Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.
Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben dan kunt u hiervoor contact
opnemen met het secretariaat van de stichting.
Stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek
Secretariaat:
Joke Nederlof
Spekkendijk 22
7095 CE De Heurne
tel. 0315 653658
e-mail: m.nederlof7@kpnplanet.nl

VOORWOORD BIJ HET JAARVERSLAG VAN 2013
Het afgelopen jaar is een jaar geweest van consolidatie. Het belang van bij- en nascholing
is nog eens extra benadrukt. Ook het doorlopend informeren door onze coördinator wie en
wat wij zijn aan de verwijzende instanties heeft een hoge prioriteit gehouden en is door
haar met verve uitgevoerd.
Wij hebben u een goed lopende organisatie en dat is nodig gezien de grote veranderingen
die komende jaren gaan plaatsvinden door overdracht van verantwoordelijkheden van het
Rijk naar de Gemeenten.
Als bekend is waar we goed in zijn en hoe goed we daarin zijn zie ik het komende jaar met
een gerust hart tegemoet.
Ook dit jaar is een woord van dank en waardering voor onze vrijwilligers weer zeer op zijn
plaats.
W.Nawijn
Voorzitter

JAAROVERZICHT VAN HET BESTUUR
In het afgelopen jaar 2013 is het bestuur, samen met de coördinator, 6 keer bij elkaar
geweest. Eén van deze vergaderingen was geheel gewijd aan de evaluatie van het jaarplan
2013 + de bespreking van het nieuwe jaarplan 2014. Voor één van de vergaderingen was
zoals gewoonlijk het bestuur van de 'Stichting Vrienden Van' uitgenodigd.
Ook in 2013 zijn de ontwikkelingen voor de financiering van de VPTZ thuisorganisaties
door het bestuur weer nauwlettend in de gaten gehouden. Op advies van het bestuur
heeft de coördinator de eerste contacten gelegd met de betreffende beleidsmedewerkers
van de gemeentes waaronder onze organisatie opereert.
In maart 2013 werd de vernieuwde palliatieve unit 'Ter Borghe' in gebruik genomen en was
er de gelegenheid hier een kijkje te komen nemen. Ook mocht in 2013 onze coördinator in
dit gebouw haar nieuwe werkplek in gebruik nemen.
Tijdens de vergadering van januari 2013 heeft Jenny Rigter te kennen gegeven haar functie
als bestuurslid van de Stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek per direct neer te leggen. Dit
in verband met de afstand tussen haar huidige woonplaats Haren (Groningen) en de
vergaderplaats Terborg.
In de bestuursvergadering van mei 2013 hebben zowel Ben Rouwenhorst als Vincent
Weijermars erop gewezen dat hun beider bestuurstermijn van 8 jaar per 1 januari 2014
verloopt.
Het bestuur is naarstig op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden en is blij per 1
november 2013 Rita Hartjes en Ria Nederhoed als nieuwe bestuursleden in hun midden te
mogen hebben.
De kascontrolecommissie zal in 2014 door Wiebren Nawijn en een nog nader te bepalen
bestuurslid worden uitgevoerd.
Op 08 juli 2013 was het 20 jaar geleden dat de Stichting Vrijwilligers Terminale Thuiszorg
werd opgericht, nu opererend onder de naam Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg Zuid-West Achterhoek. Met een uitgebreide High Tea in Hotel Ruimzicht is hier
tijdens de kerstontmoeting aandacht aan besteed.
Op 11 oktober vond in Ruurlo een bijeenkomst plaats in het kader van de Internationale
Dag van de Palliatieve Zorg. Deze werd door enkele bestuursleden bezocht.
Ook op de regiobijeenkomst in Arnhem was het bestuur vertegenwoordigd.
Tenslotte sloot het bestuur samen met de vrijwilligers en de bestuursleden van de
'Stichting Vrienden Van' het jaar 2013 af met een High Tea welke ook deze keer
gefinancierd werd door de 'Stichting Vrienden Van'. Tijdens deze bijeenkomst werd door
onze coördinator aandacht besteed aan het 10- en 15-jarig jubileum van 3 vrijwilligers.
Joke Nederlof, secretaris

