
STICHTING QUALITATIVE RESUSCITATION BY 
STUDENTS NIJMEGEN 

 
JAARVERSLAG 2021-2022 

September 2022 
 

               Postadres 

W. www.taskforceqrs.nl             Boeckstaetedreef 37 K1 

E. nijmegen@taskforceqrs.nl            6543 JJ Nijmegen 
   

	

 
 
 

  



 
 

 

Nijmegen 
 

nijmegen@taskforceqrs.nl 
www.taskforceqrs.nl 

 
 
 
 
 

t 
 
 

l 

Boeckstaetedreef 37 K1 
6543 JJ Nijmegen 

 

 

Stichting Qualitative Resuscitation by Students 
NijmegenNL69INGB0006571110 | KvK. 62692666 

 
 

 
 
Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de periode september 2021 tot en met juli 2022, hierna genoemd: 
academisch jaar 2021-2022.  
 
In academisch jaar 2020-2021 is de stichting, net als vele andere, getroffen door de coronapandemie. Onze 
cursussen konden geen doorgang vinden of moesten op een alternatieve manier gegeven worden. Daarnaast 
konden ook belangrijke netwerkactiviteiten en instructeursactiviteiten niet plaats vinden. Dit vergde behoorlijk 
wat adaptievermogen van zowel de stichting als haar vrijwilligers. 
 
Het afgelopen academisch jaar heeft het merendeel van zowel de lessen voor middelbare scholieren als de 
cursussen voor particulieren gelukkig gewoon weer doorgang kunnen vinden. Dit gaf ons als Bestuur meer ruimte 
om ons ook op andere zaken te richten. In lijn met het beleidsplan hebben wij het afgelopen jaar grote stappen 
gezet betreffende ontwikkeling van de stichting. Wij hebben onze doelstelling rondom het aantal opgeleide 
middelbare scholieren, cursisten én nieuwe instructeurs ruimschoots behaald. Wij zijn erg trots op deze cijfers en 
willen iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet.  
 
Daarnaast hebben wij ook onze professionele ontwikkeling als stichting kunnen bevorderen. Verschillende 
essentiële documenten en processen zijn herzien of opnieuw geïntroduceerd. Deze professionele ontwikkeling als 
stichting zorgt er nu concreet voor dat bepaalde taken en processen nog efficiënter kunnen plaatsvinden.  
 
Als laatste hebben wij het afgelopen jaar meer aandacht kunnen besteden aan verschillende soorten activiteiten.  
De stichting is meer betrokken geraakt bij verschillende netwerkactivititeiten in de omgeving waaruit 
samenwerkingen zijn ontstaan. En ook hebben we intern meer activiteiten kunnen opzetten voor onze eigen 
leden uit blijk van waardering.  
 
 
Namens het gehele bestuur van stichting Taskforce QRS Nijmegen wens ik u veel leesplezier. 
 
Hartelijke groet, 
 
Tycho Basten 
 

 
 
Voorzitter stichting Taskforce QRS Nijmegen 
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Interne organisatie 

Bestuur 
Met ingang van het academisch jaar 2021-2022 in september zag het 10e bestuur er als volgt uit: 

- Voorzitter: Tycho Basten 
- Secretaris: Valerie Diederen 
- Penningmeester: Kim Veerkamp 
- Bestuurslid Planning: Femke van der Stroom 
- Bestuurslid PR & Acquisitie: Britt Edwards 
- Bestuurslid Educatie: Dagmar Alderlieste 
- Bestuurslid Logistiek en Particulieren: Joy Verbakel 
- Bestuurslid Intern: Iris Wiltvank 

 
Per 1 januari 2022 zijn drie mensen van het bestuur gewisseld en zag het 11e bestuur er 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: Dagmar Alderlieste 
- Bestuurslid Logistiek en Particulieren: Claudia Westerhof 
- Bestuurslid Intern: Iris Wiltvank 

 
Per 1 juli 2022 is één iemand uit het bestuur gewisseld, het 12e bestuur wat in academisch jaar 2022-2023 aan de 
slag zal gaan ziet er 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nijmegen 
 

nijmegen@taskforceqrs.nl 
www.taskforceqrs.nl 

 
 
 
 
 

t 
 
 

l 

Boeckstaetedreef 37 K1 
6543 JJ Nijmegen 

 

 

Stichting Qualitative Resuscitation by Students 
NijmegenNL69INGB0006571110 | KvK. 62692666 

 
 

 
Raad van Toezicht & Raad van Advies 
Raad van Toezicht (RvT) 
De Raad van Toezicht zag er gedurende het academisch 2021-2022 als volgt uit: 

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

 
Raad van Advies (RvA) 
De Raad van Advies zag er aan het begin van academisch jaar 2021-2022 als volgt uit: 

- Voorzitter: Renée Tuinte 
- Secretaris: Floor Smeets 
- Lid: Hilde Haagsma 
- Lid: Meike van Boxtel 
- Lid: Donna Limbeek 

 
De Raad van Advies is op 26 januari deels gewisseld, aan het eind van academisch jaar 2021-2022 ziet deze er als 
volgt uit: 

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

Commissies 
Commissie Werving en Opleiding 
De Commissie Werving en Opleiding zag er aan het begin van academisch jaar 2021-2022 als volgt uit: 

- Voorzitter: Dagmar Alderlieste 
- Vice-voorzitter: Iris Wiltvank 
- Lid: Alize Bouman 
- Lid: Anke Paus 
- Lid: Pepijn Dekkers 
- Lid: Sam Hackmann 
- Lid: Steijn Dirkx 
- Lid: Thorold Verwijlen 
- Lid: Nigel Cox 
- Lid: Imke van den Boogaard 
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De Commissie Werving en Opleiding zag er aan het einde van academisch jaar 2021-2022 als volgt uit: 

- Voorzitter: Anne Verhoeven 
- Vice-voorzitter: Iris Wiltvank 
- Lid: Alize Bouman 
- Lid: Anke Paus 
- Lid: Dagmar Alderlieste 
- Lid: Pepijn Dekkers 
- Lid: Sam Hackmann 
- Lid: Steijn Dirkx 
- Lid: Thorold Verwijlen 
- Lid: Femke van der Stroom 

 
Commissie Promotie en Activiteiten 
De Commissie Promo en Activiteiten zag er aan het begin van academisch jaar 2021-2022 als volgt uit: 

- Voorzitter: Britt Edwards 
- Vice-voorzitter: Iris Wiltvank 
- Lid: Alize Bouman 
- Lid: Sterre van der Heiden 
- Lid: Thorold Verwijlen 

 
De Commissie Promo en Activiteiten zag er aan het einde van academisch jaar 2021-2022 als volgt uit: 

