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Doel
Doel van de Saving Lives Foundation is om de kans op overleving bij een hartstilstand in
Europa zo groot mogelijk te maken.
Dit doen wij door het stimuleren van preventieve gezondheidsmaatregelen, het
stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken van een hartstilstand, het
aanmoedigen van opleidingen en trainingen op het gebied van reanimatie en het
promoten van de aanschaf en het gebruik van AED’s.
Meer specifiek wil de Foundation ondersteuning bieden bij de aanschaf van AED’s voor
organisaties en instellingen die zelf niet financieel draagkrachtig genoeg zijn voor deze
aanschaf.

Over ons
De Saving Lives Foundation is een stichting die is opgericht door Pieter Joziasse en AnneMarieke Wieman die in het werkveld veel met AED’s te maken hebben. Daardoor is er
een passie ontstaan voor een betere inzetbaarheid van dit levensreddende apparaat.
Pieter en Anne-Marieke werken voor Medisol, maar de Saving Lives Foundation opereert
nadrukkelijk onafhankelijk. Weliswaar speelt Medisol op de achtergrond een krachtige rol
in de ondersteuning van de ambities van de Saving Lives Foundation, maar in de
ideologie, de concrete ideeën, de planning en de uitvoering is de Saving Lives Foundation
een volledig zelfstandige organisatie.
Statutaire naam: Stichting Saving Lives Foundation
Oprichtingsdatum: 7 maart 2018
KvK nummer: 71083553
RSIN: 858572837
Bank: NL77RABO0328790354
Correspondentieadres:
Mercuriusweg 12
4382 NC Vlissingen
e-mail: info@savinglivesfoundation.com

Bestuur
Het bestuur van de Saving Lives Foundation bestaat uit:
•

Pieter Joziasse, voorzitter
Mgr. F. Janssenstraat 1
4581 DG Vogelwaarde
pcjoziasse@zeelandnet.nl

3

•

Anne-Marieke Wieman, secretaris
Nederstraat 20
4332 AZ Middelburg
amwonline@hotmail.com

•

Marinde Verhage-Matthijsse, penningmeester
Baentje 9
4364 BM Grijpskerke

Pieter Joziasse

Anne-Marieke Wieman

Marinde Verhage-Matthijsse

Comité van aanbeveling
De Saving Lives Foundation richt in de loop van 2018 een Comité van Aanbeveling (CvA)
op met daarin commissieleden die gevraagd worden om hun inhoudelijke kennis over
reanimatie, hun waardevolle netwerk en adviezen over organisatorische vraagstukken.
Van dit Comité verwachten we dat ze met raad en daad de stichting vooruit helpen.
Comitéleden geven zelf aan hoeveel tijd en inspanning zij willen en kunnen leveren voor
de stichting. Belangrijkst van alles is inzet als ambassadeurs voor de stichting op een
manier die het lid van het comité zelf gepast acht bij zijn of haar positie. Andere
voorbeelden:
-

Inzetten netwerk voor publiciteit van belang van de AED
Kennis over de markt, eigen specialisme, overige delen
Inzetten netwerk voor vinden van samenwerkingspartners
Inbrengen van kandidaten voor donatie
Werven van fondsen
Werven van vrijwilligers

Op het moment van schrijven van dit beleidsplan (mei 2018), hebben we de toezegging
van oud-premier Prof. dr. Jan Peter Balkenende om zitting te nemen in het Comité van
Aanbeveling zodra de ANBI status is toegekend.
De uitwerking van de taken, bevoegdheden en samenstelling van het Comité van
Aanbeveling is vastgelegd in een Reglement Comité van Aanbeveling, welke separaat als
bijlage is toegevoegd aan dit beleidsplan.
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Inspanningen
Alle activiteiten rondom de oprichting, promotie en verwerking van verzoeken aan de
stichting gebeurt op vrijwillige basis door vrijwilligers. In een later stadium zullen elders
vrijwilligers worden geworven die een bijdrage willen leveren aan het verwezenlijken van
het doel van de stichting. Te denken valt aan activiteiten organiseren of begeleiden,
promotie door ambassadeurschap of werven van fondsen.

