Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Zuid-West Achterhoek

Jaarverslag 2016

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2016 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
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Voorwoord bij het jaarverslag 2016
Het jaar 2016 heeft vooral in het teken gestaan van scholing en financiële ontwikkelingen.
Met tevredenheid en waardering ziet het bestuur vrijwel alle vrijwilligers enthousiast
deelnemen aan de aangeboden cursussen. Dankbaar zijn we de ‘Stichting Vrienden van..’
voor hun bijdrage in de kosten van de, soms toch prijzige, cursussen.
Ook afgelopen jaar hebben we, evenals in 2015, weer moeten interen op ons vermogen
door het wederom dalen van de Rijkssubsidie. Gelukkig ziet het er voor het komende jaar
beter uit: want vanaf 2017 zullen ook de inzetten op de Palliatieve Unit voor subsidie in
aanmerking komen.
Evenals vorige jaren was ook dit jaar de inzet van de vrijwilligers, ondanks vele
ziektegevallen, weer erg groot en konden vrijwel alle aanvragen met een inzet beloond
worden. Waarvoor onze grote waardering.
W. Nawijn, voorzitter

Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Zuid-West Achterhoek

Jaaroverzicht 2016 bestuur
Gedurende het afgelopen jaar 2016 is het bestuur weer 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. En ook dit jaar weer
niet in het minst door onze uitstekend functionerende coördinator Janette Alink.
Dit jaar ging de aandacht van het bestuur, samen met de coördinator, vooral uit naar
 De groep vrijwilligers welke veelvuldig te maken had met ziekte bij zichzelf of bij
het thuisfront
 Het op peil houden van het aantal vrijwilligers
 Het zoeken naar een nieuw registratieprogramma
 De verplichte pensioendeelname
 De financiële situatie, welke tevens uitgebreid aan de orde is geweest bij de
jaarlijkse vergadering met het bestuur van de ‘Stichting Vrienden Van…’
 Een plaatsvervangend coördinator, welke we gelukkig gevonden hebben in Vera
Konings. En wiens grote mate van betrokkenheid en inzet we het afgelopen jaar al
met grote tevredenheid hebben mogen ervaren.
Het afgelopen jaar is de samenstelling van het bestuur dezelfde gebleven. Wel wordt er
gezocht naar een nieuwe voorzitter en secretaris, wat geen eenvoudige zaak blijkt te zijn.
Gelukkig geven de huidige voorzitter en secretaris aan nog met veel genoegen hun taken
uit te voeren.
In december mochten we, dank zij het bestuur van de ‘Stichting Vrienden Van….’ weer
genieten van een kerstborrelsamenzijn, waarbij iedereen door bovengenoemde Stichting
met woorden en een presentje werd bedankt voor de betrokkenheid en inzet in het
afgelopen jaar.
Joke Nederlof, secretaris
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Jaaroverzicht 2016 van de coördinator

Overzicht activiteiten vrijwilligers:
Activiteiten die in 2016 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, Workshop op de Steenhouwerij van H. Welling in Ulft,
- kerstbijeenkomst bij de Roode Leeuw in Terborg, met huldiging van twee
jubilarissen (10 jaar en 15 jaar vrijwilliger)
- Amphion, theatervoorstelling aangeboden door St. Vrienden Van …….
Cursussen/ Trainingen 2016 voor vrijwilligers:
3 personen hebben met goed gevolg deelgenomen aan de introductiecursus voor aspirant
vrijwilligers.
7 vrijwilligers hebben een training gevolgd bij de VPTZ Academie.
15 vrijwilligers hebben deelgenomen aan de tweedaagse In- Company training “Reflectie”
in Vasse.
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 2016:
-

Deelname aan tweemaandelijks Achterhoeks overleg
Deelname aan bestuursvergaderingen
Halfjaarlijks overleg met vrijwilligers en team Palliatieve Unit Ter Borghe
Overleg met bestuurders Azora
Functioneringsgesprekken met vrijwilligers
Deelname aan Netwerkoverleg Palliatieve Zorg West -Achterhoek
Relaties onderhouden met zorginstellingen, en thuiszorgorganisaties
Bijwonen demonstratie Centric, nieuw registratiesysteem, alsmede testen
Deelname aan vrijwilligersmarkt in Ulft, “verzilver je talent”
Symposium Amphion, “niet alles wat kan, hoeft”
Uitnodiging van Sensire, documentaire euthanasie en dementie
Receptie- heropening Gasthuis Sravana
Training gevolgd bij de VPTZ Academie, voice dialogue voor coördinatoren

Janette Alink, coördinator.
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Jaaroverzicht 2016 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 2016

In de afgelopen 5 jaar is het toegekend subsidiebedrag cumulatief tot ongeveer 20%
gedaald. Dat betekent dat de exploitatietekorten vanaf 2015 ten laste komen van de
reserve van de stichting (2015 minus €5.060 en in 2016 minus €5.936).
De stichting spreekt vanaf 2015 noodzakelijkerwijs haar reserves aan in de verwachting dat
dit door de nieuwe subsidieregeling 2017-2021 van het Ministerie van VWS weer op het nivo
gebracht kan worden om aan haar solvabiliteitsverplichting te kunnen voldoen.
In de nieuwe subsidieregeling verstrekt het Ministerie van VWS vanaf 2017 voor het eerst
ook subsidie bij inzet van vrijwilligers, die verblijven in een WTZI - instelling, zoals bij de
inzet van vrijwilligers op de Palliatieve Unit bij Stichting Azora te Terborg.
De Federatie VPTZ Oost-Gelderland treedt op als overkoepelend orgaan en verzorgt de
subsidieaanvraag bij het Ministerie van VWS. Voor het subsidiejaar 2016 is dit aantal
vastgesteld op gemiddeld 128. Dit was in 2015 gemiddeld 123, een stijging van 5 inzetten.
Door de bezuinigingen is ook dit jaar het toegekend subsidiebedrag per geleverde inzet
opnieuw verlaagd. In 2016 is dat 4,8% lager ten opzichte van 2015. Aangezien in 2016 het
gemiddeld aantal inzetten in de thuissituatie op 128 is vastgesteld, is per saldo in totaal
€529 minder aan subsidie ontvangen.
Overige bijzondere kosten

De algemene kosten zijn per saldo € 970 hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Dit
wordt beïnvloed door de “in Company-training” van een groep vrijwilligers, met een
totaalbedrag van €2.912. Deze training is volledig gefinancierd door giften en donaties,
welk is ontvangen via de “stichting Vrienden van…”.
De reiskosten zijn over de hele linie lager dan begroot.
Samengevat heeft 2016 geresulteerd in een exploitatietekort van € 5.936 in plaats van een
begroot tekort van € 6.620.
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Een nadere specificatie van de baten en lasten treft u hierna aan op de opgenomen
exploitatierekening.
Ben Berendsen, penningmeester

Exploitatierekening 2016
Begroting
2016
34.400
4.200
38.600

Jaarrekening
2016
€
34.394
5.371
39.765

Jaarrekening
2015
€
34.923
0
2.659
37.582

totaal lasten

32.500
170
2.800
9.750
45.220

32.586
156
2.239
10.720
45.701

30.936
161
2.529
9.016
42.642

Saldo

-6.620

-5.936

-5.060

38.600

39.765

37.582

€
Baten
Federatie - subsidie
Federatie - vrijval voorziening éénmalig
Diversen
totaal baten

Lasten
Salariskosten
Verzekeringspremies
Reiskosten
Overige organisatie kosten

