
Beleidsplan Stichting AED-netwerk gemeente Duiven 
 

1. Doelstellingen van de stichting 
 
Stichting AED-netwerk gemeente Duiven is opgericht op 12 juni 2012 en streeft de volgende doelen 
na. 
 

• Het streven naar de oprichting, instandhouding en verbetering van een verfijnd AED 
netwerk in de gemeente Duiven dat voldoet aan de wensen van alle inwoners. 

• Het streven naar een AED aanbod in de gemeente Duiven, zodat in nood de 
spoedeisende gezondheidszorg kan worden gestimuleerd en verbeterd. 

 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• Vrijwilligers te motiveren hun kennis, kunde en ervaring in te zetten door het stimuleren en 
coördineren van opleidingen en het verzorgen van het onderhouden daarin. 

• Vrijwilligers te motiveren om een opleiding te volgen en zich bij AED-alert aan te melden. 
• Ondernemingen, burgers, organisaties en verenigingen te motiveren om het financieel 

mogelijk te maken AED’s aan te schaffen, te onderhouden en te verzekeren. 
• Ondernemingen, burgers, organisaties en verenigingen te motiveren om reeds aanwezige 

AED’s 24 uur per dag beschikbaar te stellen en aan te melden bij AED-alert. 
• Het organiseren van professionele nazorg na inzet bij hartfalen aan de betrokken 

vrijwillige hulpverleners. 
• Publiciteit te genereren over de doelstelling door publicaties in de lokale pers, 

voorlichtingsavonden, de instandhouding van een website, enzovoort. 
• Zich te laten adviseren door commissieleden voor het inwinnen van deskundig advies op 

het gebied van AED’s, opleidingen en burgerbelangen. 
 
 

2. Samenstelling van de stichting 
 

Het bestuur van Stichting AED-netwerk gemeente Duiven bestaat tenminste uit een voorzitter, 
secretaris en een penningmeester.  
 
De Stichting kent de volgende commissies:  

- Commissie van aanbeveling 
- Commissie technische dienst 
- Commissie hulpverlening en ledenadministratie 
- Commissie sponsoring en PR 

 
De commissies worden ingesteld en ontbonden door het bestuur. De leden van die commissies 
worden benoemd en ontslagen door het bestuur. De commissies verrichten haar werkzaamheden 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
  



 
3. Beheer van het vermogen van de instelling 
 
Tijdens de bestuursvergadering d.d. 4 november 2014 is onderstaande meerjarenbegroting 
vastgesteld.  

 
 
Meerjarenbegroting 2014 – 2018 
 

 
 
 
 
Om de fondsenwerving met betrekking tot 2014 en volgende jaren te realiseren zijn verscheidende 
activiteiten ontplooid. 
 


