
 

Stichting AED’s Opleiding en Preventie Assen 

Wie zijn wij 

Wij zijn een aantal mensen in uw buurt die het belangrijk vinden dat er voldoende en betrouwbare 

AED’s beschikbaar zijn die kunnen worden bediend door getrainde vrijwilligers.  De buurt betreft de 

wijken : Houtlaan, Schildersbuurt, Amelterhout en Vreebergen. 

De eerste 6 minuten 

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als er binnen deze minuten wordt begonnen 

met de reanimatie en een AED wordt gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade 

het grootst. Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Een burgerhulpverlener in onze 

buurt kan dat wel! Hij/zij start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening het overneemt. 

Één en ander staat ook helder omschreven op de website van HartslagNu.nl (een samenwerking tussen 

Ambulancevoorzieningen en meldkamers, de Hartstichting, Stan, lokale en regionale stichtingen en 

verenigingen  zoals Sta op Assen en HartslagNu) 

Stichting AED’s Opleiding en Preventie Assen ,  

In het kort  Sta op Assen wil zich inzetten voor het plaatsen en onderhouden van meerdere AED’s in 

onze buurt en tevens zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven tot het volgen van een opleiding 

om te kunnen reanimeren en voor het bedienen van een AED als burgerhulpverlener. De kosten van 

de opleiding worden (deels) vergoed vanuit het door de stichting ingezamelde geld. 

De bestuursleden zijn: Ellen Roeper, Gustav Calkhoven, Harry Schipper en Robert Jan Lodder 

Wat doet Sta op Assen 

Geld inzamelen voor: 

- De aanschaf van AED’s en de aanschaf en plaatsen van de daarvoor benodigde buitenkasten. 

- Onderhoud aan de AED’s en buitenkasten. 

- Het organiseren en (deels) bekostigen van de training voor het beginnen van de reanimatie en de 

bediening van AED’s. 

- Aanmelden van de geplaatste AED’s bij HartslagNu, het reanimatie oproepsysteem van Nederland. 

 

Geld inzamelen gaat o.a. via het verrichten van werkzaamheden op het TT circuit door vrijwilligers. Eén 

van onze bestuursleden heeft goede contacten met de organisatie van het TT circuit en hieruit vloeit 

voort dat we vrijwilligerswerk mogen doen op het TT circuit (kaartcontrole etc.) tijdens de TT, Super 

Bikes en andere races. Verder kunnen wij bedrijven als Univé, Rabobank, serviceclubs zoals Lions en 

Rotary aanschrijven om in het kader van hun goede-doelenacties ons te ondersteunen bij onze doelen. 

KvK 83 52 18 95 



De eerste acties staan nu gepland. 

 In maart 2022 wordt er een buitenkast geplaatst aan het clubgebouw van de Asser Boys. Dit doen wij 

in samenwerking met Univé.  

In april 2022 starten wij 2 BuurtAED.nl-projecten. Hierover wordt u in maart verder geïnformeerd. 

Tijdens deze actie vragen wij steun uit de gehele buurt om 2 AED’s in de Schildersbuurt en de Houtlaan 

te kunnen ophangen. Univé zal elke donatie van u verdubbelen om zo tot de benodigde € 1.660,- per 

AED met buitenkast te kunnen komen. 

Op welke wijze wilt u ons helpen deze plannen te verwezenlijken.  

Dat kan door: 

- Helpen bij werkzaamheden als vrijwilliger op het TT circuit. 

- Een opleiding volgen als burgerhulpverlener voor reanimatie en het bedienen van de AED. 

- Sta op Assen financieel te steunen door  

o Een storting op de bankrekening van Sta op Assen: NL39 RABO 0375 8789 12 

o In maart 2022 kunt u nog een flyer van BuurtAED in de bus verwachten met daarin een 

oproep voor uw donatie aan Sta op Assen en de manier waarop u deze donatie kunt 

voldoen. 

- Een plek aanbieden met de benodigde elektriciteitsvoorziening om een verwarmde buitenkast met 

AED op te hangen. 

 

Als u ons verder wilt meehelpen op een van de bovengenoemde manieren of liever eerst nog verder 

geïnformeerd wilt worden kunt u dit doorgeven op het volgende e-mailadres: staopassen@gmail.com. 

Wilt u liever de bon op de achterkant invullen dan kunt u deze inleveren bij: Harry Schipper, 

Rembrandtlaan 39. 

Ik wil wel helpen: 

 Als vrijwilliger op het TT circuit tijdens de TT. ( Uw medewerking levert ca € 75,- per dag per 

persoon op voor Sta op Assen ). 

 Een opleiding volgen tot buurthulpverlener. Deze is gratis onder de voorwaarde dat wij u 

mogen aanmelden bij HartslagNU. Hierdoor krijgt u automatisch een oproep om hulp te 

verlenen na een 112 melding in uw buurt. Op 16 en 19 mei zijn de eerste opleidingsdagen. 

Het aantal plekken is beperkt. Plaatsingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. 

 Door een financiële ondersteuning van € …… 

 Een plek aanbieden met de benodigde elektriciteitsvoorziening om een verwarmde buitenkast 

met AED op te hangen in de Houtlaan. Voor de Schilderbuurt hebben wij een plek gevonden 

in het Lilacomplex aan het Palet. 

 

Graag aangeven wat u wilt doen: 

Naam : 

Adres : 

Tel.nr. : 

Email : 

Wij nemen zo spoedig mogelijk na aanmelding contact met u op. 


