1

Inzet en activiteiten Stichting Keep the Heartbeat Going 2020
Op 09 januari 2020 volgde toenmalig minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport
succesvol een reanimatietraining, samen met de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in
Leiden. Ook hij onderstreepte het belang van reanimatietraining op middelbare scholen.

Ministerie van Volksgezondheid en Sport
Reanimatiecursussen zijn van levensbelang. Hoe meer mensen weten hoe te handelen bij een hartstilstand, hoe groter de
kans op overleven. Samen met 5VWO van het Stedelijk Gymnasium volgde minister Bruno Bruins daarom zo'n training
van Taskforce QRS. https://www.youtube.com/watch?v=fYe8trgQ9gA

23 jan-12 feb 2020 actie ING Help Nederland Vooruit
Beste QRS vrienden,
Zoals besproken is onze Stichting Keep The Heartbeat Going geselecteerd deel te nemen aan ING
initiatief Help Nederland vooruit! Het enige wat we moeten doen is zoveel mogelijk mensen laten
stemmen op onze stichting “Keep The Heartbeat Going”
Stemmen kan vanaf nu tot 12 februari. Zo maken wij kans op € 1.000,- een mooi bedrag, maar als we de
meeste stemmen in onze regio krijgen ontvangen we € 5.000,- .
Maar daar gaan we niet voor. We gaan voor de meeste stemmen van Nederland en dan ontvangen we
€ 10.000,-. Laten we dat realiseren!
Hiertoe moeten we allemaal onze netwerken (familie, vrienden, rotary clubs, studenten, zakelijke
contacten, buren etc.etc.) mobiliseren om op onze Stichting te stemmen!
De Rotaryleden zijn inmiddels aangeschreven. Top als ook jullie maximaal je inzetten om al je vrienden,
kennissen, medestudenten etc. etc. op Keep The Heartbeat Going te laten stemmen.
Daarom graag zelf stemmen op onze stichting vóór 12 februari en deze mail doorzetten naar
iedereen die je kent met verzoek op onze stichting te stemmen!!
Graag ook dit bericht inclusief link via de social media verspreiden!

13 jan-23 maart 2020 voorbereiding evenement tijdens NVVC
In 2018 heeft Keep The Heartbeat Going een politieke mijlpaal gerealiseerd: in Maastricht
organiseerden we een conferentie met belangrijke spelers uit het veld. Hierbij waren onder
meer de voorzitter van de Gezondheidsraad, de Reanimatieraad, de Hartstichting en de
beroepsvereniging van cardiologen aanwezig. Allen ondertekenden een verklaring ter
ondersteuning van invoering van reanimatietraining in het Nederlands voortgezet onderwijs.
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Een van de deelnemers aan deze invitational
conference was de heer Bert van Rossum,
cardioloog en inkomend voorzitter van de NVVC,
de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
Medio 2019 zijn we samen met het bestuur van
de NVVC een evenement gaan voorbereiden
tijdens het voorjaarscongres in april 2020. We
zouden hiermee de ruimte krijgen om de leden toe
te spreken en hun steun en inzet te verwerven.
Begin mrt 2020: Het draaiboek was klaar, deelnemers en sprekers waren gebriefd….
Maart 2020: Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, intelligente lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/maart-2020-maatregelen-tegenverspreiding-coronavirus

gevolg….
NVVC congres, gepland april 2020, werd gecanceld

Ook het publieksevenement in het
Vondelpark, eind augustus 2020, tijdens
het congres van de European Society of
Cardiology (ESC) kon niet doorgaan.

