Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Zuid-West Achterhoek

Jaarverslag 2017

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2017 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 653658/0627086018
e-mail: m.nederlof@kpnmail.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Zuid-West Achterhoek

Voorwoord bij het jaarverslag 2017

Het jaar 2017 heeft ons veel goeds gebracht. Allereerst zijn er een paar vrijwilligers
bijgekomen zodat een soepeler verloop bij de inzetten beter mogelijk is. Verder is de
financiële gezondheid van onze stichting duidelijk verbeterd. Doordat de overheid nu ook
de inzetten op de Palliatieve Unit voor vergoeding in aanmerking laat komen is het verlies
op de begroting omgezet in een positief saldo. Voor een duidelijk inzicht zie het
jaarverslag van onze penningmeester.
Door de ook dit jaar weer gevolgde scholing is het niveau van vrijwilligers en coördinator
opnieuw verbeterd. Vrijwel alle vrijwilligers hebben eraan deelgenomen ,waarvoor hulde.
De Stichting “Vrienden van” zijn we erkentelijk voor de financiële ondersteuning van deze
scholing.
De vrijwilligers hebben ook dit jaar weer met veel inzet en enthousiasme hun werk gedaan
waarvoor het bestuur hen zeer erkentelijk is.
Wij kijken vooruit naar 2018, een jubileumjaar, en hopen en verwachten dat het ons veel
goeds zal brengen.
W. Nawijn, voorzitter
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Jaaroverzicht 2017 bestuur

Gedurende het afgelopen jaar 2017 is het bestuur weer de gebruikelijke 6 keer bij elkaar
geweest, waarbij één keer het bestuur van de Stichting Vrienden Van ook aanwezig was.
En weer mogen we vaststellen dat er zich ook dit jaar geen ernstige, om aandacht
vragende problemen binnen het bestuur en/of bij de groep vrijwilligers voordeden.
En waarbij we ook nu weer niet voorbij mogen en willen gaan aan het voortreffelijke werk
van onze coördinator Janette Alink en alle vrijwilligers.
Enkele te benoemen bijzonderheden zijn:





Dit jaar is er overgeschakeld op het nieuwe registratiesysteem ONS van de NEDAP.
Alle vrijwilligers hebben een softshell vest mogen ontvangen met het VPTZ logo,
welke gefinancierd kon worden uit een gift van de Stichting S.A.M.
Hierbij was aangegeven dat dit bedrag aan iets extra’s voor de vrijwilligers ten
goede moest komen.
Met een door Janette zelfgemaakt filmpje over het werk van de VPTZ Zuid-West
Achterhoek voor de actie ‘Helden om de Hoek’ heeft zij dit jaar de eerste prijs
gewonnen. Dit filmpje is te bekijken op de site van de Federatie VPTZ OG.

Het jaar 2017 is, dankzij het bestuur van de Stichting Vrienden Van, afgesloten met een
gezellig samenzijn, waarbij een ieder mocht genieten van een heerlijk buffet en waarbij
elke vrijwilliger nog werd verrast met een kerstattentie, aangeboden door het bestuur van
de Stichting Vrienden Van.

Joke Nederlof, secretaris
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Jaaroverzicht 2017 van de coördinator

Overzicht activiteiten vrijwilligers:
Activiteiten die in 2017 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.
- Rondleiding en uitleg Inloophuis Doetinchem
- Jaarlijks uitstapje door gift cliënt/ Accon AVM, High Tea bij Theetuin Vita Verde in
Megchelen
- Lezing - NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.
- Film in Cultuurfabriek de Dru in Ulft, aangeboden door St. Vrienden Van ..
- kerstbijeenkomst bij van Hal in Voorst.
Cursussen/ Trainingen 2017 voor vrijwilligers:
1 persoon heeft met goed gevolg deelgenomen aan de introductiecursus voor aspirant
vrijwilligers.
5 vrijwilligers hebben een training gevolgd bij de VPTZ Academie.
24 vrijwilligers hebben deelgenomen aan de STEM ( Sterven op je eigen manier) training.
6 PU vrijwilligers hebben een training hand- en voetmassage gevolgd bij Tenanje in
Varsseveld.
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 2017:
-

Deelname aan tweemaandelijks Achterhoeks overleg
Deelname aan bestuursvergaderingen
Halfjaarlijks overleg met vrijwilligers en team Palliatieve Unit Ter Borghe
Deelname aan Netwerkoverleg Palliatieve Zorg West -Achterhoek
Relaties onderhouden met zorginstellingen, en thuiszorgorganisaties
Informatie verstrekt op Ouderenbeurs Varsseveld, 10 jarig bestaan Buurtzorg
Invoeren nieuw registratiesysteem ONS/adcase
Receptie St. S.A.M. Terborg, gift in ontvangst genomen.
Overleg met René Edinga, adviseur bij VPTZ Nederland en Jasper Kimenai, project
Vrijwillig Dichtbij.
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-

