie valt, is het van belang dat de 
commissie zelfstandiger te werk gaat en dat er meer verantwoordelijkheden bij de commissie komen te liggen.  
 
Vanaf de start van academisch jaar 2022-2023 is het de bedoeling dat de commissie in drie subonderdelen wordt 
verdeeld: sociale media, nieuwsbrief en extern. Dit houdt in dat twee tot drie commissieleden zich bezighouden 
met één van de subonderdelen.  

- De subcommissie ‘sociale media’ richt zich op de promotie van de stichting via diverse sociale 
mediakanalen en de ontwikkeling hiervan. 

- De subcommissie ‘nieuwsbrief’ houdt zich bezig met de nieuwsbrief, de interviews die hierbij horen en de 
actualiteiten in het nieuws en rondom de stichting.  

- De subcommissie ‘extern’ houdt zich bezig met de verzorging van de netwerkactiviteiten waar we in gaan 
investeren en ondersteunen het Bestuurslid Intern met het verzorgen van de activiteiten.  

 
Hierdoor wordt er meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en duidelijkheid bereikt. De voorzitter en 
vicevoorzitter van de commissie begeleiden, houden het overzicht en springen bij waar nodig. De subcommissies 
zullen intensief contact hebben en zo kunnen we ervoor zorgen dat de vergaderingen met alle leden bij elkaar 
sneller en efficiënter zullen verlopen. De commissieleden reageerden enthousiast op deze ontwikkelingen. 
 
Om dit te kunnen realiseren hebben we een ledenaantal van negen commissieleden nodig. Dit betekent dat er 
minimaal vier nieuwe leden aangenomen moeten worden. Er worden commissieleden uit de huidige 
instructeurspool geworven én er zal actief geworven worden bij de opleidingsavonden. 
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Financieel beleid academisch jaar 2022-2023 

  
 
Baten Begroot [2022-2023] 
Baten van particulieren 0 
Baten van bedrijven 2000 
Baten van loterijorganisaties 0 
Baten van subsidies van overheden 2500 
Baten van verbonden (internationale) organisaties 2500 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 0 
Som van de geworven baten 7000 
    
Cursussen particulieren 18200 
Bijdrage scholen 7350 
Overig (incl. sponsoring) 0 
Som van de baten als tegenprestatie 25550 
    
Eigen bijdrage instructeursopleiding 720 
Eigen bijdrage merchandise 1500 
Overig 0 
Som van de overige baten 2220 
    
Totale som baten 34770 
    
Lasten aan doelstellingen Begroot [2022-2023] 
Lessen op scholen 10500 
Lessen aan particulieren 4600 
Opleidingen reanimatieinstructeurs 600 
Overig 500 
Totaal vrijwilligersvergoedingen 16200 
    
Kosten werving en opleiding NRR-instructeurs 2250 
Kosten werving reanimatieinstructeurs 220 
Aanschaf (en retouren) instructeurskleding 1500 
Aanschaf merchandise instructeurs  1500 
Teambuilding instructeurs 750 
Kosten inschrijving NRR/ERC 900 
Reiskosten instructeurs 350 
Totaal overige lasten t.b.v. instructeurs 7470 
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Afschrijving reanimatiematerialen (MVA) 

 
1500 

Aanschaf materiaal 9000 
Aanschaf verbruiksmaterialen 150 
Aanschaf overige materialen t.b.v. cursussen 50 
Vervoerskosten materiaal 1000 
Totaal lasten materiaal 11700 
    
Drukwerk 300 
Kosten sociale media 530 
Bijdrage wervingskosten LAC 200 
Onvoorziende kosten (begroting) 1000 
Totaal overige lasten besteed aan doel 2030 
    
Totaal besteed aan doelstellingen 37400 
    
Totale lasten en saldi Begroot [2022-2023] 
Totaal besteed aan doelstellingen 37400 
    
Wervingskosten 0 
    
ICT (o.a. boekhoudingsprogramma) 650 
Bankkosten 170 
Reiskosten bestuur 200 
Congresbezoek bestuur 400 
Kleding bestuur 240 
Teambuilding bestuur 700 
Overige bestuursonkosten 70 
Overige beheerskosten (incl. bestuurswerving) 80 
Totaal lasten beheer 2510 
    
Totale som lasten 39910 
    
Totale som baten 34770 
    
Saldo voor financiële baten en lasten -5140 
Saldo financiële baten en lasten 0 
Saldo van baten en lasten (resultaat) -5140 
    
Resultaatsbestemming   
Continuïteitsreserve 15000 
Bestemmingsreserves    
Algemene reserves   
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Bestemmingsfondsen    
Langlopende schulden   
Kortlopende schulden   

 


