
AED CURSUS ?? HART-STIKKE NOODZAAK  
ITN schenkt SV Nieuwdorp AED apparaat  

 Maar ook !! Een cadeau wat je liever niet nodig hebt ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorafgaand aan de wedstrijd Nieuwdorp 1- Borsels elftal werden we door ITN Nieuwdorp verblijd 
met de AED apparaat voor ons complex. Deze AED is ook mede mogelijk gemaakt door Zeeland 
Refinery. 

Jaarlijks worden ruim vijftienduizend mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een 

hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen zes minuten vergroten de kans 

dat een slachtoffer het overleeft. Daarom zet de Hartstichting zich in voor zoveel mogelijk 

AED’s binnen deze 'zes-minuten-zone. Een AED op ons complex kan daarbij dus erg nuttig 

zijn.  

Een AED op het eigen sportcomplex ! 

Het stond al geruime tijd op het verlanglijstje van de SV Nieuwdorp. Een AED ook voor algemeen 

(Nieuwdorps)belang. Immers: samen met de speeltuin De Vluchtheuvel is er op en rondom het 

sportcomplex aan de Margrietstraat veel te doen. Het risico op een hart stilstand met alle nare gevolgen 

van dien is aanwezig. 

De Nederlandse Hartstichting meldt dat jaarlijks ruim vijftienduizend mensen buiten het ziekenhuis 

getroffen worden door een hartstilstand. Dat kan ook op ons veld of in de speeltuin gebeuren. Reanimatie 

en de inzet van een AED binnen zes minuten vergroten de kans dat een slachtoffer het overleeft. 

EEN  OP IEDER SPORTCOMPLEX: PURE NOODZAAK ! 

Dit is geen sprookje !! Leest U maar mee ( Citaat uit de Telegraaf: 16 oktober 2018) 

AED van Zoet in Veendam redt meteen al een leven 

“Vorige week schonk Jeroen Zoet zijn oude club Veendam 1894 een AED en het apparaat heeft al snel 
zijn waarde bewezen bij die club. Afgelopen weekend is het apparaat ingezet toen een speler van het 
derde elftal een hartstilstand kreeg.  

Na gebruik van de AED begon zijn hart weer te pompen, meldt De Telegraaf. De speler van begin veertig 

is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij werd geopereerd. Hij maakt het inmiddels naar 

omstandigheden goed. 



'Iedereen kent onze voetbalclub', vertelt Zoet. 'Door de AED op een herkenbare plek op te hangen, 

dragen we bij aan het toegankelijk maken van AED's in de buurt. Hopelijk redden we hierdoor in de 

toekomst levens van mensen met een hartstilstand” 

De SV heeft gekozen voor een AED op een algemeen toegankelijke plaats: nl. aan de kopkant van onze 

kleedkamers.  Iedereen kan in geval van nood de AED uit kastje pakken. Om diefstal e.d. te voorkomen is 

de AED beveiligd met een camera. 

Een succesvol gebruik van een AED is afhankelijk van de deskundigheid van de bezoekers en aanwonenden 

van ons sportcomplex annex speeltuin. We hebben er niets aan als er geen deskundige mensen zijn die een 

AED kunnen/willen bedienen. De SV wil graag meewerken aan een zo groot mogelijke groep deskundige 

AED ers.  

Het plan is om binnenkort cursussen op te starten o.l.v. Bram Lagendijk uit Krabbendijke.  
  
Vrijwillligers van de SV Nieuwdorp mogen/ kunnen GRATIS aan deze cursus meedoen; leden 
betalen de helft van de kosten: € 12,50. Niet leden € 35,00  De cursus zelf duurt 3 uur en zullen in 
januari/februari plaats vinden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Om de extra kosten ( b.v. verzekering, camera beveiliging, opleiding vrijwilligers, enz.) van/voor de 
AED te kunnen betalen staan er deze maand een aantal acties op het programma. Zoals: 
Rad van Avontuur; POOL kaartjes verkoop; Kerst Bingo; enz. 
De boetepot van het BSC toernooi 2018 ging al eerder naar dit GOEDE DOEL. 
 
Onlangs hebben we van de Zeeland Refinery 100 sjaals gekregen. We gaan die voor € 10,00 per 
stuk verkopen. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden om deze kosten te betalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat de opleiding betreft: 
 
Op de volgende pagina vinden jullie een opgaveformuliertje. 
 
Als je mee wil doen aan deze cursus dan willen we jullie vragen om dit in te vullen en af te geven 
bij één van onderstaande personen. 
 
Aan de hand van de aanmeldingen ( voor 22 december ) gaan we een planning maken; deze is 
natuurlijk sterk afhankelijk van de aanmelding en de beschikbare gelden.  
 
Graag dit formuliertje doormailen naar peterdevos@zeelandnet.nl of afgeven bij In vd Does ( Pr. 
Margrietstraat 95) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur. 
 
Contactadressen: 
Peter de Vos, Prinses Margrietstraat 81, 4455 AW Nieuwdorp 06 53574172 
Ine vd Does, Prinses Margrietstraat 95. 4455 AW Nieuwdorp 06 12020131 
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Aanmeldingsformulier  AED cursus  
SV Nieuwdorp  2018-2019 

 
1.Mijn naam is:………………………………………………. 
 
0 2a. Ik ben vrijwilliger van de SV Nieuwdorp 
0 2b. Ik ben lid van de SV Nieuwdorp 
0 2c. Ik ben geen lid van de SV Nieuwdorp 
 
Mijn functie is:…………………… 
 
3a. Vrijwillgers mogen gratis aan deze cusus meedoen 
3b. Leden van de SV Nieuwdorp betalen € 12,50 
3c. Niet leden betalen € 35,00 
U krijgt later een factuurtje; bij sommige ziektekosten verzekeringen kunnen de kosten 
gedeclareerd worden. 
 
Het SV Nieuwdorp bestuur is van mening dat ook omwonenden in de gelegenheid gesteld moeten 
worden om hieraan mee te doen.  
 
4.Mijn favoriete cursusavond/morgen is: Graag twee opties aangeven. 
 
0 a.op een maandag avond tussen 19.00 en 22.00 uur 
0 b.op een dinsdag avond tusen 19.00 en 22.00 uur 
0 c.op een woensdag avond tussen 19.00 en 22.00 uur  
0 d.op een donderdag avond tussen 19.00 en 22.00 uur 
0 e. op een vrijdag avond tussen 19.00 en 22.00 uur 
0 f. oop een zaterdag morgen tussen 09.00 en 12.00 uur 
 
0 5. Ik wil graag een SV Nieuwdorp sjaal kopen. 
 
0=  aankruisen hetgeen van toepassing is. 
 
Handtekening:………………………… 
‘ 
 
 

Inleveren voor 22 december 2018 


