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Stichting AED Borne
1. Doelstellingen van Stichting AED Borne
Stichting AED Borne is gevestigd aan de van Heemskerkstraat 30, (7622 JJ) te Borne
De doelstellingen van Stichting AED Borne zijn zijn:
1. het ondersteunen van verenigingen en instellingen in de gemeente Borne bij de aanschaf,
het onderhoud van AED-apparatuur, waaronder begrepen het ondersteunen van cursussen
voor bediening van die apparatuur,
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

2. Wijze van werving van gelden
Stichting AED Borne ontvangt haar inkomsten door middel van giften.
Deze worden o.a. gedoneerd door de Stichting Kringloopwinkel Borne

3. Beheer van het vermogen
Bestuur
Stichting AED Borne heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het
vermogen.
Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en twee leden
1. de heer Jan Morsink, van Heemskerkstraat 30 7622 JJ Borne als voorzitter;
2. mevrouw Inge Bos-Abels, Zwenkgras 38, 7623 EB Borne, als secretaris;
3. de heer Knuif, Röringstraat 6, 7621 XC Borne, als penningmeester;
4. de heer Harry Besselink, Prins Bernhardlaan 32, 7622 BH Borne, als bestuurder.
5. vacature
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4. Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt zo vaak bijeen als noodzakelijk is, doch tenminste een keer per jaar..
Hiervan worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de ontvangen donorgeleden beheerd
en jaarlijks verdeeld over de verenigingen en stichtingen welke een of meerdere AED’s t.b.v.
(gedeeltelijk) openbaar gebruik in de gemeente Borne beheerd en gebruikt worden door
opgeleide AERD-bedieners.
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen
zijn onder meer:
1.
2.
3.
4.

Jaarlijks een begroting opstellen;
Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
Beheren van de gelden;
Besteden van de gelden.

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

5. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting AED Borne

Verdeelsleutel
•
•
•
•

Bijdrage Kringloop €25.000,- over 3 jaar (= €8.333,33 per jaar)
Vaste bijdrage voor 24/7 AED’s gelijk aan voorgaande jaren, dus €400,- per wijk/kerkdorp in
de gemeente Borne
Vaste bijdrage voor AED’s sportverenigingen, de helft van een 24/7 AED i.v.m. verminderde
inzet en beperkte doelgroep (€200,- per AED)
Restant verdelen voor de opleiding (basiscursus en/of herhaling).
Bijdrage is voor eenieder gelijk (wijk en/of sportvereniging) omdat iedereen zich in kan
schrijven in het HartslagNU.nl gebeuren.
Iedereen is dan ten tijde van een calamiteit inzetbaar in zijn/haar eigen buurt.
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Voor de laatste gegevens uit 2016 ziet deze verdeling er dan als volgt uit:
Bijdrage per
Item
Aantal
Totaal
item
AED’s wijken/dorp

10

€400,-

€4.000,-

AED’s verenigingen

6

€200,-

€1.200,-

Cursisten wijken
Cursisten verenigingen

186

€12,50

€2.325,-

60

€12,50

€750,-

Totaal

€8.275,-

Opmerkingen:
1. Verschil van €58,33 wordt als positief saldo op de bankrekening bewaard voor eventuele
onkosten voor deze lopende rekening.
2. Mochten er meer AED’s aan willen sluiten in dit systeem dan zal de verdeelsleutel aangepast
moeten worden.
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