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Beste Lezer, 

Het is inmiddels enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons heeft gekregen.  
Dit heeft een aantal aanwijsbare oorzaken: 

1. Door samengaan van Hartveilig wonen en Hartslag Nu was communicatie niet 

vanzelfsprekend.  

2. Samenwerkingsovereenkomst met Hartslag Nu die gemaakt moest worden. 

3. Invoering van de AVG 

En zo zijn we weer een dikke anderhalf jaar verder (de laatste bijeenkomst was op donderdag 3 mei 
2018) 
 
Mocht u mensen kennen die deze nieuwsbrief niet ontvangen hebben, maar wel zouden willen 
ontvangen, dan zou het fijn zijn als zij zich aanmelden via de mail (hulpverlener.aed.md@gmail.com) 
of via de website (https://www.aed-middendelfland.nl) 
 
 
Algemene ledenbijeenkomst 
 
 
De algemene ledenbijeenkomst die we hebben georganiseerd is gepland op de onderstaande datum: 
 
Datum:  Donderdag 14 november 
 
Tijd:  19.45 inloop       start: 20.00 uur 
 
Locatie: Brandweerkazerne Schipluiden, Anna van Raesfeltstraat 37 
 
Agendapunten: 

 Stand van zaken Stichting AED Midden Delfland 

 Kennismaken met de ambulanceprofessionals die bij een reanimatie-oproep de zorg voor de 
getroffene van de burgerhulpverleners overnemen. Hoe werken zij (demonstratie met 
ambulance, Lukas pomp etc.). Wat komen zij in hun werksituatie tegen en hoe kunnen wij 
nog beter samenwerken? 
Na de demonstratie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 
Graag vooraf aanmelden zodat wij weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dit kunt u doen 
via een mail naar hulpverlener.aed.md@gmail.com of via de website. 
 
 
Vervanging 20 AED’s 
 
Onze AED’s waren na 10 jaar aan vervanging toe. Om dit te kunnen realiseren is veel werk verzet  en 
middels fondsenwerving  is €14.500,= opgehaald. De gemeente Midden Delfland heeft vervolgens 
het tekort van €3.600,= aangevuld om alle 20 AED’s te kunnen vervangen. In de zomer van 2018 zijn 
10 AED’s vervangen, de 2e 10 AED’s zijn in het tweede kwartaal van 2019 vervangen. 
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Nieuwe website 
 
Onze nieuwe website is ook al enige tijd in de lucht.  
Neem eens een kijkje op https://www.aed-middendelfland.nl. Hier zullen we ook de nieuwsbrieven 
en andere berichten plaatsen.  

We nodigen u uit een kijkje te nemen 😊.  
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