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Beleidsplan Stichting Keep the Heartbeat Going 2021-2025

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
•
•

Het vergroten van de bewustwording van het probleem van een plotselinge
hartstilstand en het aanbieden van laagdrempelig reanimatie onderwijs.
Het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de meest ruime zin van het woord.

De Stichting beoogt het algemeen belang.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten worden
aangewend om het doel van de Stichting te bereiken.

Visie
Serviceclub Rotary Maastricht Oost en de Stichting Taskforce QRS Maastricht
hebben zich verenigd in de Stichting Keep the Heartbeat Going. Wij vinden dat
iedereen, jong & oud, moet kunnen reanimeren. Maar hoe zorg je ervoor dat elke
inwoner of bezoeker van de stad, dit op een snelle, makkelijke en laagdrempelige
manier leert? Door het anders te doen! Dwars, uniek en ludiek door middel van de
reanimatielessen op middelbare scholen. Zo wordt het reanimatieonderwijs in
Nederland verbonden met de inwoners; de middelbare schooltijd is namelijk iets wat
(vrijwel) elke inwoner meemaakt.
Beleidsplan
Het beleidsplan 2021-2025 van de Stichting Keep the Heartbeat Going kent een
drietal hoofdlijnen:
1. Aandacht vragen bij samenleving en politiek voor de problematiek van
plotselinge hartstilstand en het aandacht vragen voor reanimatie onderwijs in
het algemeen en in het middelbaar onderwijs in het bijzonder.
2. Het ondersteunen van de Taskforce QRS Maastricht (en in voorkomende
gevallen ook QRS Nederland) zodat de taskforce financieel gefaciliteerd
wordt trainingen op middelbare scholen te kunnen verzorgen.
3. Verbinding zoeken met andere organisaties die zich inzetten voor de
problematiek van plotselinge hartstilstand en reanimatie onderwijs.

2

Dit wordt gedaan middels:
1. Het jaarlijks (of vaker) organiseren van activiteiten en/of evenementen waarin

aandacht gevraagd wordt voor problematiek van plotselinge hartstilstand en
belang van reanimatie onderwijs. Zo zal in 2022 op het congres van de
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie een activiteit georganiseerd
worden, met als doel meer cardiologen als ambassadeur te engageren voor
reanimatie onderwijs.
2. Het opzetten van specifieke sponsor campagnes en het door middel van

donaties verkrijgen van financiële middelen. In de komende periode wil de
Stichting meer gebruik maken van de mogelijkheden die social media bieden
om gerichter specifieke doelgroepen voor sponsoring te benaderen.
Daarnaast wordt gestreefd naar het jaarlijks uitvoeren van een
publieksactiviteit.
3. In het maatschappelijk veld en in onze regio zijn meerdere organisaties actief

die zich op de een of andere manier inzetten voor reanimatieonderwijs. Zo
zijn er bijvoorbeeld de Stichting Health Foundation Limburg, de Stichting
Kloppend Hart en de Stichting Reanimatie-estafette Limburg. De afgelopen
jaren hebben deze stichtingen langzaam toenadering gezocht, vanuit het
perspectief dat gezamenlijk optrekken vanuit ieders eigen perspectief
meerwaarde heeft om aandacht voor reanimatie onderwijs te vragen en
sponsoractiviteiten te ontplooien. In deze beleidsperiode zal deze
samenwerking verder geïntensiveerd worden en waar mogelijk ook
gezamenlijk activiteiten ontplooid worden. Naast de samenwerking in de regio
liggen er ook kansen om op nationaal niveau meer verbinding te zoeken. Dit
kan vorm krijgen via de Taskforce QRS Nederland, die inmiddels in meerdere
universiteitssteden met een medische faculteit vertegenwoordigd is. Binnen
Rotary-verband zijn de afgelopen jaren ook meer clubs die zich ingezet
hebben voor reanimatie onderwijs. In 2022 vindt er vanuit Rotary een event
plaats waarbij specifieke initiatieven zich kunnen presenteren om zo nog meer
Rotary clubs te betrekken. Keep the Heartbeat Going zal daaraan deelnemen
om zo een bredere verankering binnen Rotary vorm te geven.
4. De Stichting werft financiële middelen middels het benaderen van betrokken

lokale bedrijven, instanties en fondsen. Geworven middelen worden in eerste
instantie gebruikt om gemaakte kosten te dekken en worden beheerd door de
penningmeester. Een positief netto resultaat wordt aangewend om andere
ANBI organisaties wiens doelstellingen aansluiten bij het eerstgenoemde doel
van dit beleidsplan. Voor 2021-2025 is dit primair Taskforce QRS Maastricht,
een organisatie die reanimatieonderwijs op middelbare scholen voorziet. De
Stichting werft in voorkomende gevallen tevens fondsen in natura door middel
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van het aanschrijven van bedrijven, bijvoorbeeld het gebruik van een
winkelpand t.b.v. een pop-up store.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. Het wijst
uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Eén
bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
Momenteel bestaat het bestuur uit een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Maastricht, 07-11-2021