Informatie verstrekt, Open Dag Verpleeghuis Antonia, viering 10 jarig jubileum
Palliatieve Unit.
Leerroute bewust leven, bewust sterven gevolgd bij de VPTZ Academie.
Interview gegeven voor tijdschrift Antenne, uitgave VPTZ Nederland
Samen met scholingscoördinator, Introductiecursus najaar 2017 gegeven aan
aspirant vrijwilligers. (Federatie- Oost Gelderland)

Janette Alink, coördinator
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Jaaroverzicht 2017 van de penningmeester
Algemeen

De stichting ontvangt uitsluitend inkomsten door verkregen subsidie van het Ministerie van
VWS ter compensatie van een betaalde Coördinator. Vergoeding vindt plaats op basis van
het gemiddeld aantal ‘inzetten’ over de afgelopen 3 jaren bij Cliënten tijdens hun laatste
levensfase in de thuiszorgsituatie.
De stichting houdt een reserve aan ter hoogte van minimaal één jaarsalaris. Enerzijds om
aan haar betalingsverplichting (solvabiliteit) te kunnen voldoen bij een mogelijk langdurig
verzuim van de werknemer en anderzijds ter overbrugging bij inzet van een tijdelijke
arbeidskracht in een vervangingstraject.
Toelichting 2017

In de afgelopen 6 jaar is het toegekend subsidiebedrag met een totaalbedrag van € 19.200
(20%) gedaald. De stichting was hierdoor genoodzaakt om haar reserves aan te spreken in
de verwachting dat dit door de nieuwe subsidieregeling 2017-2021 van het Ministerie van
VWS weer op het niveau gebracht kon worden om zo weer aan haar
solvabiliteitsverplichting te kunnen voldoen.
In de nieuwe subsidieregeling verstrekt het Ministerie van VWS vanaf 2017 nu ook voor het
eerst subsidie bij inzet van vrijwilligers bij cliënten die verblijven in een WTZI – instelling.
Binnen het verzorgingsgebied van de stichting geldt dat bijvoorbeeld bij inzet van
vrijwilligers op de Palliatieve Unit van locatie Antonia van zorgorganisatie Azora te
Terborg. In 2017 resulteerde dat in een extra ontvangen subsidiebedrag van € 12.250
De Federatie VPTZ Oost-Gelderland treedt op als overkoepelend orgaan en verzorgt de
subsidieaanvraag bij het Ministerie van VWS. Voor het subsidiejaar 2017 is dit aantal
vastgesteld op gemiddeld 141. Dit was in 2016 gemiddeld 128, een stijging van 13 inzetten.
Door de toegenomen vergrijzing echter is dit jaar het toegekend subsidiebedrag voor de
thuissituatie per geleverde inzet nauwelijks gestegen ten opzichte van 2016. Het
subsidiebedrag per inzet voor een betaalde Coördinator was in 2016 €1.049 en in 2017
€1.057 ofwel nauwelijks gestegen, minder dan 1%.
Salariskosten

Per 1 januari 2017 is de stichting pensioen plichtig en aangesloten bij stichting Pensioen
Fonds Zorg en Welzijn (PFZW) waardoor de salariskosten ongeveer € 2.210 hoger uitvallen.
Overige bijzondere kosten

De algemene kosten zijn per saldo € 660 hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Dit
wordt veroorzaakt door een eenmalige investering ter vervanging van een laptop.
Samengevat heeft 2017 geresulteerd in een exploitatieoverschot van € 3.054.
Een nadere specificatie van de baten en lasten treft u hierna in de exploitatierekening.
Ben Berendsen, penningmeester
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Exploitatierekening 2017
Begroting
2017
€
34.150
12.250
200
5.000
51.600

Jaarrekening
2017
€
34.160
12.247
173
4.939
51.519

Jaarrekening
2016
€
34.394
-

totaal lasten

35.000
170
2.700
10.400
48.270

34.470
156
2.778
11.061
48.465

32.586
156
2.239
10.720
45.701

Saldo

3.330

3.054

-5.936

51.600

51.519

39.765

Baten
Federatie - subsidie
Federatie/subsidie-PU VWS (vanaf 2017) **(1)
Rente **(2)
Diversen
totaal baten

Lasten
Salariskosten **(3)
Verzekeringspremies
Reiskosten
Overige organisatie kosten

5.371
39.765

** (1) Nieuwe subsidieregeling vanaf 2017 geldt ook voor inzet van vrijwilligers
in een WTZI-instelling zoals Palliatieve Unit bij Azora in Terborg
** (2) Rente vanaf 2016 in het juiste boekjaar opgenomen
** (3) Per 01-01-2017 is de Stichting pensioenplichtig en aangesloten bij stichting Pensioen Fonds Zorg en
Welzijn
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