Jaarverslag Stichting AED Biddinghuizen seizoen 2017 /2018
De Stichting heeft weer de benodigde controles uitgevoerd en met de extreme
kou de bewoners gevraagd de AED in de woning te leggen en indien nodig dat
men mag aanbellen. Dit om problemen met de aed’s te voorkomen.
De kleine lithium batterij wordt regelmatig door de vrijwilligers gecontroleerd
en indien nodig vervangen.
In februari vonden weer de opfriscursussen plaats helaas loopt het aantal
deelnemers terug mede door BHV opleiding bij werkgevers.
Maar de certificaten zijn weer naar de deelnemers gestuurd per email.
De inkomsten komen van de cursussen, en donaties.
Helaas zijn dit er weinig tot geen. De docent en lotus schenken daarom hun
vergoeding aan de stichting om zo de kosten te kunnen betalen.
Daar de leslocatie nu huur kost mochten we dit seizoen bij een cursist en lotus
thuis de cursus geven , onze dank daarvoor.
Gelukkig ziet de overheid ook het nut van de aed in en kan declaratie voor
elektroden bij daadwerkelijke inzit nu verhaalt worden bij de RAV in de regio
waar de inzet heeft plaats gevonden. Voorwaarden voor vergoeding is dat de
aed werkelijk is ingezet dit geld tevens voor de batterij als deze door inzet
vervangen moet worden.
Dit geld dus niet bij verstrijken houdbaarheidsdatum electroden.
Onze gemeente Dronten gaat nu ook actie ondernemen om alle drie de kernen
te voorzien van aed’s. BHZ is via de stichting al voorzien maar heeft wel een
beroep op de gemeente gedaan als er geld beschikbaar voor komt om mee te
delen voor vervangen elektroden en ondersteuning in de te maken kosten, en
voor aanschaf verwarde kasten . Deze zijn nogal prijzig maar is wel een wens
van de stichting om de aed beter te beschermen tegen weersinvloeden.
In mei 2018 zijn er weer 4 aed’s aan de beurt om de elektroden te vervangen
wegens datum , wij gooien deze niet weg maar gebruiken ze als lesmateriaal.

We hopen dat de gemeente ons gaat steunen en er toch nog eens donaties
binnen komen, zodat de stichting kan blijven bestaan.
Misschien moeten wij toch eens een beroep doen op het Prins Hendrik Fonds.
We blijven in elk geval aangesloten bij Hartveilig wonen , volgens het
persbericht van wethouder van Bergen gaat Hartveilig wonen evt particuliere
aed’s gefaseerd vervangen of in buitenkasten plaatsen. Misschien is hier voor
ons ook een mogelijkheid voor.
Zo ver als ons bekent zijn er in Biddinghuizen voldoende burgerhulpverleners.
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