
STICHTING HARTVEILIG VUGHT 
OMDAT ELKE SECONDE TELT! 

 
 

ANBI gegevens Stichting Hartveilig Vught  

Naw gegevens: 

Beneluxlaan 52  

5251 LE Vlijmen  

Telnr. 073 5113248  

www.stichtinghartveiligvught.nl  

Info@stichtinghartveiligvught.nl  

RSIN: 860938888,  KVK nr. 77221583  

Bestuur 

Voorzitter  : dhr. A.M.M van der Kraaij 

Secretaris  : dhr. P.C. De Lange  

Penningmeester : dhr. P.M. van den Dungen  

Alg. bestuurslid : dhr. R.J. Fransz 

Alg. bestuurslid : dhr. J. van den Bogaard  

Alg. bestuurslid : mw. J. Kortbeek  

Alg. bestuurslid  : Vacature 

 

Doel 

1. Het doel van de Stichting Hartveilig Vught (hierna vermeld als: Stichting) is: door 

bewustwording, stimuleren, enthousiasmeren en ondersteunen bijdragen aan meer 

burgerhulpverleners en AED's in de openbare ruimte waardoor de hartveiligheid voor 

bewoners en bezoekers van de gemeente Vught wordt vergroot, en het verrichten van 

alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin ver band houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door sponsoring, 

subsidies, donaties, fondsen en samenwerking met belanghebbende organisaties  

3. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

 

https://stichtinghartveiligvught.nl/
mailto:Info@stichtinghartveiligvught.nl
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Hoofdlijnen beleidsplan 

• Bekendheid doelstelling Stichting binnen Vught middels publiciteit vergroten  

• Bekendheid Stichting bij AED beheerders vergroten  

• Vergroten aantal aangemelde vrijwilligers per openbare AED  

• Verdichting verspreiding AED's binnen de gemeente, lege  plekken opvullen  

• Organiseren van AED opleidingen  

• Probleemoplossing defecte AED's en ondersteuning bij het actueel houden van 

aanwezige AED’s. Vervanging van verouderde AED’s  

• Deze werkzaamheden worden door bestuursleden in diverse combinaties 

uitgevoerd 

 

Inkomsten en uitgaven  

De Stichting verkrijgt haar inkomsten d.m.v. donaties, sponsoring en subsidies. De 

gemeente Vught is de voornaamste subsidiegever.  

Deze inkomsten worden uitgegeven aan voorlichting, publiciteit en onderhoud en 

vervanging AED's of onderdelen daarvan of voor verdichting van de AED verspreiding 

binnen Vught. 

Balans per 31 december 2021  

     

      Debet €     Credit €              

Eigen vermogen/Aandelenkapitaal             0, -     

Rabo bank       7.622,37    

Debiteuren       0,-      

Crediteuren          0,-     

Resultaat 2021      7.622,37   

     

Totaal    7.622,37    7.622,37   
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Banksaldi 

Saldo 31.12.2021:                    € 7622,37        

Saldo 01.01 2021:                   € 6498,37 

Positief saldo 2021:         € 1124,00 

 

Toelichting op de balans 2021 

De balans van de Stichting bestaat uit een banksaldo waarvan de rekening wordt bijgehouden bij 

de Rabobank in ’s-Hertogenbosch. De rekening is NL15RABO 0357 5245 19 t.n.v. Stichting Hartveilig 

Vught. 

Er zijn geen debiteuren, noch zijn er uitstaande verplichtingen. De Stichting beschikt niet over 
goederen. De verworven AED’s hebben geen boekwaarde, want zijn opgehangen in de openbare 
ruimte en toegankelijk om niet voor iedereen. 
 
Het resultaat over 2021 is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Winst en Verlies 2021 

Winst en Verlies 2021  Inkomsten € Uitgaven € 

Kantoorkosten, drukwerk, porti                         37,50 

Vervanging AED’s, reparaties                   1210,00  
Automatiseringskosten                      148,17 

Bankkosten                      119,38 

Onderhoud AED Vught                      245,25 

Incidentele baten                     464,30  

Saldo 2021                    1124,00 

Totaal                    1674,30                  1674,30 

 

Toelichting 

Kantoorkosten: 
De kosten bestaan voornamelijk uit porti en kosten voor drukwerk 

Automatiseringskosten: 
Kosten website 

Bankkosten: 
Dit zijn de kosten die door Rabobank in rekening worden gebracht 

Onderhoud AED: 
Dit is het jaarlijkse bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het onderhoud van de AED’s 

Incidentele baten: 
Hier zijn de giften en schenkingen vermeld, die een eenmalig karakter hebben 
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Algemeen: 

Belastingen 

De Stichting is erkend als ANBI-instelling. 

De Stichting is gezien haar omvang (BW, Boek 2 art 396 lid 1) niet controleplichtig, daarom heeft er 

geen accountantscontrole plaatsgevonden. 

 

 

 