JAAROVERZICHT VAN DE PENNINGMEESTER
De stichting is afhankelijk van de, via de Federatie VPTZ Oost-Gelderland, verkregen
subsidie. De Federatie VPTZ Oost-Gelderland treedt op als overkoepelend orgaan en
verzorgt de subsidieaanvraag bij het Ministerie van VWS.
In 2011 is binnen de Federatie afgesproken om de subsidieverdeling tussen de verschillende
stichtingen op gelijke wijze plaats te laten vinden als bij het Ministerie van VWS n.l.
toekenning op basis van het aantal verleende hulpaanvragen.
De algemene kosten zijn wat lager uitgevallen dan begroot.
Samengevat heeft 2013 geresulteerd in een exploitatieoverschot van € 4.678,-- in plaats
van een begroot overschot van € 3.800,--.
Een nadere specificatie van de baten en lasten treft u aan op de hieronder opgenomen
exploitatierekening.
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JAAROVERZICHT 2013 VAN DE COÖRDINATOR
Overzicht activiteiten vrijwilligers:
Activiteiten die in 2013 zijn georganiseerd voor de vrijwilligers bestonden uit:
- De 6- wekelijkse themabijeenkomsten, waarin naast het uitwisselen van ervaringen,
aan het werk gerelateerde onderwerpen worden besproken, zoals uitleg door een
oncologieverpleegkundige, een gastspreker over een bijna dood ervaring (BDE) en
een bezoek van Care Travel.
- Het jaarlijkse uitstapje stond in het teken van een chocoladeworkshop.
De kerstbijeenkomst bij Villa Ruimzicht, met als hoogtepunt het 20 jarig jubileum
van VPTZ Zuid- West Achterhoek.
Een aantal vrijwilligers heeft op 11 oktober de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
in Ruurlo bezocht.
Trainingen voor vrijwilligers:
3 personen hebben deelgenomen aan de introductiecursus voor aspirant vrijwilligers.
6 vrijwilligers hebben een training gevolgd van het Landelijk Steunpunt VPTZ.
13 vrijwilligers hebben deelgenomen aan de training voet- hand massage van de
Levensboom (Complementaire Zorg)

Overzicht activiteiten coördinator:
Naast het uitvoeren van de gebruikelijke taken van de functie; het organiseren van de
zorgverlening en het begeleiden van de vrijwilligers hebben de volgende taken speciale
aandacht gekregen in 2013;
-

Deelname aan het tweemaandelijkse regionale coördinatoren overleg.
In verschillende teams van diverse thuiszorgorganisaties is informatie gegeven, met
als doel de samenwerking te versterken.
Er zijn lezingen gegeven aan de Lions Club en diverse vrouwenorganisaties.
Deelname aan “open Dag van de Zorg” in Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia.
Op uitnodiging van thuiszorgorganisatie Sensire, deelname aan overleg met
Statenfractie Gelderland 50 plus
Bijdrage aan 5 jarig bestaan, Palliatieve Unit van Antonia.
Deelname aan de bestuursvergaderingen
Functioneringsgesprekken met vrijwilligers.
Overleg met Steunpunten Vrijwilligerswerk Oude IJsselstreek en Montferland.
5 x per jaar deelname aan Netwerkoverleg Palliatieve Zorg West Achterhoek.
Relaties onderhouden met Particuliere Bureaus in de Zorgsector
Op uitnodiging naar receptie “nieuw “ Hospice de Lelie in Winterswijk.
Eendaagse training “Nazorg “ gevolgd van het landelijk Steunpunt VPTZ.
Tweedaagse training gevolgd “Speechen”.
In verband met ontwikkelingen in de zorg met beleidsmedewerkers van Gemeente
Oude IJsselstreek en Gemeente Montferland gesprekken gevoerd.
Deelname aan forum, Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ).
Samen met scholingscoördinator Introductiecursus najaar 2013 gegeven, Federatie
VPTZ Oost- Gelderland.