- Voorzitter: Anne-Marie Kessels 
- Vice-voorzitter: Iris Wiltvank 
- Lid: Alize Bouman 
- Lid: Sterre van der Heiden 
- Lid: Thorold Verwijlen 
- Lid: Britt Edwards 
- Lid: Femke van der Stroom 
- Lid: Hozaan Mustafa  

 
Kascontrole commissie  
De Kascontrole Commissie zag er aan het begin van academisch jaar 2021-2022 als volgt uit: 

- Voorzitter: Luuk Hoppenreijs  
- Lid: Bjorn van der Lest 
- Lid: Steijn Dirkx 
- Lid: Myrthe van de Ven 

 
De Kascontrole Commissie zag er aan het eind van academisch jaar 2021-2022 als volgt uit: 

- Voorzitter: Myrthe van de Ven 
- Lid: Bjorn van der Lest 
- Lid: Steijn Dirkx 
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De Kascontrole Commissie zal er aan het begin van academisch jaar 2022-2023 als volgt uit zien: 

- Voorzitter: Myrthe van de Ven 
- Lid: Bjorn van der Lest 
- Lid: Steijn Dirkx 
- Lid: Sèphora Reina  

Vertrouwenspersoon 
Sinds academisch jaar 2019-2020 is Ron Hameleers (specialist ouderengeneeskunde, Radboudumc) de 
vertrouwenspersoon voor Taskforce QRS Nijmegen.  
 
Er is in het academisch jaar 2021-2022 actief gewerkt aan het besteden van meer aandacht aan onze 
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stelt zich nu standaard voor aan de nieuwe reanimatie-instructeurs 
tijdens de interne opleiding. Op die manier is de vertrouwenspersoon meer zichtbaar binnen onze stichting voor 
onze leden. 

  



 
 

 

Nijmegen 
 

nijmegen@taskforceqrs.nl 
www.taskforceqrs.nl 

 
 
 
 
 

t 
 
 

l 

Boeckstaetedreef 37 K1 
6543 JJ Nijmegen 

 

 

Stichting Qualitative Resuscitation by Students 
NijmegenNL69INGB0006571110 | KvK. 62692666 

 
 

 
Algemene gegevens  

Instructeurs 
Het doel van dit academisch jaar was om in totaal 15 instructeurs op te leiden. Na opleidingsronde 1 in 
november/december 2021 zijn er 27 nieuwe instructeurs opgeleid. Er is toen besloten om geen tweede 
opleidingsronde te organiseren, omdat we meer dan voldoende instructeurs hadden voor het aantal scholen 
waarop we lesgeven.  
 
Onze instructeurspool bestaat voornamelijk uit studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. We 
hebben via werving op de introductiemarkt van de Radboud Universiteit geprobeerd om instructeurs van andere 
studies te werven, maar dit is helaas nog niet gelukt. Volgend academisch jaar gaan wij ons hier opnieuw voor 
inzetten.  
 
Evaluatie 
Er zijn 13 instructeurs gestopt gedurende het academische jaar. Halverwege het academische jaar is er een 
inventarisatie-enquête verstuurd naar de instructeurs. In dit formulier gaven de instructeurs aan om aan het 
einde van het academische jaar het volgende van plan te zijn: 

- 39 gaan door als instructeur 
- 4 willen definitief stoppen 
- 10 willen op ‘tijdelijk inactief’ gezet worden in verband met coschappen of wachttijd 
- 25 hebben het formulier niet ingevuld 

We willen proberen om jaarlijks halverwege het academisch jaar een dergelijke enquête te houden. Dit helpt ons 
om inzicht te krijgen in het aantal instructeurs dat tijdens de tweede opleidingsronde opgeleid moet worden.  
 
Introductiebestand voor instructeurs 
Het introductiebestand voor nieuwe instructeurs is dit academisch jaar geüpdatet. Dit document heeft als functie 
om meer duidelijkheid te verschaffen over de stichting aan onze instructeurs. In het document wordt uitgelegd 
welk bestuurslid hoe en waarvoor benaderd kan worden. Hierdoor hebben we geprobeerd om de relatie tussen 
het bestuur en onze vrijwilligers te verbeteren en de afstand te verkleinen. Tevens worden de functies van de 
commissies uitgelegd. Ten slotte staat er een overzicht van de scholen in, zodat alle instructeurs weten waar ze 
moeten zijn en wat ze moeten doen als er iets misgaat.  
 
NRR-instructeurs 
Aan het begin van dit academisch jaar zijn we begonnen met 11 NRR-instructeurs, waarvan 1 instructeur is 
gestopt. In september 2021 hebben 6 NRR-instructeurs een bijscholing gekregen, omdat hun certificaat bijna 
verlopen was. Tegelijkertijd zijn er 6 nieuwe mensen opgeleid, wat een totaal aan NRR-instructeurs geeft van 16. 
In december 2021 zijn er nog eens 4 nieuwe instructeurs opgeleid tot NRR-instructeur. Aan het eind van dit 
academisch jaar waren er 20 NRR-instructeurs actief.  
 
Aan het eind van dit academisch jaar zullen er geen NRR-instructeurs stoppen met lesgeven. Er zijn 9 NRR 
instructeurs die verspreid over komend academisch jaar voor een langere periode geen cursussen kunnen geven. 
Echter blijven ze wel actief als NRR-instructeur en zullen ze cursussen geven in de periode wanneer ze wel 
beschikbaar zijn.  
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Tabel 1: Overzicht instructeurs  in het academisch jaar '20-'21 en academisch jaar '21-'22 

Instructeurs Academisch jaar 2020-2021 Academisch jaar 2021-2022 
Begin van het academisch jaar 34 58 
Nieuw opgeleid 28 27 
Totaal NRR-instructeurs 11 20 
Totaal instructeurs (einde 
academisch jaar) 

62 78 

Bijscholingsavond 
De eerste bijscholingsavond van dit academisch jaar was in oktober 2021. Hierbij heeft Ron Hameleers zich 
voorgesteld als vertrouwenspersoon aan de reanimatie-instructeurs, zodat iedereen op de hoogte is van wie hij is, 
wat hij voor de instructeurs kan betekenen en hoe hij kan worden benaderd. Daarnaast heeft Ron die avond een 
college gegeven over grensoverschrijdend gedrag. Hier kregen wij veel positieve reacties over. 
 
De rest van de avond was gericht op het verbeteren van de praktische vaardigheden van onze instructeurs. Deze 
stations werden begeleid door W&O-leden. Er werd aandacht besteed aan de reanimatievaardigheden, het 
‘stikken-en-verslikken’-protocol, het gebruik van longen en beademingsmasker. Dit deel werd goed ontvangen 
door de instructeurs, voornamelijk het feit dat het een interactieve avond was beviel goed. 
 
