Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Zuid-West Achterhoek

Jaarverslag 2015

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2015 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.nederlof@kpnmail.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Zuid-West Achterhoek

Voorwoord bij het jaarverslag van 2015.
Gedurende het afgelopen jaar 2015 is het bestuur de gebruikelijke 6 keer bij elkaar
geweest.
Gelukkig waren er dit jaar geen ernstige, om aandacht vragende problemen binnen het
bestuur, de groep vrijwilligers en/of bij de uitvoering van de taken. Hetgeen we niet in
het minst te danken hebben aan onze uitstekend functionerende coördinator Janette Alink
en onze enthousiaste, van grote inzet getuigende vrijwilligers.
Dit gaf het bestuur de ruimte om de aandacht te besteden aan zaken als
* de ontwikkelingen in de financiering van de zorg
* het teruglopen van het aantal hulpvragen
* het teruglopen van de hoogte van de subsidie
Zaken, welke van groot belang zijn voor het goed laten verlopen van onze organisatie.
In de tweede helft van het jaar 2015 hebben wij met spijt afscheid moeten nemen van
Thea Berendsen. Zij heeft vele jaren met betrokkenheid en grote wijsheid bijgedragen
aan het functioneren van het bestuur.
Tevens hebben wij afscheid moeten nemen van onze vervangend coördinator Esmeralda de
Bruijn tijdens de jaarlijkse kerstborrel welke dit maal plaats vond bij Esmeralda thuis.
W.Nawijn
Voorzitter
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Jaaroverzicht 2015 van de Coördinator.

Overzicht activiteiten vrijwilligers:
Activiteiten die in 2015 zijn georganiseerd voor de vrijwilligers bestonden uit:
- De 6- wekelijkse themabijeenkomsten, waarin naast het uitwisselen van ervaringen,
aan het werk gerelateerde onderwerpen worden besproken, waarvoor regelmatig
een gastspreker/deskundige wordt uitgenodigd.
- Jaarlijks uitstapje, een Hollandse Middag, Huifkarcentrum in Loerbeek.
- Vrijwilligersdag georganiseerd door VPTZ Nederland
- kerstbijeenkomst bij Esmeralda de Bruijn, kerststuk gemaakt, onder het genot van
een hapje en drankje van “De Radstake” uit Heelweg.

Cursussen/ Trainingen 2015 voor vrijwilligers:
Alle vrijwilligers hebben een cursus fysieke belasting gevolgd, gegeven door fysiotherapeut
Casper Boegman.
4 personen hebben met goed gevolg deelgenomen aan de introductiecursus voor aspirant
vrijwilligers.
8 vrijwilligers hebben een training gevolgd bij de VPTZ Academie.

Overzicht activiteiten coördinator:
Naast het bevorderen en handhaven van de kwaliteit van de vrijwilligers palliatieve
terminale zorg, het zorgen voor afstemming van vraag en aanbod (intake cliënt en
matching met vrijwilligers), het coördineren van de werkzaamheden en activiteiten,
alsmede het begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers, hebben onderstaande
activiteiten plaatsgevonden in 2015:
-

Deelname aan tweemaandelijks Achterhoeks overleg.
Informatie verstrekt aan thuiszorgorganisaties, met als doel de samenwerking te
versterken.
Deelname aan bestuursvergaderingen
Functioneringsgesprekken met vrijwilligers.
Deelname aan Netwerkoverleg Palliatieve Zorg West -Achterhoek.
Relaties onderhouden met Particuliere Bureaus in de Zorgsector
Informatie verstrekt tijdens Open Dag van Monuta.
Eendaagse training “Wervend schrijven” gevolgd bij de VPTZ Academie van VPTZ
Nederland.
Lid van werkgroep IDPZ organiseren Symposium: Mantelzorg voldoende in beeld ?

Janette Alink, coördinator.
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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. De verdeling van de subsidie
binnen de Federatie vindt plaats op basis van het aantal verleende hulpvragen over de
afgelopen drie jaar.
Door de bezuinigingen is ook dit jaar het toegekend subsidiebedrag verlaagd. In 2015 is dat
3,3% lager ten opzichte van 2014, waardoor in totaal € 1.554,-- minder subsidie is
ontvangen.
Voor 2016 is al bekend, dat er opnieuw een korting van 4,8% zal worden toegepast. Dit
betekent dat in 2016 in totaal € 2.233,-- minder subsidie zal worden uitgekeerd ten
opzichte van 2015.
De algemene kosten en de reiskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt m.n.
veroorzaakt door lagere cursuskosten. De reiskosten zijn over de hele linie minder dan
begroot.
Samengevat heeft 2015 geresulteerd in een exploitatietekort van € 5.060,-- in plaats van
een begroot tekort van € 5.520,--.
Een nadere specificatie van de baten en lasten treft u hieronder aan op de opgenomen
exploitatierekening.
Ben Berendsen, penningmeester

Exploitatierekening 2015
Begroting
2015
Baten
€
Federatie - subsidie
Federatie - vrijval voorziening
éénmalig
Diversen
totaal baten

35.000

Jaarrekening
2.015
€
34.923

Jaarrekening
2.014
€
37.367

4.300
39.300

2.659
37.582

11.809
3.355
52.531

Lasten
Salariskosten
Verzekeringspremies
Reiskosten
Overige organisatie kosten
totaal lasten

32.000
170
2.900
9.750
44.820

30.936
161
2.529
9.016
42.642

30.152
167
2.400
7.986
40.706

Saldo

-5.520

-5.060

11.825

39.300

37.582

52.531

