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Buurtproject AED 

Een AED met buitenkast en burgerhulpverleners in uw wijk. 

 
Stichting AED gemeente Ede ondersteunt de inwoners van de gemeente met het 
aanschaffen van een AED in uw buurt. Ook opleiding tot burgerhulpverlener en herhaal 
cursussen worden gefaciliteerd door de stichting.  
 

Start samen met buurtgenoten een project voor aanschaf en onderhoud 

van uw buurt AED 

1. Met drie personen meldt u zich aan als projectleiders bij de stichting. 
2. Eén van de drie personen is de contactpersoon naar de stichting. 
3. In verband met de 6 minuten zone zal in overleg met de stichting de locatie van de 

te plaatsen AED in uw wijk worden bepaald. 
4. De stichting wijst een projectnummer toe van het op te starten project. Bij alle 

donaties en schriftelijke communicatie moet dit nummer vermeld worden. 
5. De projectleiders kunnen bij de stichting A5 flyers bestellen om hiermee de actie in 

de buurt kenbaar te maken en geld in te zamelen. Een voorbeeld tekst wordt aan 
de initiatiefnemer aangeleverd. Deze kan zo nodig tekstueel aangepast worden. De 
achterkant is de promotiezijde van de stichting. 

6. Het aantal te bestellen flyers is naar keuze van de projectleiders. 
7. De kosten van de flyers en dergelijke worden van de donaties van het project 

afgetrokken. 
8. De projectleiders dienen zelf voor verspreiding van de flyers te zorgen. 
9. Giften aan de stichting met een projectnummer worden op desbetreffende project 

gereserveerd. 
10. De stichting AED gemeente Ede heeft de ANBI status. Donaties aan de stichting zijn 

hierdoor fiscaal aftrekbaar volgens geldende richtlijnen van de belastingdienst. 
11. Voor de eerste aanschaf van de AED met buitenkast moet er binnen 2 jaar € 2250,= 

ingezameld worden. 
12. Wanneer het volledige bedrag van € 2250,= binnen 2 jaar gedoneerd is, dan wordt 

door de stichting de AED met kast zo spoedig mogelijk aangeschaft en geplaatst. 
De projectleider wordt hierover geïnformeerd. Ook zal dit bekend gemaakt worden 
via Facebook en op de website van de stichting. 
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13. Het project loopt maximaal 2 jaar na startdatum. 
14. De donaties blijven gedurende de eerste 2 jaar gereserveerd per project. 
15. Bij in gebreke stelling van punt 11 zal na 2 jaar het gereserveerde saldo 

automatisch aan de stichting vervallen. De stichting zet het saldo in voor aanvulling 
bij andere projecten, algemeen onderhoud-, aanschaf- en vervanging van AED’s en 
AED-materialen. De contactpersoon wordt tijdig geïnformeerd wanneer het project 
stopt. 

16. Na aanschaf en plaatsing van de buurt AED moeten er 10 aaneengesloten jaren per 
jaar € 300,=, ingezameld worden voor onderhoud en vervanging. 

17. De AED is en blijft eigendom van de desbetreffende wijk. 
18. Bij ingebrekestelling van punt 16 kan er geen onderhoud aan desbetreffende AED 

gedaan worden en wordt de AED onbetrouwbaar. De AED wordt dan ook na 10 jaar 
niet vervangen. 

19. Voor de 10e van de maand stuurt de penningmeester via e-mail de stand van het 
saldo van de donaties aan de contactpersoon van het project. 

20. De stichting verzorgt na 10 jaar de vervanging van de complete AED en zo nodig de 
buitenkast indien er aan punt 16 is voldaan. 

21. Ook na vervanging van de AED zal er jaarlijks € 300,= ingezameld moeten worden 
voor onderhoud en vervanging. Zie punt 18. 

22. Op verzoek van de projectleiders kan via Facebook van de stichting een oproep per 
project geplaatst worden om de jaarlijkse € 300,= in te zamelen. 

23. Indien er voor het inzamelen van de donaties flyers nodig zijn dan kunnen deze ook 
bij de stichting besteld worden. Zie punt 5. 

24. De kosten van de (herhaal) cursussen Burgerhulpverlener worden bij vele 
ziektekostenverzekeraars met een aanvullend pakket (gedeeltelijk) vergoed. Indien 
het project voldoende geld heeft kunnen de 3 projectleiders een schriftelijk 
verzoek indienen om de (herhaal)cursussen Burgerhulpverlener ook van het 
projectsaldo te betalen. 


