JAARVERSLAG 2021
STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG RIVIERENLAND
VOORWOORD
Graag presenteren wij u hierbij het jaardocument maatschappelijke verantwoording van Stichting Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland over het kalenderjaar 2021. 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

WET WBTR EN NAAMSWIJZIGING
In 2021 werden wij geconfronteerd met een nieuwe wet. De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen is op 1 juli
2021 in werking getreden. Het dagelijks bestuur heeft het stappenplan doorgenomen en de uitwerking
voorgelegd aan het bestuur en coördinatoren. Tegelijkertijd hebben wij onze naam aangepast, was het VPTZ
TBNB ofwel Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Tiel-Buren-NederBetuwe en het is geworden VPTZ
Rivierenland. Zowel het stappenplan als de naamswijziging zijn voorgelegd aan de notaris en per 21 december
2021 zijn deze in de herziene statuten vastgelegd. Hiermee zijn we weer klaar voor de toekomst.

HULPAANVRAGEN
In 2021 ontvingen wij 39 aanvragen voor ondersteuning thuis. Hierbij is in 23 situaties daadwerkelijk
ondersteuning geboden. De ondersteuning is geboden aan 11 mannen en 12 vrouwen. De periode van
ondersteuning varieerde van 2 uur tot ondersteuning over een langere periode.
In 16 situaties was er geen vervolg op de aanmelding vanwege:
▪

Voortijdig overlijden van de cliënt (5x)

▪

Besluit familie om de zorg zelf te bieden (1)

▪

Geen nachtvrijwilliger beschikbaar (5x)

▪

Geen inzet i.v.m. niet toegestane handelingen te verrichten door vrijwilliger (2)

▪

Geen inzet i.v.m. Covid-19 (3)

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

INTERNE ONTWIKKELINGEN
BESTUUR
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:
Ferry Noothout

- voorzitter

André Wahl

- penningmeester

Kees de Waal

- secretaris tot 13 december

Fia Sterrenburg

- secretaris v.a. 13 december

Truus Vermeulen

- algemeen bestuurslid

Wya de Kam – Diepeveen - algemeen bestuurslid

Na 8 jaar secretaris te zijn geweest heet Kees de Waal zijn functie overgedragen aan Fia Sterrenburg. Kees ook
langs deze weg nog hartelijk dank voor de inzet en opbouw van de VPTZ Rivierenland.
Verder is er een dagelijks bestuur actief om de voortgang in de besluitvorming te borgen.

COÖRDINATOREN
Per 31 december 2021 zijn er drie professionele betaalde coördinatoren, die gezamenlijk voor 28 uur per week
werden ingezet. Mevr. Elly Tazelaar heeft per 1 oktober haar contract verlaagd van 24 uur naar 16 uur en per
15 oktober heeft Mevr. Gerliene van Olderen ( contract voor één jaar) de taken van opleiding en
communicatie voor 8 uur overgenomen van Elly Tazelaar.

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 31-12-2021
werken wij met 33 enthousiaste vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben 25 vrijwilligers deelgenomen aan een
training van VPTZ Nederland. De interne trainingen konden vanwege de corona maatregelen niet doorgaan,
maar zullen z.s.m. in 2022 worden opgepakt.

DEMENTIE
In 2021 is door 11 vrijwilligers enkele uren per week thuis ondersteuning geboden aan 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
verpleeghuizen is dit jaar 2 maal gebruik gemaakt.

ACTIVITEITEN
Ook in 2021 kon door de corona pandemie een aantal activiteiten géén doorgang vinden, zoals: de jaarlijkse
Nieuwjaarsbijeenkomst als ook de jaarlijkse gezamenlijke scholing dag in het najaar bestemd voor
bestuursleden en vrijwilligers en zoals vermeld de interne scholing.
Werkoverleggen tussen coördinatoren en de vrijwilligers vonden deels doorgang in aangepaste vorm, in kleine
groepjes en digitaal. Ook hebben alle bestuursleden een werkoverleg van zowel De Thuis als Hospice
bijgewoond om contact te blijven houden met de vrijwilligers. De bestuursvergadering hebben wel allemaal
(6x) plaatsgevonden.

FINANCIELE VERANTWOORDING
Vanuit het Ministerie van VWS ontvangen wij een jaarlijkse subsidie, die bepaald wordt door het gemiddelde
aantal inzetten in de thuissituatie van de afgelopen 3 jaar. Het jaar 2021 is met een goed positief resultaat
afgesloten, hierdoor is het eigen vermogen flink versterkt.
Voor verdere informatie omtrent de financiële verantwoording zie de jaarrekening.

VOORUITBLIK 2022
Door een fonds zijn er nog gelden beschikbaar gesteld om in 2022 trainingen te volgen, die door de landelijke
VPTZ Academie worden georganiseerd. Alle vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld. Om trainingen,
cursussen te volgen. Ook de interne cursus zal weer worden opgepakt en georganiseerd.
In 2022 zal het bestuur en coördinatoren met assistentie van een externe adviseur een beleidsplan opstellen
voor de komende jaren, 2022 – 2026.
De PR middels Facebook, Instagram, advertenties etc. zal de nodige aandacht krijgen.
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