Jaarverslag 2017
Januari
De Rabobank heeft in vervolg op de Rabo Clubkascampagne een actie gestart om bij elke
geldautomaat in de regio Oss-Bernheze (26 in totaal) een AED te plaatsen.
De 16e AED is geplaatst op 18 januari 2017 aan het Dorpsplein 1 te Geffen
Februari
Op 11 februari 2017 is De 17e AED bij Timmermans INFRA aan de Papendijk 31 in een buitenkast
geplaatst.
Deze buitenkast staat op een mooie zuil zodat de AED goed bereikbaar is voor iedereen.
Nu is dus ook het gebied Papendijk-Weverstraat voorzien van een 24/7 beschikbare AED.
Maart
Per 22 maart 2017 is onze Controlewerkgroep van start gegaan. Deze mensen maken wekelijks een
controlerondje langs de hun toegewezen AED's en elke maand controleren ze deze AED's uitgebreid
en rapporteren dit. Jaarlijks worden alle AED's gekeurd conform richtlijnen van het AED Keurmerk
Instituut
April
Per 1 maart 2017 heeft Peter van Dijk afscheid genomen als bestuurslid / vertegenwoordiger EHBO
vereniging. Hij wordt opgevolgd door Jordy Schuurmans.
Juni
Op Zaterdag 17 juni stond Stichting AED Beheer Geffen op de Zorgmarkt in Geffen.
We lieten doorlopend onze Film "Hartveilig Geffen" zien.
Daarnaast was er een (geanonimiseerd) overzicht van waar de geregistreerde Burgerhulpverleners in
Geffen wonen. Ook de locaties van de AED's waren weergegeven.
Er zijn 6 gratis Reanimatie-AED cursussen weggeven doormiddel van loting
Juli
Op 15 juli is de 18e AED geplaatst bij de Familie van Erp op de Oude Baan nummer 4.
In samenspraak met een aantal buurtbewoners is ook hier een AED met buitenkast aangeschaft.
Bovendien werd met een 8-tal buurtbewoners een cursus Reanimatie-AED gevolgd en hebben zich
een aantal bewoners aangemeld op HartslagNu.nl
Augustus
Op 4 augustus is de 19e AED bij Wihabo op Heesterseweg 13 geplaatst in een RVS buitenkast op zuil.
Om de kast zit een kap die de AED moet beschermen tegen teveel warmte door de zon.
November
Op 29 november 2017 werd de voor Geffen 20e AED geplaatst op de grens van de Run naar de
Verlengde Run bij Ans en Willem de Kok aan de de Wan 13.
Deze vooralsnog laatste AED werd bekostigd uit de opbrengsten van de Rabo ClubKas Campagne
2017 aangevuld met eigen middelen van de Stichting AED Beheer Geffen.
Naar ons idee is Geffen nu echt Hartveilig met 20 AED's EN 145 Burgerhulpverleners .
Per november 2017 kunt u zich aanmelden als "Vriend van de AED Geffen".
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