Mill, zaterdag 9 februari 2019
Betreft: verslag van uitgevoerde activiteiten in 2018
Elke week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Door binnen 6 minuten 112 te bellen,
te reanimeren en te defibrilleren met een AED kunnen jaarlijks honderden levens gered worden!
Als AED-pionier van het eerste uur stellen wij al sinds 2003 ten doel om in het hele land mensen te
motiveren om in hun eigen regio hartveilige 6-minutenzones te creëren. Daarnaast willen bereiken dat
zoveel mogelijk mensen zich beschikbaar stellen als geschoolde burgerhulpverlener. Zo is in elke buurt snelle
hulp bij een hartstilstand te organiseren. Wij doen dat op volkomen belangeloze manier.
Uitgevoerde activiteiten in 2018
• Ontwerpen van een nieuwe neutrale flyer;
• Uitbreiden van het Comité van Aanbeveling;
• Beantwoorden van vele mails en telefoontjes;
• Doelgroep gericht schrijven van persberichten;
• Overleg gepleegd met o.a. diverse AED-leveranciers;
• Schrijven van informatieve / conversiegerichte teksten;
• Optimaliseren op basis van analyses (Google Analytics);
• Deelgenomen aan een aantal landelijke informatiebeurzen;
• De ANBI-status opnieuw aangevraagd; is wederom toegekend;
• Op social media op doelgroep gerelateerde berichten geplaatst;
• Opstellen van aangepaste statuten en opmaken van een notariële akte;
• Middels lezingen voorlichting verzorgd op diverse plaatsen in Nederland;
• Opstellen, managen en optimaliseren van content voor KiesvoorLeven.nl;
• Versturen van informatiepakketten, boekjes en flyers van Kies voor Leven.
Draagt u onze nationaal opererende Stichting Kies voor Leven een warm hart toe en wilt u ons werk
financieel ondersteunen? Maak uw donatie over op: NL33 RBRB 0706 5146 53. Dankjewel!
Met een HARTelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting Kies voor Leven
Toon Hermsen
Oprichter/Voorzitter Stichting Kies voor Leven
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