JAARVERSLAG 2019
STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG RIVIERENLAND
VOORWOORD
Graag presenteren wij u hierbij het jaardocument maatschappelijke verantwoording van Stichting Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland (VPTZ) over het kalenderjaar 2019. Stichting VPTZ Rivierenland is
gekenmerkt als een vrijwilligersorganisatie. Deze is werkzaam in de gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe.
Het streven van VPTZ Rivierenland is om mensen in hun laatste levensfase te ondersteunen en ook diens
naasten. Al meer dan 25 jaar maken de vrijwilligers het mogelijk dat deze bijzondere zorg thuis of zo dichtbij
mogelijk geboden kan worden. Onze vrijwilligers zijn ook actief binnen het Hospice Tiel en in de
verpleeghuizen. Er wordt ook ondersteuning thuis geboden bij mensen met dementie.

Namens het bestuur
Ferry Noothout
Voorzitter

HULPAANVRAGEN
In 2019 ontvingen wij 49 aanvragen voor ondersteuning thuis. Hierbij is in 30 situaties daadwerkelijk
ondersteuning geboden. De ondersteuning is geboden aan 14 mannen en 16 vrouwen. De periode van
ondersteuning varieerde van 2 uur tot 36 uur.
In 19 situaties was er geen vervolg op de aanmelding vanwege:
▪

Voortijdig overlijden van de cliënt

▪

Besluit familie om de zorg zelf te bieden

▪

Opname in ziekenhuis of hospice

In het Hospice Tiel is dagelijks 8 uur aan vrijwilligerswerk ingezet.

INTERNE ONTWIKKELINGEN
BESTUUR
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:
Ferry Noothout

-

voorzitter

André Wahl

-

penningmeester

Kees de Waal

-

secretaris

Truus Vermeulen

-

algemeen bestuurslid

Amin Bayman

-

algemeen bestuurslid (beëindigd per december 2019 )

Wya de Kam – Diepeveen

-

algemeen bestuurslid (vanaf december 2019)

Verder is er een dagelijks bestuur actief om de voortgang in de besluitvorming te borgen.

COÖRDINATOREN
Er zijn twee professionele coördinatoren, die gezamenlijk voor 28 uur per week werden ingezet.

VRIJWILLIGERS
Onze vrijwilligers volgen de introductiecursus alvorens zij worden ingezet. De vrijwilligers komen 6 x per jaar
bijeen voor werkoverleg. In dit werkoverleg staat de uitwisseling van ervaringen centraal. Per 31-12-2019
werkten wij met 26 enthousiaste vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben 15 vrijwilligers deelgenomen aan een
cursus van de VPTZ. Ook bij het symposium van de Soroptomisten waren 11 vrijwilligers aanwezig.

DEMENTIE
In 2019 is door 10 vrijwilligers enkele uren per week thuis ondersteuning geboden aan 12 mensen met
dementie.

INZET V&V BINNEN INSTELLINGEN
Van de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten tijdens de laatste levensfase van cliënten die verblijven in
verpleeg- of verzorgingshuizen is dit jaar 4 maal gebruik gemaakt.

ACTIVITEITEN
Door het vertrek van een bestuurslid was een vacature ontstaan die per medio december direct is opgevuld.
Voor de vrijwilligers is samen met het voltallige bestuur in januari 2019 een succesvolle high tea geweest bij
Buitensporig in Tiel, dit i.p.v. een informele nieuwjaarsbijeenkomst.
Begin oktober was de twee jaarlijkse studiedag met bestuur en vrijwilligers. Dit onder begeleiding van Karin
van Montfort. Plaats van handeling was het Veerhuis in Varik.
In de gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe neemt de Stichting deel aan diverse platformen van
vrijwilligersorganisaties, met doel de samenwerking te intensiveren. Ook is VPTZ actief op Facebook.

FINANCIELE VERANTWOORDING
Vanuit het Ministerie van VWS ontvangen wij een jaarlijkse subsidie, die bepaald wordt door het aantal
inzetten in de thuissituatie van het afgelopen jaar. Tot 2023 wordt door VWS jaarlijks een extra subsidie
verstrekt met doel de landelijke VPTZ organisaties te verstevigen.
Door actieve PR ontvangen we in toenemende mate (éénmalige) subsidies vanuit derden of via actieve
sponsoring.

VOORUITBLIK 2020
Door diverse donaties kunnen in 2020 opnieuw alle vrijwilligers een training volgen die door de landelijke VPTZ
Academie wordt georganiseerd. Daarnaast worden in samenwerking met VPTZ -organisaties in de regio
meerdere thema avonden georganiseerd. In oktober 2020 zal opnieuw aandacht besteed worden aan de
Internationale Dag van de Palliatieve Zorg in de vorm van een symposium.

CONTACTGEGEVENS:
Telefoon:

06 - 53 71 55 25

Mail:

coordinator@vptzrivierenland.nl

Website:

www.vptzrivierenland.nl

Postadres:

Peppelbos 75
4191 ME Geldermalsen

Rabobank:

NL 80 RABO 0123 18 45 41

KvK:

11 065 802.