De tweede bijscholingsavond van dit academisch jaar was in mei 2022. De avond begon met aandachtspunten en 
aanpassingen in het lesplan. Hierdoor waren de instructeurs weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
 
Drs. Ron Hameleers, Drs. Hugo Stappers en Drs. Jasmijn Terlouw hebben didactische cursus ontwikkeld die gericht 
was op onze instructeurs. Er waren drie stations met ieder een specifiek onderwerp over didactiek: didactiek van 
het lesgeven, presentie & presentatie en groepsdynamiek & agogiek. Hierdoor hopen we dat de didactische 
vaardigheden van onze instructeurs verbeterd zijn. Daarnaast hebben de W&O-leden ook nog een station 
begeleid om de praktische vaardigheden van de instructeurs te onderhouden. Deze avond werd door zowel de 
gastsprekers als de instructeurs goed ontvangen. 

Vrijwilligersovereenkomst & aangepaste leseis 
In mei is de vrijwilligersovereenkomst herzien naar aanleiding van de aanpassingen die gedaan zijn in het HR in 
december 2021. De vrijwilligersovereenkomst is op een aantal punten aangepast. Er is een aantal aanpassingen 
doorgevoerd wat betreft de kleding (regels omtrent het dragen van de kleding, de borg, eventuele vervanging van 
de kleding en het bezit van de kleding). Daarnaast hebben we toegevoegd dat instructeurs een onbetaalde les 
moeten geven bij het ongeoorloofd missen van een verplichte bijscholingsavond.  
 
Bovendien hebben we de leseis duidelijker vermeld in de overeenkomst. Het komt erop neer dat instructeurs als 
bachelorstudent minimaal twee keer per maand les moeten geven en als masterstudent minimaal vier lessen per 
vijf maanden moeten geven voor de status van ‘actieve instructeur’. Als er onvoldoende aanbod van lessen is, 
wordt er gekeken naar het aantal inschrijvingen om te kijken of er aan de eis voldaan wordt. Ook de regels voor 
de status ‘tijdelijk inactief’ en ‘inactief’ zijn nu duidelijker omschreven in de overeenkomst. 
 
De instructeurs hebben op de bijscholingsavond in mei 2022 een aanpassing van de vrijwilligersovereenkomst in 
tweevoud getekend. De instructeurs die niet bij de bijscholingsavond aanwezig konden zijn, hebben de 
aanpassingen via de mail ontvangen en hebben deze ondertekend teruggestuurd.  
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Materiaal 
Op dit moment kunnen we op drie scholen tegelijk lessen geven en een particuliere cursus aan maximaal 32 
deelnemers geven. Op een school wordt gebruik gemaakt van 8 poppen, 7 AED’s en 1 Heimlich-trainer. 
Voor een particuliere cursus zijn momenteel 16 poppen, 11 AEDs en 1 Heimlich-trainer beschikbaar. 
Er is dit jaar geen nieuw materiaal aangeschaft.  
 
Tabel 2: Overzicht materialen in het collegejaar '20-'21 en collegejaar '21-'22 

Materiaal Aantal ’20-‘21 Aantal ’21-‘22 
Poppen 43 43 
Longen 500 414 
AED’s 24 32 
Heimlich trainer 4 4 
Skill guides 26 25 
Polo's   

Scholen 
In het academisch jaar 2021-2022 waren wij op deze vijf scholen actief: 

- SSgN (Stedelijke scholengemeenschap Nijmegen); 
- NSG (Nijmeegse scholengemeenschap Groenewoud); 
- Montessori College 
- Canisius College 
- Citadel College (locatie Griftdijk & locatie Dijkstraat). 

 
Er is gedurende dit jaar contact gelegd met de volgende nieuwe scholen, zodat we daar in het academisch jaar 
2022-2023 actief kunnen worden: 

- Mondial College 
o Voorlopig plan: een aantal klassen van vmbo4, in de toekomst verder uitbreiden. 

- Kandinsky College 
o Voorlopig plan: projectweek in oktober 2022. 

- Karel de Grote College 
o Voorlopig plan: lessen voor het vak biologie. 

- Notre Dames des Anges 
o Voorlopig plan: lessen voor dinsdagmiddage. 

- Staring College 
o Voorlopig plan: projectweken. 

Vernieuwd contract 
Aan het begin van dit academisch jaar is besloten om een vergoeding te vragen van €50,- per les op middelbare 
scholen. Dit is besloten om ervoor te zorgen dat de stichting voldoende inkomsten zou behouden tijdens de 
coronapandemie wanneer de particuliere cursussen weg vallen. Alle scholen stemden snel in met het vernieuwde 
contract en de offerte. De betalingen hebben geen problemen opgeleverd.    
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Lessen en scholieren 
Tabel 3: Aantal opgeleide leerlingen in het collegejaar ‘21-’22 en sinds de oprichting van TQRS Nijmegen. 

1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 Aantal leerlingen 
Nieuwe lessen 1550 
Herhaallessen 1134 
Totaal 2684 
Sinds oprichting tot en met 31 augustus 2022 Aantal leerlingen 
Aantal nieuwe leerlingen 8790 
Totaal aantal leerlingen (inclusief herhaalleerlingen) 14202 
Aantal lessen (inclusief herhaallessen) 653 

 
Tabel 4: Aantal opgeleide leerlingen per school in het collegejaar ‘20-’21 en in het collegejaar ‘21-'22.  

School Aantal leerlingen ‘20-’21 Aantal leerlingen ‘21-’22 
SSgN   
Nieuw 290 296 
Herhaal 243 218 
Montessori    
Nieuw  218 214 
Herhaal 130 106 
NSG   
Nieuw 48 364 
Herhaal 0 (lockdown) 381 
Canisius   
Nieuw 357 161 
Herhaal 0 (in jaar ‘19-’20 geen les gehad) 313 
Citadel   
Nieuw 150 266 
Herhaal 0 116 
Projectdagen 30 249 

Projectdagen 
In het academisch jaar 2020-2021 konden er geen projectdagen plaatsvinden, vanwege de coronapandemie. Er is 
in dat academisch jaar wel contact gelegd en gehouden met een aantal scholen die geïnteresseerd waren in 
projectdagen. Dit ging om de volgende scholen: Olympus College, OBC Bemmel en RSG Linge college. 
 

• Op de projectdag van het Olympus College hebben lesgegeven aan twee klassen.  
• De gepland projectdag op het OBC Bemmel heeft geen doorgang kunnen vinden in verband met te 

weinig beschikbare instructeurs.  
• De gepland projectdag op het Linge College kon wegens de pandemie geen doorgang vinden.  
• Tijdens de projectweek op het Staring College hebben wij lesgegeven aan zeven klassen. 
• Op de projectdag van het Notre Dame hebben wij lesgegeven aan één klas.  