Contactmomenten
Het bestuur van de stichting heeft ieder kwartaal overleg over de voortgang. Bij dit
overleg worden nieuwe actiepunten besproken die nodig zijn om het doel van de stichting
te realiseren. Taken voor het inzetten van de vrijwilligers worden dan verdeeld. Het
Comité van Aanbeveling zal jaarlijks een gezamenlijk overlegmoment hebben. Overige
contacten worden afgestemd op de beschikbaarheid van de comitéleden en zullen na een
iets drukkere startperiode gemiddeld eens per kwartaal plaatsvinden.
Bestuursleden hebben zo vaak als noodzakelijk voor de geplande voortgang overleg met
de vrijwilligers.
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Financiën
De stichting heeft geld nodig om haar doelen te kunnen bereiken. Door ontvangst van
donaties kunnen AED’s worden aangekocht en activiteiten worden georganiseerd.
De financiën worden beheerd door de penningmeester. Inkomsten en uitgaven worden
besproken in het bestuur en alvorens er geld kan worden uitgegeven is er altijd een
tweede goedkeuring nodig naast die van de penningmeester. Dit is ingesteld voor online
bankieren met rekening van de stichting.
Later dit jaar willen we een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status aanvragen
bij de Belastingdienst, zodat giften en nalatenschappen met belastingvoordeel
geschonken kunnen worden aan de Foundation.

Begroting
Jaarlijks stelt de stichting een begroting op. Deze is bedoeld voor intern gebruik door de
bestuursleden. In de begroting worden de bestedingen per land binnen Europa gesplitst
om te zorgen dat inkomen en uitgaven evenredig verdeeld worden.

Donaties Medisol
Een regelmatige en steeds groeiende inkomensbron van de Saving Lives Foundation zijn
donaties van Medisol BV. Voor iedere AED die verkocht wordt aan een eindgebruiker
doneert Medisol €20 aan de Saving Lives Foundation. De bedoeling vanuit Medisol is om
deze donaties bij te gaan houden per land, zodat er een “spaarsysteem” ontstaat per
land. Zodra er voldoende middelen in een bepaald land zijn verzameld, wordt hiervan
een AED geschonken aan een aanvrager in dat betreffende land. Op deze wijze willen we
de Foundation gelijk een brede Europese start geven.
De donaties zullen ieder kwartaal aan de stichting worden overgemaakt. Daarnaast
doneert Medisol tijd en expertise van haar medewerkers. De hoogte van deze donatie is
afhankelijk van de beschikbaarheid bij Medisol en de behoefte van de Stichting. Door
Medisol is berekend dat dit grofweg neerkomt op €2000 donatie per maand.
Via de Medisol webshops krijgen klanten in de kassa de mogelijkheid om een extra
donatie te doen. Hiervoor komt een veld waarin men een bedrag ingeeft dat bestemd is
voor de Saving Lives Foundation. Dit bedrag wordt door Medisol gefactureerd in de
normale werkwijze en wordt samen met de kwartaaldonatie overgeschreven naar de
rekening van de Saving Lives Foundation. In de startfase hopen we op €100 aan donaties
per maand van het publiek.

Donaties publiek
Donaties van het publiek zijn uiteraard van harte welkom bij de stichting. Via
Savinglivesfoundation.com wordt dit mogelijk gemaakt door middel van
bankoverschrijving. Hier kunnen vrijwilligers zich eveneens aanmelden om tijd, goederen
of diensten te doneren.
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Overige activiteiten van de stichting
Overige activiteiten van de stichting gebeuren waar mogelijk op vrijwillige basis en
vrijwillige bijdrage van de betrokkenen. Zodra goederen of diensten aangekocht moeten
worden is daarvoor ruimte zolang de begroting het toelaat, maar veelal zal gezocht
worden naar een partij die de doelstelling van de stichting ondersteunt en een bijdrage
levert in de vorm van product of dienst. Ook met een onkostenvergoeding voor
vrijwilligers zal zeer terughoudend worden omgegaan om zodoende ten minste 95% van
de fondsen aan donaties te kunnen besteden.

Netto inkomsten
Donaties Medisol
Donaties publiek
Totaal

bedrag
6000
300
6.300

Inkomsten en uitgaven per kwartaal in €
Uitgaven
Donaties
Onkosten reservering
Totaal

Bedrag
5.985
315
6.300

Mocht de Stichting opgeheven worden, dan gaat het vermogen besteed aan een instelling met
soortgelijk doel. Dit kan bijvoorbeeld de Hartstichting zijn.

