Jaarverslag Stichting AED Biddinghuizen 2015/2016.
In de maanden februari 2015 en 2016 heeft de Stichting AED BHZ weer de
herhalingen en opleidingscursussen verzorgd voor de inwoners van
Biddinghuizen. Maar iedereen is welkom, ook van buiten ons dorp.
Een enkeling viel af omdat men zich te oud vond , de ander vond de kosten te
hoog. Maar de kosten worden gebruikt om batterijen en elektroden voor de
AEDs aan te kunnen schaffen.
Wij hebben geen inkomstenbron zijn afhankelijk van giften en donaties.
Gelukkig zijn er wat kleine giften binnen gekomen, alle beetjes helpen.
Hebben we de ANBI status wat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de
belasting.
De vrijwilligers van de stichting controleren met regelmaat de AEDs in het dorp
om te kijken of de kleine batterij voldoende vol is en er niets mis is met de AED.
Klopt er iets niet dan nemen wij contact op met de leverancier, die ons altijd
voorziet van een leen AED bij calamiteiten. De kasten zijn dus altijd gevuld met
een AED,de hulpbenodigdheden en zijn voorzien van tempex voor bescherming
tegen kou.
Door goed beleid van de penningmeester is er voldoende in kas om onze
nieuwe wijk de Graafschap ook te voorzien van een AED. Deze is in maart
geplaatst maar er volgt nog een officiële ophanging met een feestelijk tintje
door de burgemeester. We hopen dat de pers ook present is om toch wat
aandacht op ons werk te vestigen, en donateurs te werven.
Om een idee van kosten te geven elektroden moeten na elke inzet vervangen
worden, hopelijk door de zorgverlener van de patiënt. Niet gebruikt moeten ze
toch elke twee jaar vervangen worden kosten rond de 60 euro. De kleine
batterij elke jaar 10 euro en de hoofdbatterij rond de 275 euro afhankelijk van
inzet. Er blijft dus geld nodig.
Na overleg in het gemeentehuis in Dronten volgde wat later een officieel
startsein voor de provincie Flevoland in het provinciehuis met demonstraties
van burgerhulpverleners GGD en Brandweer voor het HartslagNu netwerk.

Wat betekent als er een melding komt bij de meldkamer met hartprobleem er
gelijk smsjes uit gaan naar burgers die zich hebben aangemeld om een AED te
halen of naar het opgegeven adres te gaan om te helpen reanimeren. Kort na
de aanmelding kwam de eerste oproep, en voldoende hulpverleners, het
systeem werkt dus goed. Elke 2 minuten wisselen voor betere kwaliteit
reanimatie is dan dus geen probleem omdat er voldoende hulpverleners zijn.
Volgens het cirkelsysteem is Biddinghuizen nu voorzien van voldoende AEDs die
ook echt 24uur en 7 dagen per week beschikbaar zijn. Ook enkele bedrijven
hebben hieraan gehoor gegeven. Op de site vind U alle lokaties waar U een AED
kunt vinden.

Bij alle evenementen in ons dorp gaat er een AED mee, dit is de AED van de
Weidehof. Er hangt dan een briefje in de kast waar de dichtstbijzijnde AED is.
Totaal zijn er nu 9 AEDs van de stichting verdeeld over Biddinghuizen
beschikbaar.