Open dagen 
Het plan was om dit academisch jaar op onze gecontracteerde scholen langs te komen op de open dag. Op die 
manier wilden wij onze stichting ook meer onder de aandacht brengen bij de ouders van de leerlingen. 
De open dag vindt in Nijmegen op alle middelbare scholen op dezelfde dag plaats. Vanwege coronarestricties op 
andere scholen hebben wij uiteindelijk alleen aanwezig kunnen zijn op het Montessori College.  
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Nazorg 
Taskforce QRS Nijmegen biedt leerlingen en cursisten de mogelijkheid om Taskforce QRS Nijmegen te benaderen 
om ze te helpen met het vinden van de juiste nazorg. De leerlingen en cursisten kunnen ons bereiken via ons 
algemene e-mailadres (nijmegen@taskforceqrs.nl). De secretaris beheert dit mailadres en zal de mail doorsturen 
naar de persoon die aangewezen is om de leerlingen en cursisten te ondersteunen bij de nazorg. Deze functie 
wordt ‘nazorg hulp’ genoemd. Op dit moment vervult Pepijn Dekkers deze functie. Pepijn Dekkers is al vijf jaar 
actief reanimatie-instructeur bij ons, heeft twee bestuursfuncties bekleed en is ook actief NRR-instructeur. 
 
Nazorg hulp zal contact opnemen met de desbetreffende leerling of cursist en in gesprek gaan om de situatie te 
verhelderen en in overleg met diegene te beslissen of en welke nazorg het best aansluiten bij deze persoon. 

Particulieren  
Naast reanimatielessen op middelbare scholen verzorgt Taskforce QRS Nijmegen ook reanimatiecursussen voor 
particulieren. Deze worden in de vorm van een avondcursus, studentencursus of herhaalcursus gegeven aan 
geïnteresseerden uit Nijmegen en omstreken. Daarnaast is het ook mogelijk om in overleg een cursus op locatie 
te organiseren vanaf een minimumaantal van 10 personen.  
 
In tabel 5 is het aantal opgeleide particulieren in de periode van 01-09-2021 tot en met 31-08-2022 getoond. Er 
dient rekening gehouden te worden met het feit dat er in de periode van 20-12-2021 tot 8-02-2022 geen 
cursussen gegeven zijn, als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. De cursussen die tijdens de 
coronaperiode wel gegeven mochten worden, zijn volgens de corona regels van het RIVM en het daarop 
gebaseerde coronaprotocol gegeven. In de maanden juli en augustus hebben er geen cursussen plaatsgevonden 
wegens de zomervakantie. 
 
Tabel 5 Aantal opgeleide particulieren in het collegejaar '20-'21 en collegejaar '21-'22 

Avondcursus Aantal ’20-‘21 Aantal ’21-‘22 
Particulieren 59 620  
Waarvan herhaalcursussen 20 95 

In het academische jaar 2021-2022 is er gestreefd naar het opleiden van 600 particulieren, mits de normale 
groepsgrootte aangehouden kon worden. Het doel van dit academisch jaar is gehaald, maar veel cursisten 
hebben hun cursus moeten verplaatsen. Hierdoor waren er dit academisch jaar minder plaatsen beschikbaar voor 
nieuwe aanmeldingen. 
 
Samenwerkingen 
In het afgelopen academisch jaar heeft een aantal mooie samenwerkingen plaatsgevonden. Zo zijn er 
studentencursussen georganiseerd voor studenten van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen). Daarnaast zijn er 
aan leden van de studie- en studentenvereniging SV Meesterlijk en N.S.Z.V. Loefbijter cursussen gegeven. Verder 
zijn er herhaalcursussen gegeven aan onder andere artsen van de vakgroep Neurologie Rijnstate, aan 
medewerkers van revalidatiecentrum Medinello te Nijmegen en aan de tennisvereniging de Ekster te Elst. De 
tennisvereniging was erg enthousiast en heeft aangegeven jaarlijks een herhaalcursus van ons te willen krijgen. 
 
Als laatste is TQRS op 15 juli aanwezig geweest op de laatste dag van de Radboud Summerschool Cardiology, 
waarop we enthousiaste internationale studenten een snelle cursus hebben gegeven in het reanimeren, het 
aansluiten van de AED en het ‘stikken-en-verslikken’-protocol.  



 
 

 

Nijmegen 
 

nijmegen@taskforceqrs.nl 
www.taskforceqrs.nl 

 
 
 
 
 

t 
 
 

l 

Boeckstaetedreef 37 K1 
6543 JJ Nijmegen 

 

 

Stichting Qualitative Resuscitation by Students 
NijmegenNL69INGB0006571110 | KvK. 62692666 

 
 

 
Socrates 
Socrates Nederland is actief in het hoger onderwijs en ondersteunt leerlingen en studenten in het ontdekken, 
ontwikkelen en delen van hun talent. Socrates heeft alle steden, waarbinnen Taskforce QRS actief is, benaderd 
om in samenwerking met ons aan hun leden een reanimatiecursus te bieden. Elke stad heeft dit vervolgens 
individueel opgepakt. Wij hebben 13 studenten van Socrates een reanimatiecursus mogen geven in Nijmegen.   

Uniforme PowerPoint NRR 
Er is vanuit TQRS NL een werkgroep geweest in samenwerking met de NRR om een uniforme PowerPoint op te 
stellen voor alle TQRS-steden. In deze uniforme PowerPoint is er meer focus op de hands-on time (het oefenen) 
en minder aandacht voor de details. TQRS Nijmegen heeft in goed overleg met het landelijk TQRS-bestuur 
besloten deze PowerPoint niet volledig over te nemen.  Wel zijn er kleine aanpassingen gedaan aan onze eigen 
PowerPoint om meer op één lijn te komen met de NRR-PowerPoint.  
 
De voornaamste argumenten om de uniforme PowerPoint niet over te nemen, waren: het gebrek aan detail waar 
zowel onze instructeurs als cursisten behoefte aan hadden, het ontbreken van de TQRS-huisstijl en een minder 
algemene indruk. Daarnaast krijgen cursisten tijdens onze trainingen voldoende hands-on time om het 
reanimeren voldoende te kunnen oefenen.  