22 april 2020
Allen,
Hopelijk gaat het naar omstandigheden goed en zijn jullie en jullie familie in goede gezondheid.
Naar aanleiding van de persconferentie van MP Rutte en afgekondigde richtlijnen moeten we
concluderen dat ESC en daardoor het publieksevenement in het Vondelpark helaas niet door kan gaan.
Hoewel we dit bericht wellicht enigszins hadden kunnen verwachten, is het toch onwerkelijk en gaan
deze maatregelen enorme impact hebben voor alle betrokken stakeholders.
Er gaat veel op ons afkomen, maar uiteraard ook op de ESC organisatie. Rust en duidelijkheid is
nodig. Het lijkt me goed als we (uiterlijk donderdag) gaan communiceren richting ESC. Zodat we één
gezamenlijke boodschap hebben vanuit de stad en we niet individueel gaan schakelen om
onduidelijkheid richting ESC te voorkomen.
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10 sept - 22 nov 2020 stemmen werven voor Actie Warm Hart
KRO-NCRV heeft Keep The Heartbeat Going geselecteerd voor deelname aan de actie
Warm Hart. Het goede doel met de meeste stemmen krijgt een groot bedrag aan geld - dat
wij natuurlijk goed kunnen gebruiken om op scholen reanimatieonderwijs te geven.
Help je ons? Het kost je hooguit een paar minuten.
Klik op https://warmhart.kro-ncrv.nl/goe.../keep-the-heartbeat-going en stem op ons! Hartelijk
dank alvast! Wij doen niets liever dan scholieren leren reanimeren!

In het landelijk Rotary blad om stemmen op te
halen voor de Warm Hart actie. Om geld te
kunnen winnen hebben we nog meer stemmen
nodig.
Maak aub 1 minuut tijd, klik op de link hieronder,
en bevestig uw stem in de feedback mail!! Dank
!!!

Van: KRO-NCRV Actie Warm Hart <info@sim.kro-ncrv.nl>
Date: vr 27 nov. 2020 om 09:52
Subject: Van harte gefeliciteerd!
To: <a.groen@charlzz.com>
Goedemorgen A. Groen,
Wauw! Met maar liefst 2868 definitieve stemmen bent u één van de finalisten van KRO-NCRV Actie Warm
Hart 2020. Van harte gefeliciteerd! Keep the Heartbeat Going maakt hiermee kans op een donatie van €
10.000, € 5.000 of € 2.500 om hun prachtige werk voort te zetten.
Jurering en prijsuitreiking
Graag nodigen wij u uit voor de online (corona-proof) jurering en prijsuitreiking op zaterdag 12 december
2020. Tijdens de presentatie vertegenwoordigt u vanuit huis uw goede doel tegenover onze enthousiaste
jury: Peter Kuipers, Emmely de Wilt en Daan Nieber.
Wat gaat er gebeuren op zaterdag 12 december? En wat wordt er van u verwacht qua presentatie?
Daarover ontvangt u binnenkort meer informatie per mail. Maar voor nu: houd uw agenda vrij tussen 13.30
en 16.00 uur op zaterdag 12 december en geniet van het feit dat u in de finale staat!
Wilt u weten wie de vier andere finalisten zijn?
Hierover verschijnt later vandaag –nadat alle deelnemers zijn geïnformeerd- een bericht op de website van
Actie Warm Hart.
U hoort nog van ons. Alvast een fijn weekend gewenst!
Heeft u nog vragen? Dan beantwoorden wij die graag via actiewarmhart@kro-ncrv.nl.
Warme groet,
KRO-NCRV
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18 nov 2020 donatie Fysiologic tijdens training Sintermeerten College Heerlen

12 dec 2020 finale actie warm hart

Wanneer: zaterdag 12 december.

•
•
•

Hoe laat: de start is om 14.00 uur. Zorg er dus voor dat u er dan helemaal klaar voor zit.
Waar: vanuit uw huis of een andere vertrouwde plek.
Hoe: online en coronaproof via Microsoft Teams. Het is dus belangrijk dat u een computer of laptop tot
uw beschikking heeft.

•

Dagindeling:
14.00 uur – Welkomstwoord door Peter Kuipers
14.05 uur – Presentatie van maximaal 10 minuten door Stichting Mariëtte’s
Child Care
14.15 – Vragen stellen door jury
14.25 – Presentatie van maximaal 10 minuten door Stichting Phéron
14.35 – Vragen stellen door jury
14.45 – Presentatie van maximaal 10 minuten door Keep The Heartbeat
Going
14.55 – Vragen stellen door jury
15.05 – Presentatie van maximaal 10 minuten door Stichting Avavieren
15.15 – Vragen stellen door jury
15.25 – Presentatie van maximaal 10 minuten door Stichting Tiga Batang Air
15.35 – Vragen stellen door jury
15.45 – Juryberaad / pauze
16.00 – Prijsuitreiking

link om terug te kijken: https://vimeo.com/488125136/3f28f2cf0c

