
     Stichting Hard voor Hart Venray   

Venray, 20 juli 2020 
 
 
Beste leden van Dorps- en Wijkraden, 
 
 
Als bestuur van de Stichting Hard voor Hart Venray streven wij, inmiddels al 12 jaar, naar een 
‘hartveilige’ gemeente en organiseren wij gratis basis- en herhalingscursussen voor de inwoners van 
de gemeente Venray.  
Dit alles met als doel door bij een hartstilstand het slachtoffer binnen 6 minuten te reanimeren en 
eventueel een schok toe te dienen. Daarom voert de stichting het beheer over 45 AED’s in de 
gemeente Venray en zorgen we ervoor dat onze ruim 600 vrijwilligers inzetbaar blijven door een 
jaarlijkse gratis herhaling te laten volgen van de reanimatie-opleiding.  
Ondanks de gestage groei van burgerhulpverleners hebben wij het gestelde doel van 2 % nog steeds 
niet in alle dorpen/wijken bereikt. 
Met 646 vrijwilligers zitten we op 1,49 % van het inwonertal van de gemeente Venray, maar ons 
streven is minimaal 2 % van het inwonertal en dat zijn in totaal 866 vrijwilligers.  
Maar we willen niet alleen de gemeente Venray in totaal naar dit streven brengen, ook de individuele 
dorpen en wijken.  
 
Daarom via deze brief de vraag of jullie, jullie bewoners willen stimuleren om burgerhulpverlener te 
worden. 
 
De dorpen/wijken met de huidige status en wat is er nodig om het streefgetal te halen, zijn: 
Dorp # inwoners # nu  # nodig  
Blitterswijck ........... 1.060 31 0 

Castenray ................. 815 27 0 
Geijsteren ................. 410 17 0 

Heide ....................... 480 9 1 

Leunen .................. 2.275 31 15 
Merselo.................. 1.065 19 3 

Oirlo ...................... 1.185 21 3 

Oostrum ................ 2.340 31 16 

Smakt ...................... 215 6 0 
Venray ................ 28.535 348 223 

Veulen ...................... 550 15 0 

Vredepeel ................. 230 9 0 
Wanssum ............... 1.885 44 0 

Ysselsteyn ............... 2240 38 7 

 
Inzoomend op de wijken in Venray-dorp: 

Wijk # inwoners # nu  # nodig  
Antoniusveld .......... 1.830 30 7 
Brabander .............. 2.085 40 2 

Brukske ................. 4.870 40 57 

Centrum ................ 2.185 20 24 
Landweert .............. 6.250 85 40 

Oost ...................... 2.355 24 23 

Smakterheide ............ 820 16 0 
Veltum .................. 3.855 46 31 

Vlakwater ................. 840 8 9 

West ..................... 3.445 39 30 

 

http://www.reanimatiepartner.nl/Uploads/vis-logo-reanimatiepartner-cmyk.jpg


 
Als je naar de getallen kijkt zijn er nog steeds veel (268) burgerhulpverleners nodig. Dus geef je op. 
 
Wat bieden wij: 
Een gratis opleiding BLS/AED, één avond van 3 uur, waarmee je burgerhulpverlener wordt.  
De basiscursus BLS/AED wordt verzorgd door Anita Seuren, EHBO en Reanimatie Opleidingen.  
We mogen voor onze opleidingen gebruikmaken van: de Businessroom, een ruimte in de 
sportkantine, van De Boggerd van SV Venray, Sportlaan 6, 5802 AH Venray. 
Daarbij krijgen de cursisten ook nog gratis een kop koffie of thee aangeboden. 
 
Wat verwachten wij: 
Het enigste wat wij van je verwachten is, dat je, na het behalen van het certificaat, je als 
tegenprestatie registreert als burgerhulpverlener bij HartslagNu https://hartslagnusystem.nl/  want 

zonder registratie kun je geen oproep ontvangen. 
Ook kun je hierdoor de jaarlijkse herhalingscursus van één avond van 2 uur volgen. 
Iedere inwoner van de gemeente Venray, die zich heeft geregistreerd bij HartslagNu, kan zich ook 
rechtstreeks inschrijven via onze site https://www.hardvoorhart.nl/vrijwilliger/herhalingsles/ hier 
kun je ook zien, wanneer deze cursussen worden gegeven. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Bestuur Stichting Hard voor Hart Venray 
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