Engelstalige cursussen 
Er zijn dit jaar voorbereidingen getroffen om in het volgend academisch jaar Engelstalige cursussen aan te kunnen 
bieden. Dit omvat het ontwerpen van een Engelstalige PowerPoint aan de hand van de ERC-richtlijnen en het 
vragen naar de interesse onder de NRR-instructeurs in het geven van deze Engelstalige cursussen. In totaal 
hebben 12 NRR-instructeurs aangegeven in de toekomst deze cursussen te willen geven. Hiervan zullen 6 
instructeurs voor een langere periode geen lessen kunnen geven in verband met reizen. Komend academisch jaar 
zal er gewerkt worden aan Engelse correspondentie. 
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Samenwerkingen & Activiteiten 

Partners 

Taskforce QRS Nederland 
Landelijke Acquisitie Commissie 
Binnen Taskforce QRS Nijmegen is opgevallen dat het contact met andere steden soms traag en niet effectief 
verloopt. Daarnaast is er een groot verschil in de hoedanigheid waarin steden bepaalde activiteiten, 
samenwerkingen of projecten oppakken. Ook valt op dat bedrijven vaak geïnteresseerder zijn in de organisatie als 
landelijk geheel in plaats van enkel een van de steden. Toen is het idee van de Landelijke Acquisitie Commissie 
(LAC) ontstaan. Hierin zit een bestuurslid met de functie PR, Acquisitie, Extern o.i.d. van iedere stad waar 
Taskforce QRS gevestigd is.  Het LAC komt eens in de zes weken bij elkaar om landelijke projecten aan te pakken 
en te delegeren over de steden om zo nauw contact te houden en om zo gebruik te maken van alle contacten en 
faciliteiten die iedere stad te bieden heeft.  
IQO 
In februari 2022 heeft er voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie een fysieke IQO (Interfacultair 
QRS Overleg) plaatsgevonden in Utrecht. Hierbij waren wij met drie bestuursleden aanwezig en het was een zeer 
geslaagde dag. Er hebben functie-overleggen plaatsgevonden, steden updates en er kwamen interessante 
sprekers.  

Hartstichting 
Het burgerhulpverlener studenten project waarbij een cursus maar 5 euro kost is inmiddels afgerond doordat we 
een samenwerking aan zijn gegaan met N.S.Z.V. De Loefbijter en we hebben een deel van de cursussen in de 
nieuwsbrief van de Radboud Universiteit mogen zetten. We hebben voor deze partijen gekozen omdat onze 
doelgroep studenten is en wij hopen met Loefbijter hier meer cursussen uit te halen doordat studenten wellicht 
bij ons terugkomen door de naamsbekendheid die we nu hebben gecreëerd. Hier is erg enthousiast op 
gereageerd en binnen een uur waren alle cursussen vol en hebben we het burgerhulpverlener project van de 
Hartstichting afgerond. 
 
Het nieuwe project focust meer op de herhaalcursussen. Als mensen zich aanmelden voor een cursus bij ons, 
kunnen ze de herhaalcursus voor slechts 5 euro doen. Hiermee proberen we te stimuleren dat mensen na een 
jaar zich weer aanmelden voor de herhaalcursus om zo continuïteit en kwaliteit te waarborgen.  
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Nederlandse Reanimatie Raad 
Het Nederlands Reanimatie Congres wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). 
Taskforce QRS draagt ieder jaar haar steentje bij aan de organisatie van het congres, waarbij instructeurs uit 
Maastricht, Nijmegen, Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam ondersteuning bieden. Daarnaast is het NRR-
congres een belangrijke gelegenheid om nieuwe contacten te leggen, contacten te onderhouden en nieuwe 
kennis op te doen omtrent reanimatie in het algemeen, maar ook specifiek over reanimatieonderwijs op 
middelbare scholen.  
 

 

Radboud Universiteit  
Taskforce QRS wordt door de Radboud Universiteit officieel erkend als studentenorganisatie. Deze erkenning 
wordt om de drie jaar getoetst en in juni 2022 was er een nieuw toetsingsmoment. Op 14 juli 2022 is de 
erkenningsaanvraag positief beoordeeld. We hebben hiervoor ook een erkenningscertificaat ontvangen. De 
erkenning geldt opnieuw voor een periode van drie jaar. 

 

Partnerscholen 
In dit academisch jaar is het project Partnerscholen, dat door de corona periode voor een langere periode stil 
heeft gelegen, weer verder opgepakt. Er is een mogelijke samenwerking opgestart met de volgende drie 
partnerscholen: Christelijk College Groevenbeek te Putten en Ermelo en Het Morgen College te Harderwijk. 
Docenten die verantwoordelijk gesteld zijn door de school voor het geven van reanimatielessen zijn inmiddels 
opgeleid. Het contract dat in het academisch jaar 2019-2020 door Taskforce QRS Nijmegen is opgesteld, is dit jaar 
herzien door het huidige bestuur. De reden hiervoor is dat belangrijke (financiële) afspraken niet vastgelegd 
waren in het contract. Er wordt gehoopt dat eind dit academisch jaar de drie scholen officieel partnerschool 
genoemd kunnen worden, nadat het huidige contract ondertekend is. Echter, we ervaren enige weerstand vanuit 
de scholen omtrent het ondertekenen en zijn we met twee scholen nog in overleg over hoe de samenwerking na 
de zomer zal verlopen. Alleen Het Christelijke College Groevenbeek te Putten zal tot nu toe het contract 
ondertekenen en dus volgend academisch jaar als een van onze partnerscholen lessen op hun school voortzetten. 
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Rotaryclubs 
Op 15 mei is Taskforce QRS Nijmegen aanwezig geweest op het jaarlijkse landelijke Rotaryfestival in Utrecht. 
TQRS Nijmegen is uitgenodigd door stichting Keep The Heartbeat Going, welke middels een Rotaryclub (RC) 
verbonden is aan TQRS Maastricht. Op dit Rotaryfestival hebben wij als TQRS Nijmegen contact kunnen leggen 
met: RC Doorwerth, RC Cuijk en RC Maas en Waal.  
 
RC Cuijk 
Op 15 juni was Taskforce QRS Nijmegen uitgenodigd op een clublunch van RC Cuijk. Hier hebben wij een mooie 
presentatie mogen geven over onze stichting en onze missie. Deze presentatie werd enorm enthousiast 
ontvangen. De Rotaryclub heeft hierna aangegeven een donatie te willen maken voor de presentatie en 
daarnaast interesse te hebben in een samenwerking. Deze samenwerking moet nog concreet uitgewerkt worden.  
RC Maas en Waal 
Van RC Maas en Waal hebben wij te horen gekregen dat ze geïnteresseerd zijn in Taskforce QRS. Echter gaven zij 
aan erg druk te zijn als club en daarom nu nog geen concrete plannen te kunnen maken. Wel mogen wij 
waarschijnlijk in het najaar van 2022 langs komen om een presentatie te geven.  
RC Doorwerth 
Aankomend academisch jaar hopen we ook met deze Rotaryclub een samenwerking op te kunnen zetten.  
 

Impacter 
Impacter is een bedrijf die zich inzet om jongeren te helpen met het ontdekken en ontplooien van hun 
talenten en passies. Het is er dus op gericht om jongeren te sturen en stimuleren om iets (vrijwillig) te doen 
voor een ander. Wij zouden samen met Impacter een reanimatie event organiseren. Dit is helaas vanwege de 
coronapandemie en weinig animo afgeblazen.  

