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1. Inleiding. De enorme patiënten druk veroorzaakt door het Corona-virus noopt
ziekenhuizen tot het herverdelen van patiënten over heel Nederland. Aangezien in
sommige situaties de transportduur beperkt dient te worden is er regelmatig een
indicatie voor luchttransport per helikopter. Hiertoe is landelijk inmiddels 1
helikopter ter beschikking gesteld.
Het herverdelen van patiënten over heel Nederland leidt ertoe dat het voor
gezinsleden bijzonder moeilijk wordt om hun naasten – ook al is het van een veilige
afstand – te bezoeken. Het is voor gezinsleden ook niet mogelijk om mee te gaan aan
boord van de traumahelikopter van de ANWB/MAA. Tevens kan het mogelijk zijn dat
personeel of middelen op medische indicatie naar een andere locatie moeten
worden vervoerd.
Teneinde zonder extra kosten voor de ziekenhuizen, gedurende de Corona crisis extra
helikopter capaciteit inzetbaar te krijgen, is de Stichting Zorgvleugels opgericht. Deze
Stichting ziet erop toe dat een helikopter (Bölkow Bo-105DBS, voormalig traumaheli
UK, eigenaar firma Rotor & Wings te Lelystad) inclusief bemanning beschikbaar wordt
gesteld en beoogt het toestel eind maart 2020 inzet gereed te hebben.
De bemanning heeft haar inspanning kosteloos toegezegd. Indien noodzakelijk heeft
de Commandant van de Luchtstrijdkrachten ondersteuning toegezegd wat betreft
medegebruik van de Vliegbasis Volkel inclusief logistieke ondersteuning. Overige
kosten betreffen de vlieguren (gereduceerde huur van het toestel).
Ook na de crisis beoogt de Zorgvleugels haar fondsen aan te blijven wenden voor het
inzetbaar houden van helikoptertransport van personen op medische of
buitengewone indicatie. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend op uitnodiging van
partijen zoals Stichting Hoogvliegers.
2. Missie. Het ter beschikking stellen van een extra helikopter gedurende de Corona
crisis zonder extra kosten voor de ziekenhuizen of voor ANWB/MAA. Dit toestel dient
eind maart 2020 inzet gereed te zijn i.v.m. de te verwachte piek in patiënten
transport.
3. Doelstelling. Het faciliteren en verzorgen van medisch luchttransport op
buitengewone indicatie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar
doel onder meer te verwezenlijken door het aanwenden van alle wettige middelen,
die tot het bereiken van bovenomschreven doel bevorderlijk zijn of daarmee verband
houden. De Stichting beoogt niet het maken van winst.
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4. Organisatie. De stichting draagt de naam ‘Stichting Zorgvleugels’ en heeft haar zetel
in de gemeente Vught. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 77717112; het RSIN-nummer is 861106441. De stichting is
voornemens de ANBI-status aan te vragen.
5. Bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen; een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur worden voor
onbepaalde tijd benoemd. Besluiten ter vergadering worden genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen. Buiten vergadering kunnen besluiten worden
genomen met algemene stemmen.
a. Voorzitter: Dr. M.H.T.M. Haerkens
b. Secretaris: Commodore-vlieger b.d. P.C. Berlijn
c. Penningmeester: Drs. R.M.J.H. Swinkels
6. Fondsenwerving. Teneinde de kosten inhuur van de helikopter en brandstof te
kunnen dekken is het noodzakelijk fondsen aan te trekken. Getracht zal worden om
via fondsenwerving de kosten voor de ziekenhuizen en de aanvragers van het
transport tot nul te reduceren. Het is de verwachting dat de behoefte aan patiënten
transport enige weken zal aanhouden; het is dan ook noodzakelijk om de inspanning
t.a.v. fondsenwerving te continueren. De ANBI-status zal hierbij naar verwachting
bevorderlijk zijn.
7. Financiën. Deze paragraaf zal nader moeten worden ingevuld zodra meer zicht is op
de behoefte vanuit VWS en de ziekenhuizen en zodra de inspanning t.a.v.
fondsenwerving tot meerdere resultaten heeft geleid.
a. Inkomsten uit fondsenwerving:
i.
ii.
b. Uitgaven:
i. Kosten oprichting St. (notaris, website, KvK, etc.)
ii. Inhuur helikopter per uur € 1.240,- (excl. BTW)
iii. Brandstof
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