Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 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

VOORWOORD BIJ HET JAARVERSLAG VAN 2014.
Gedurende het jaar 2014 is tijdens vrijwel elke vergadering aandacht besteed aan de grote
veranderingen in de Zorg die er aan komen. Bij de overgang van de AWBZ (Rijk) naar de
WMO (Gemeenten) en Zorgverzekeraars is er, zoals verwacht mag worden bij dit soort
grote stelselwijzigingen, veel beroering ontstaan bij de mensen die zorg vergoed kregen uit
de “oude“ AWBZ en nog niet weten wat de nieuwe wet voor hen betekent. Dit geldt ook
voor de vele organisaties die met de WMO te maken krijgen. Langzaam maar zeker begint
bij Rijk, Gemeenten en Zorgverzekeraars duidelijk te worden wie waar verantwoordelijk
voor is. Ook bij ons, in Regio Zuid-West Achterhoek, wordt duidelijk wat de positie van
onze Stichting gaat worden. Een woord van dank aan onze coördinator is hierbij zeker op
zijn plaats; zij heeft onze Stichting goed in beeld gebracht bij de verwijzende instanties en
onze positie in het hele verwijsveld is duidelijker en sterker geworden. Dit betekent dat de
vrijwilligers ook het komende jaar hun mooie en dankbare werk kunnen voortzetten. Het
werk dat ze ook in het afgelopen jaar weer met grote inzet en enthousiasme hebben
verricht, waarvoor onze hartelijke dank en waardering.
W. Nawijn
Voorzitter

JAARVERSLAG BESTUUR
In 2014 is het gehele bestuur samen met de coördinator 6 maal bij elkaar geweest.
* Eén vergadering was in het geheel gewijd aan de evaluatie van het jaarplan 2014 en de
bespreking van het nieuwe jaarplan 2015.
* Voor één vergadering was het bestuur van de St. Vrienden Van.. ook uitgenodigd.
* Na de vergadering in oktober mochten we Dirk Mantel, coördinator van de Federatie VPTZ
Oost Gelderland verwelkomen. Hij heeft ons uitleg gegeven en bijgepraat over het Rapport
Rutte II.
* In 2014 heeft Norbert Rambach te kennen gegeven zijn werkzaamheden als
penningmeester en bestuurslid voor de VPTZ Zuid-West Achterhoek en de Federatie in 2015
te willen beëindigen. Gelukkig is Ben Berendsen bereid gevonden de werkzaamheden van
Norbert per 1 april 2015 over te nemen. Zowel voor de VPTZ Zuid-West Achterhoek als
voor de Federatie. Sinds september 2014 heeft Ben de vergadering samen met Norbert
bijgewoond.
* De kascontrolecommissie is ook in 2014 weer door twee bestuursleden uitgevoerd.
* De ontwikkelingen binnen de VPTZ Nederland werden ook in 2014 weer nauwlettend door
het bestuur gevolgd.
* Eind december sloot het bestuur samen met de vrijwilligers en de bestuursleden van de
St. Vrienden Van...het jaar af met een kerstborrel in 'Het Onland' in Gaanderen, welke
weer mede gefinancierd werd door de St. Vrienden Van..
Tijdens deze bijeenkomst werd door de coördinator aandacht besteed aan het 20-jarig
jubileum van 2 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. De verdeling van de subsidie
binnen de Federatie vindt plaats op basis van het aantal verleende hulpvragen over de
afgelopen drie jaar.
In 2014 is een voorziening bij de Federatie vrijgevallen en verdeeld over de stichtingen. Dit
heeft geleid tot het exploitatieoverschot.
De algemene kosten en de reiskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt m.n.
veroorzaakt door lagere cursuskosten en kosten voor de vrijwilligers. De reiskosten zijn
over de hele linie minder dan begroot.
Samengevat heeft 2014 geresulteerd in een exploitatieoverschot van € 11.825,-- in plaats
van een begroot overschot van € 9.980,--.
Een nadere specificatie van de baten en lasten treft u hieronder aan op de opgenomen
exploitatierekening.
Norbert Rambach, penningmeester
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Jaaroverzicht 2014 van de Coördinator.
Overzicht activiteiten vrijwilligers:
Activiteiten die in 2014 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 de
thema’s “Zelfbeschikking in Nederland”, Reflectie, en “Palliatieve Zorg bij
mensen met dementie”
- Het jaarlijkse uitstapje bestond uit Genieten bij Gasterij de Gulle Waard in
Winterswijk, met volksverhalen en zang van een troubadour.
- Tijdens de kerstbijeenkomst bij het Onland in Doetinchem, twee jubilarissen
gehuldigd, welke zich beiden al 20 jaar inzetten voor VPTZ Zuid- West
Achterhoek.
Cursussen/ Trainingen 2014 voor vrijwilligers:
1 persoon heeft deelgenomen aan de introductiecursus voor aspirant vrijwilligers.
7 vrijwilligers hebben een training gevolgd bij de VPTZ Academie van het Landelijk
Steunpunt.
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 2014;
- Deelname aan het tweemaandelijkse regionale coördinatoren overleg.
- In verschillende teams van diverse thuiszorgorganisaties informatie gegeven, met
als doel de samenwerking te versterken.
- Deelname aan “open Dag van de Zorg” in Verpleeg- en revalidatiecentrum
Antonia.
- Deelname aan bestuursvergaderingen
- Functioneringsgesprekken met vrijwilligers.
- 5 x per jaar deelname aan Netwerkoverleg Palliatieve Zorg West Achterhoek.
- Relaties onderhouden met Particuliere Bureaus in de Zorgsector
- Eendaagse training “Ethiek” gevolgd bij de VPTZ Academie van het Landelijk
Steunpunt VPTZ.
- Op uitnodiging naar receptie 25 jarig bestaan Noaberhulp Zutphen
- Deelname aan Internationale Dag Palliatieve Zorg (IDPZ) in Doetinchem “Café
Doodgewoon”
- Deelname aan Oecumenische Kerkdienst in Silvolde “Zorgen om de Mantelzorg”
- Deelname aan wervingsavond voor vrijwilligers “Verzilver je talent”
georganiseerd
door welzijnswerk Oude IJsselstreek.
- Meegewerkt aan onderzoek “Terminaal en Dementie” voor VPTZ Nederland.

Janette Alink, coördinator
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