 

Overig                   
RvN@ 
Door RvN@ worden wij uitgenodigd voor netwerkactiviteiten in Nijmegen waarbij lokale ondernemers bij elkaar 
komen en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Er worden regelmatig RvN@ labclubs gehouden om met 
elkaar te sparren, hier zijn wij al vaker heen geweest. Grotere activiteiten komen steeds meer aangezien dat nu 
wat beter kan. Hier zijn wij aanwezig bij het Lifeport Festival Circulair waar veel lokale ondernemers bij elkaar 
zullen komen en er worden workshops gegeven. 

 
 
 



 
 

 

Nijmegen 
 

nijmegen@taskforceqrs.nl 
www.taskforceqrs.nl 

 
 
 
 
 

t 
 
 

l 

Boeckstaetedreef 37 K1 
6543 JJ Nijmegen 

 

 

Stichting Qualitative Resuscitation by Students 
NijmegenNL69INGB0006571110 | KvK. 62692666 

 
 

 

Activiteiten 
Er zijn diverse activiteiten georganiseerd en bezocht met als doel het creëren van naamsbekendheid, het 
aanhalen van de banden en netwerken. Er werden diverse bestuurs- en vrijwilligersactiviteiten georganiseerd: 
constitutieborrel, poolactiviteit, bierproeverij, stadswandeling met speurtocht, uitje naar Prison Island, 
bestuursweekend en diverse nevenactiviteiten (spontane activiteiten onder vrijwilligers). Gedurende het jaar 
steeg het aan deelnemers per activiteit. Taskforce was aanwezig op de introductiemarkt van De Radboud 
Universiteit en op de commissiemarkt van de MFVN. Op beide markten werden veel nieuwe instructeurs 
geworven. Verder werd opgemerkt dat er veel vraag is naar Engelstalige cursussen, naar aanleidingen hiervan is 
Taskforce aan de slag gegaan met het opzetten van een dergelijke cursus. Verder werd tijd geïnvesteerd in de 
aanwezigheid van Taskforce op netwerkactiviteiten van andere verenigingen en stichtingen, waaronder: NVVC, 
rotaryfestival, cobo's en Student en Stad. 
 
FIKA 
FIKA is een café, lunchroom en werkplek in Nijmegen. Het is een lokaal tentje en daar hebben we contact mee 
gezocht voor de instructeursactiviteit “stadswandeling”. In ruil voor promotie op social media kregen wij voor alle 
instructeurs die zich aanmeldden voor de activiteit gratis koffie of thee naar keuze. FIKA is erg geïnteresseerd in 
ons als studentendoelgroep, met name voor hun werk- en studieplekken. Het was een erg geslaagde 
samenwerking.  
 
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC) 
Op 22 april is Taskforce QRS Nijmegen aanwezig geweest op het jaarlijkse congres van de NVvC. Hier hebben wij 
samen met de andere QRS steden een kort praatje mogen geven over onze stichting tijdens de algemene leden 
vergadering. Het doel van dit event was om cardiologen te werven die zich als ambassadeur wilde verbinden aan 
onze stichting. Op deze manier kan Taskforce QRS een landelijk netwerk van cardiologen opzetten wat in de 
toekomst handig kan zijn om grote acties op te zetten. Aan het eind van deze dag hebben meer dan 50 
cardiologen zich landelijk verbonden aan onze stichting. In het nieuwe academisch jaar gaan wij concrete plannen 
op stellen hoe we deze contacten kunnen gebruiken om het netwerk van de stichting lokaal te kunnen vergroten.  
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Subsidie & Financiën 
 
Radboudumc 
Het Radboudumc wil voor oplopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen ze 
vooral door zich te richten op persoonsgerichte en innovatieve zorg. In het collegejaar 2021-2022 hebben wij een 
donatie van €2.000 euro mogen ontvangen van het Radboudumc. 

 
Gemeente Nijmegen 
In het academisch jaar 2021-2022 hebben we het derde en daarmee het laatste deel van de subsidie van de 
gemeente Nijmegen ontvangen van €834. Dit is nog van academisch jaar 2020-2021. In huidig academisch jaar 
hebben we €2.500,- mogen ontvangen van de gemeente Nijmegen.  

 
 
Hartstichting 
In de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 hebben we het laatste deel van het Project 
“Student als burgerhulpverlener” ontvangen. Dit project stamt nog uit het academisch jaar 2019-2020. 55 
studenten moesten nog een cursus doen maar vanwege de covid-19 pandemie was dit vorig academisch jaar niet 
gelukt. Dit jaar dus wel en daarom hebben we de overige €825,- mogen ontvangen.  
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Evaluatie speerpunten  

Het realiseren van groei binnen Taskforce QRS Nijmegen 
In het jaar 2020-2021 heeft de coronapandemie de meeste impact gehad op de stichting doordat er lange 
periodes geen reanimatielessen konden worden gegeven. Hierdoor heeft groei van de stichting in dat jaar meer 
op de achtergrond gestaan. De gedachte achter dit speerpunt was dan ook om in het academisch jaar 2021-2022 
weer in te gaan zetten op het realiseren van groei binnen de stichting. In het beleidsplan werd het realiseren van 
groei vertaald in drie belangrijke hoofdpunten; 

- Groeien in de vorm van opgeleide middelbare scholieren 
- Groeien in de vorm van opgeleide cursisten 
- Het creëren van meer naamsbekendheid 

Het afgelopen jaar konden onze reanimatielessen het merendeel van de tijd gewoon doorgang vinden. De 
doelstelling voor onze reanimatielessen was om dit jaar aan 2600 scholieren en 600 cursisten. Er zijn dit jaar 2684 
scholieren en 620 particulieren opgeleid.  
Verder heeft de groei binnen de stichting geleid tot de volgende zaken;  

- Tijdens de eerste opleidingsronde zijn 27 instructeurs opgeleid. Hierdoor ontstond er de unieke situatie 
waarin er zoveel instructeurs waren dat er geen tweede opleidingsronde plaats hoefde te vinden.  

- Er is contact gelegd met 5 nieuwe scholen waar Taskforce QRS Nijmegen vanaf volgend academisch jaar 
mee kan gaan samenwerken.  

- Er is een samenwerking gestart met drie scholen medemogelijk gemaakt door de Rotaryclub Ermelo , de 
zogenoemde partnerscholen. Dit is een langlopend project waarbij Taskforce QRS Nijmegen leerlingen 
van reanimatielessen kan voorzien op scholen die niet in de regio liggen. Daarnaast creëert het project 
partnerscholen ook gelijk meer naamsbekendheid.  

- Verschillende verenigingen en externe partijen hebben dit jaar cursussen afgenomen bij Taskforce QRS 
Nijmegen.  

- Als stichting zijn we aanwezig geweest op verschillende netwerkactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het 
congres van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC) en het Landelijke Rotaryfestival. Dit soort 
activiteiten hebben bijgedragen aan een bredere naamsbekendheid.  