Praktisch
We komen nog even terug bij het doel van de stichting.
Kans op overleving na een hartstilstand zo groot mogelijk maken in Europa.
Door promoten van aanschaf en gebruik van de AED als levensreddend apparaat.
Nevendoelen zijn doneren van AED’s aan organisaties die ze zelf niet kunnen
veroorloven, stimuleren van onderzoek, stimuleren van training, vergroten van kennis en
een adviserende rol over AEDs.
De komende maanden zullen we de organisatie achter de Foundation verder vorm geven.
Tevens staat een grote media-campagne op de planning om bekendheid te genereren bij
het grote publiek. Momenteel zijn we de website aan het bouwen, deze zal binnenkort
online gaan via de website www.savinglivesfoundation.com. Op Facebook is inmiddels al
een pagina aangemaakt (https://www.facebook.com/savinglivesfoundation/).
De activiteiten die hier beschreven staan gaan leiden tot het verwezenlijken van het doel
van de stichting:

Doneren van AEDs
•
•

De AED wordt ter beschikking gesteld aan de aanvragende instantie, maar moet
24/7 openbaar beschikbaar gesteld worden aan de directe omgeving
Er wordt geen geld verstrekt, maar de AED wordt fysiek door de Foundation
geleverd aan de aanvragende instantie
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•

•

De aanvragende instantie garandeert dat zij de geschonken AED gedurende 10
jaar zodanig wordt onderhouden dat deze steeds is voorzien van goed werkende
batterijen en van elektroden waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is
overschreden. Indien dit na verloop van tijd om welke reden dan ook niet (meer)
mogelijk is, dan kan de AED in overleg door de Foundation teruggenomen worden
en worden geschonken aan een andere aanvragende instantie
De aanvragende instantie garandeert dat de AED na een eventuele inzet weer zo
spoedig mogelijk inzetbaar gemaakt zal worden.

Welke instanties komen in aanmerking? Instanties die:
•
•
•

Geen winstoogmerk hebben
Aantoonbaar ten minste 2 jaar bestaan
Gevestigd zijn in Europa

De website
De website Savinglivesfoundation.com wordt het informatieplatform voor mensen die
meer van de stichting en de doelstellingen willen weten, zich willen aanmelden voor een
gratis AED of willen doneren. Het publiek voor de website bevindt zich in heel Europa en
daarom wordt de website eveneens in alle beschikbare talen vertaalt.
-

-

-

Start met Nederlands om de inhoud van de site vorm te geven. Gecoördineerd
door Anne, samenwerking met marketing Medisol
o Homepagina, waarom een AED, doelstelling stichting
o doel stichting uitgebreid, activiteiten en oorsprong
o wie komt in aanmerking voor AED
o inschrijven voor gratis AED via online formulier
o adviezen rondom de AED (onderhoud, training, buiten hangen, …)
o hoe doneren
o contactgegevens van de stichting
o berichtenpagina met donaties/succesverhalen/actualiteiten/blog
o Planning april 2018 gereed
Vertaling naar het Engels voor snelle internationale toegankelijkheid en
informatieverstrekking aan potentiele leden van comité van aanbevelingen. Juni
2018 gereed
Vertalingen naar overige landen, augustus 2018 gereed.

Social media
Via Facebook wordt het doel van de stichting gepromoot en worden berichten geplaatst
rondom de levensreddende werking, medisch onderzoek, succesvolle reanimaties, en
activiteiten van de stichting. Via dit platform worden geen donatieverzoeken in
behandeling genomen. Verzoeken kunnen worden doorverwezen naar de website waar de
uitgebreide berichten in het blog staan. Alle bestuursleden en afdeling marketing van
Medisol kunnen berichten plaatsen. Over de voortgang is regelmatig overleg met Anne.
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Evenementen en publiciteit
Om de bewustwording te vergroten van de levensreddende werking van een AED zullen
activiteiten rondom de AED gepubliceerd worden door de stichting. Bovendien kan de
stichting meewerken aan bijvoorbeeld de Restart a Heart day, informatie inloopdagen,
keuringsdagen voor de AED, etc.. Zodra de oprichtingsfase van de stichting voltooit is zal
in overleg met de vrijwilligers een plan worden opgesteld voor activiteiten en publiciteit
en de uitrol daarvan door Europa.
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Stappenplan

Wat

Wie

Datum gereed

Oprichting

Pieter en Anne

Gereed

Bankrekening

Marinde

Gereed

Administratie starten

Marinde

Gereed

Facebookpagina maken

Jessica

Gereed

Website Nederlands
gereed

Anne+Jessica+Maria

April 2018

Vrijwilligers werven

Team

Doorlopend
vanaf mei 2018

Donaties vanuit Medisol
starten

Anne+Marinde

Mei 2018

Donaties vanuit winkels
mogelijk maken

Anne+Martin+Maria

Mei 2018

Comité van Aanbeveling

Pieter en Anne

Mei 2018

ANBI aanvragen

Pieter

Mei 2018

Promotie stichting

Team

Doorlopend

Fondsen werven

Vrijwilligers

Doorlopend

Opmerkingen

Einde
oprichtingsfase
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