Al met al hebben we op verschillende punten een goede groei doorgemaakt afgelopen academisch jaar. Dit is een 
trend die we graag voort willen zetten in academisch jaar 2022-2023.  
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Professionalisering van Taskforce QRS Nijmegen 
 

Professionalisering als stichting is belangrijk omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van het functioneren van het 
bestuur. Daarnaast draagt het bij aan de continuïteit van het bestuur doordat het de overdracht vereenvoudigt 
tijdens het wisselen van bestuursleden. Afgelopen academisch jaar zijn er wat noemenswaardige zaken in het 
kader van professionalisering; 

- Het protocol disfunctioneren is dit academisch jaar afgemaakt, dit is geaccordeerd door de RvT. Dit 
protocol moet de kwaliteit van het functioneren beter waarborgen.  

- De algemene landelijke privacyverklaring is aangepast, vrijwilligers zijn per mail op de hoogte gebracht 
hiervan.  

- Er is een format gemaakt waarin de accordering van een nieuw bestuur door de RvT schriftelijk vastgelegd 
kan worden.  

- Het Huishoudelijk Reglement & de Vrijwilligersovereenkomst zijn herzien en inhoudelijk op verschillende 
punten aangepast.  

- Alle bestuursleden van de stichting staan ingeschreven in het UBO-register. 
- Instructeurs kunnen in het Systeem naast de genderkeuze man & vrouw ook kiezen voor de mogelijkheid 

om hier X in te vullen.  
- De doorstroom in de RvA is verbeterd middels een voorstel waardoor leden van de RvA maximaal twee 

jaar deel mogen nemen aan de RvA. Hierdoor wordt getracht het contact met de RvA laagdrempelig te 
houden.  

- Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR); belangrijke punten die niet waren opgenomen in onze 
eigen statuten om te voldoen aan de WBTR zijn opgeschreven. Bij de eerstvolgende statuutwijziging 
moeten deze meegenomen worden.  

- Op advies van de RvT zijn de VOG’s van onze vrijwilligers extra beveiligd opgeslagen waardoor alleen de 
secretaris hierbij kan. Daarnaast is op advies van de RvT een nieuwe externe harde schijf aangeschaft 
omdat de USB-stick die diende als back-up aan vernieuwing toe was.  

Verder zijn er verschillende handleidingen & draaiboeken herzien, ook zijn sommige taken van de commissies 
veranderd of verschoven met als doel de taken efficiënter in te richten.  
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De relatie versterken tussen vrijwilligers en bestuur 
De insteek van dit speerpunt was het versterken van de relatie tussen de vrijwilligers onderling, maar ook tussen 
het bestuur en de vrijwilligers. Genoeg oog hebben voor de vrijwilligers in de stichting zorgt voor een vertrouwde 
sfeer, betere samenwerking en verbetert de betrokkenheid van de vrijwilligers.  
 
Er zijn dit jaar verschillende activiteiten opgezet met veel positieve feedback, daarnaast was er ook een goede 
opkomst vanuit de vrijwilligers. Voor de grote activiteiten (Poolen en Bierproeverij bij de Hemel) waren 35-40 
vrijwilligers aanwezig. Ook voor spontane activiteiten was de animo groter. Er werd aansluitend aan de tweede 
bijscholing een borrel georganiseerd waar bijna 20 instructeurs aan deelnamen. De instructeurs merkten op dat 
het fijn was dat bestuursleden ook deelnamen aan de activiteiten. Wanneer groepen of teams gevormd werden 
gevormd, zoals bij de poolactiviteit en de taskforce-to-go activiteit, werd geprobeerd om instructeurs die elkaar 
nog niet kenden samen in te delen. Om zo de relatie onderling te versterken en groepsvorming binnen de 
stichting te voorkomen. Vanwege het enthousiasme vanuit de vrijwilligers, is het sterk aan te bevelen om volgend 
academisch jaar laagdrempelig activiteiten te blijven aanbieden voor onze vrijwilligers.  
 
Daarnaast is onze vertrouwenspersoon geïntroduceerd tijdens de eerste bijscholingsavond van het academisch 
jaar. Tevens is hij aanwezig geweest bij de eerste opleidingsronde van dit jaar voor de nieuwe vrijwilligers. Het 
introduceren van een vertrouwenspersoon draagt bij aan het creëren van een vertrouwde sfeer voor de 
vrijwilligers.  
 
Ook is ‘het introductiebestand’ voor vrijwilligers up-to-date gemaakt. Hierin wordt het bestuur voorgesteld en 
toegelicht welke taken bestuursleden hebben. Vrijwilligers kunnen aan de hand van dit bestand beter bepalen 
met welke vraag ze bij wie terecht kunnen. Dit zorgt uiteindelijk ook weer voor een betere relatie tussen bestuur 
en vrijwilligers.  

Financiële stabiliteit 
De stichting is financieel zeer stabiel vanwege het feit dat er in principe genoeg avondcursussen gegeven worden 
om de kosten van de stichting te dekken. De grootste kostenposten zijn met name de vrijwilligersvergoedingen, 
materiaal en vervoerskosten. Daarbij hebben we als stichting een subsidie van het Radboudumc gekregen en van 
de gemeente Nijmegen. Deze vaste jaarlijkse subsidies dragen ook bij aan de financiële stabiliteit. Tot slot is er dit 
jaar aan de middelbare scholen ook een bijdrage gevraagd voor de reanimatielessen, omdat er vanwege de covid-
19 pandemie minder cursussen konden gegeven worden. Het doel is om dit bedrag af te bouwen en uiteindelijk 
weer genoeg inkomsten vergaren vanuit de cursussen voor particulieren en de subsidies.  
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Aanbevelingen voor aankomend academisch jaar 
Terugblikkend op het afgelopen academisch jaar kunnen we namens het Bestuur de volgende aanbevelingen 
doen voor het aankomende academisch jaar 2022-2023.  

• In de coronaperiode waarin er geen avondcursussen gegeven konden worden is 
er lesgeld ingesteld voor middelbare scholen, dit betreft vijftig euro per klas. 
Aanbeveling voor aankomend jaar is om te kijken of dit lesgeld langzaam 
afgebouwd kan worden naar vijfentwintig euro per klas. Kijkend naar het 
financiële beleid van afgelopen jaar komen we tot de conclusie dat dit een 
haalbare stap moet zijn voor aankomend jaar.  

• Afgelopen jaar is er gewerkt aan het implementeren van Engelstalige 
avondcursussen voor internationale studenten & particulieren. Er is een aparte 
PowerPoint opgesteld en er is gewerkt aan een Engelstalige webpagina. 
Aanbeveling voor aankomend jaar is om promotie te gaan maken voor deze 
cursussen en in de loop van het eerste semester de eerste lessen te gaan geven.  

• Tijdens het NVvC-congres zijn er in totaal ongeveer 50 cardiologen ingeschreven 
als ambassadeur voor Taskforce QRS. Nijmegen heeft hier ook een aantal 
ambassadeurs aan overgehouden. Aankomend jaar willen we gaan kijken hoe we 
deze ambassadeurs kunnen gaan inzetten om ons netwerk uit te breiden.  

• We hebben contact gelegd met verschillende Rotaryclubs in de omgeving, 
aankomend jaar moet hier verder contact gelegd mee gaan worden.  

• Algemene aanbeveling is om verder te gaan inzetten op netwerkactiviteiten om 
zo ons bereik te vergroten.  
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Financieel jaarverslag 2021/2022 
1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 

 
Beste lezer, 
 
Hieronder presenteren wij u het financiële jaarverslag van Stichting Taskforce QRS Nijmegen over het 
boekjaar: 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. 
 

 
Kim Veerkamp 
Penningmeester Taskforce QRS Nijmegen 2022 

Resultatenrekening 

 

 

Kosten 
Zoals in bovenstaande resultatenrekening is weergegeven, bedroegen onze totale kosten gedurende academisch 
jaar 2021-2022 €19.271,33. 
  
Deze kosten zijn onderverdeeld in de algemene kosten, promotiekosten, instructeurskosten, onkosten 
(waaronder voornamelijk vervoerskosten, vrijwilligersvergoedingen en kosten voor het verplaatsen van het 
materiaal), opleidingskosten, materiaalkosten, notaris- en advieskosten en incidentele kosten. Daarnaast zijn er 
gedurende 2021-2022 materiaalkosten afgeschreven van materiaal gekocht in het verleden. 
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Toelichting 
Afschrijvingen inventaris  
Reanimatiepoppen en AED’s, in het bezit van Taskforce QRS Nijmegen, worden in drie jaar financieel 
afgeschreven. Hierbij wordt dus uitgegaan van een gemiddelde levensduur van de reanimatiepoppen, AED’s en 
Skillguides van drie jaar. Ieder jaar wordt in de boekhouding een derde van het aankoopbedrag afgeschreven. 
Vanaf academisch jaar 2019-2020 zijn we uitgaan van een levensduur van 5 jaar conform de andere Taskforce 
QRS stichtingen. 
Gedurende 2021-2022 bedroegen de totale afschrijfkosten €631,69. 
  
Notaris- advieskosten  
Onder deze kostenpost vallen de kosten voor notaris- en advieswerkzaamheden voor Taskforce QRS Nijmegen. 
Dit wordt veelal gecoördineerd door de topstichting Taskforce QRS Nederland. Dit jaar zijn er geen kosten voor 
notaris en advies gemaakt.  
  
Incidentele kosten/opbrengsten 
Onder deze kostenpost vallen de kosten die niet onder zijn te brengen onder een van de bovenstaande 
categorieën. In 2021-2022 waren er geen incidentele kosten.  
  

Opbrengsten 
Deze opbrengsten zijn onder te verdelen in drie posten: donaties, subsidies en inkomsten uit eigen cursussen. 
  
Donateurs 
Gedurende 2021-2022 hebben we één donatie mogen ontvangen ter waarde van €2.000,-. 
 
Subsidies 
Gedurende 2021-2022 hebben we één subsidie mogen ontvangen ter waarde van €2.500,-. 
  
Inkomsten cursussen 
Gedurende 2021-2022 hebben we helaas minder cursussen mogen verzorgen aan particulieren, studenten en 
medische specialisten in verband met de coronacrisis. Voor de cursussen wordt een vergoeding van €30,- per 
cursist en voor herhaalcursussen €20,- per cursist gevraagd. De totale opbrengst voor de avondcursussen in 2021-
2022 bedroeg €15.086,14. Dit bedrag is dus lager dan verwacht i.v.m. een lockdown.  
  
Cursussen op middelbare scholen 
Voor de cursussen op de middelbare scholen (aan middelbare scholieren) hebben wij afgelopen jaar voor het 
eerst een vergoeding gevraagd. Deze was €50,- per les. Dit is gedaan omdat we minder inkomsten hadden door 
de coronacrisis. Met deze €50,- speelden we bijna quitte. De totale bijdrage van de middelbare scholen in 2021-
2022 was €7.760,59. 
  
Bijdrage instructeurs aan eigen opleidingen 
Voor de NRR-opleiding vragen wij een eigen bijdrage aan de instructeurs. Hierbij wordt een derde van het bedrag 
door de instructeur zelf betaald en twee derde wordt door de stichting betaald. In 2021-2022 is er één NRR-
opleidingsavond gegeven. Dit jaar hebben we de instructeurs zelf hun eigen deel laten meenemen om dit direct 
aan de opleider te geven, vandaar dat die bijdrage niet ontvangen is.  
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Balans 

 

Eigen vermogen 
Aan het einde van het boekjaar 2021-2022, 31-08-2022, bedroeg het eigen vermogen van Taskforce QRS 
Nijmegen €27.410,78. Dit eigen vermogen bestond enerzijds uit geld op de bankrekening van Taskforce QRS 
Nijmegen en anderzijds uit reanimatiepoppen, AED’s en Skillguides: de inventaris.  
 
Op 31 augustus 2022 stond op de betaalrekening van Taskforce QRS Nijmegen een bedrag van €1.920,86. Er is 
met het bestuur afgesproken dat er altijd een bedrag rond de €2.000,- op de betaalrekening moet staan. 
Taskforce QRS Nijmegen heeft sinds dit collegejaar een spaarrekening. Op 31 augustus 2022 stond op deze 
spaarrekening €20.501,-.   

De inventaris bedroeg ten tijde van het afsluiten van het boekjaar €5.838,92, bestaande uit reanimatiepoppen, 
trainer-AED’s en Skillguides. Taskforce QRS Nijmegen maakt met betrekking tot deze inventaris gebruik van 
afschrijvingen; er wordt uitgegaan van een verbruiksduur van vijf jaar. Ieder jaar wordt een vijfde van het 
totaalbedrag afgeschreven. Deze afschrijvingen zijn hierboven verder toegelicht.  

De kruisposten zijn volledig voldaan. Taskforce QRS Nijmegen heeft geen openstaande leningen. Op 31 augustus 
2021 was er geen debiteur meer en een nog te betalen rekening van €30,-.  

Vergoeding bestuursleden 
De bestuursleden van Taskforce QRS Nijmegen ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden binnen het 
bestuur en hebben dan ook zitting in het bestuur op vrijwillige basis. 

Raad van Toezicht 
Dit verslag is besproken met het bestuur van Taskforce QRS Nijmegen alsmede met de Kascontrole commissie en 
de Raad van Toezicht. 
 


