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ALGEMENE GEGEVENS: 

 

Samenstelling bestuur per januari 2017 

 

Hr. P.C.M. van Emmerik (Paul) voorzitter 

Mw. K.E. Kuiters- (Karin) secretaris 

Hr. E. van Oeffel  (Ed) penningmeester 

Hr. W.J. Sleeuw (Wim) algemeen lid 

Mw. M.J. van Tol- van der Luit (Marja) algemeen lid 

Mw. M. Weimar (Marijke) algemeen lid 

 

Secretariaat: 

Stichting Amandi-Thuis  

Vlietkade 6W 

2355 CR Hoogmade 

 

E-mail: info@amandi-thuis.nl  

Website: www.amandi-thuis.nl  

Algemeen telefoon nr. 06 22 29 79 24 

 

 

Coördinatoren: 

Mw. W.G.M. van der Meer (Mieke) 

Mw. J.G.M. Zwetsloot (Coby) 

Voor een tweede vrijwillige coördinator 

bestaat een vacature. 

 

Onze organisatie is aangesloten bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland. Wij staan 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41168118 

Van de belastingdienst kregen wij de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) Hierdoor zijn giften 

en legaten aftrekbaar. 
 

 

  

mailto:info@amandi-thuis.nl
http://www.amandi-thuis.nl/
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VOORWOORD 

 

Waar 2015 het jaar was waarin de ruim 25-jarige ervaring van VPTZ Jacobswoude en de 

ervaring van VPTZ Kaag en Braassem zich voegden tot Amandi-Thuis, daar is 2016 het jaar naar 

de aanloop van (mogelijk) al weer een fusie. In Kaag en Braassem is eveneens de Stichting 

Hospice Amandi werkzaam die zich bezig houdt met het oprichten van een Hospice-huis in 

Nieuwe Wetering. De twee spelers op het veld van Palliatieve Terminale Zorg kunnen veel voor 

elkaar betekenen. Een vergaande samenwerking ligt dan ook meer dan voor de hand. Vandaar dat 

beide besturen hebben uitgesproken te willen onderzoeken of een fusie een logische stap is. In de 

tussentijd gaat de begeleiding door. Onze vrijwilligers zijn het afgelopen jaar (2016) 21 maal 

ingezet, daar waar hun specialisme gevraagd werd.  

De coördinatoren hebben een wisseling van de wacht ondergaan. Het vertrouwde gezicht, Esther 

Wongsodikromo, heeft ons verlaten en haar plaats is ingenomen door Mieke van der Meer. De 

nieuwe coördinator heeft zich, gesteund door de beide vrijwillige coördinatoren, al uitstekend 

ingewerkt. De uitvoering van de palliatieve zorg in Kaag en Braassem is van hetzelfde hoge peil 

als voorheen. Het bestuur heeft tussen alle fusieperikelen door het oog op twee zaken gehouden. 

De kwaliteit van de zorgverlening (ondersteund door een uitgebreid opleidingsprogramma) en de 

zorg voor een veilige werkomgeving van de vrijwilligers.  

Vol goede moed en gesteund door een vast en enthousiast vrijwilligers”corps” gaan we door op 

het ingeslagen pad. Het verlenen van goede palliatieve zorg EN een verdergaande samenwerking 

of misschien wel fusie met de Hospice Amandi. De gezamenlijke naamgeving verraadt die 

ambitie en daar willen we ons sterk voor maken. Eén en één moet drie kunnen worden.  

2016 is het eerste jaar van een eenvormige boekhouding van de bezigheden rondom de 

palliatieve zorg van alle kernen rondom de Braassemermeer. U kunt verderop de verslagen van 

de verschillende disciplines van het bestuur van Amandi – Thuis lezen. 

 

Onze doelstellingen voor de toekomst worden niet alleen bepaald door de nieuwe collega op 

het gebied van de terminale zorg. Nieuwe mogelijkheden in de wetgeving dagen ons uit om 

ook de samenwerking met verzorgingstehuizen te gaan zoeken. Waar die samenwerking toe 

leidt weten we niet maar we zijn er erg nieuwsgierig naar. En in de tussentijd hebben we 

natuurlijk onze aandacht bij datgene wat ons het meest aan het hart gaat, het bijstaan van onze 

(toekomstige) cliënten en hun mantelzorgers in die moeilijke laatste fase van het leven. 

 

We kunnen daarbij op de steun rekenen van onze vaste groep van 29 vrijwilligers, die hun hart 

hebben gegeven aan dit mooie werk, de Palliatieve Terminale Zorg Thuis.  
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2016 voelt dus als een tussenjaar waarin we kort rust hebben gevonden voor de opstart naar 

een volgend avontuur, met behoud van datgene wat ons bindt en groot heeft gemaakt. Met 

dank aan alle mensen binnen onze organisatie en binnen ons netwerk van relaties die onze 

organisatie een warm hart toedragen. We hebben vertrouwen in de toekomst. 

 

Het is mooi om te zien, dat iedereen gemotiveerd is en blijft, om hun bijzondere 

vrijwilligerswerk te kunnen doen. 

 

Overigens: Per januari 2017 heeft het bestuur afscheid genomen van voorzitter Coby de 

Koning en ons bestuurslid Riet Hekkenberg. Reden waarom u een andere naam als voorzitter 

aantreft onder dit voorwoord.  

 

Allemaal hartelijk bedankt.  

Paul van Emmerik, 

voorzitter 
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS  

Stichting Amandi-Thuis  

Samenstelling bestuur 2016 

Coby de Koning                    : voorzitter  

Ed van Oeffel                        : penningmeester 

Karin Kuiters                         : secretaris 

Riet Hekkenberg                    : lid ( PR) 

Marijke Weimar                     : lid ( PR) 

Marja van Tol                         : lid 

Wim Sleeuw                           : lid 

 

Het bestuur van Stichting Amandi-Thuis heeft in 2016 negen keer vergaderd. Hierbij waren de coördinatoren 

aanwezig.  

Omdat het pas een half jaar terug was dat Stichting Hospicegroep Jacobswoude en VPTZ Kaag en Braassem 

samen zijn gegaan is er hard gewerkt om er één organisatie van te maken. 

Dit jaar hebben we veel aandacht besteed aan het opleidingsprogramma van de vrijwilligers, hierdoor is er een 

grote inhaalslag gemaakt. 

Daarnaast is de website geopend en is de folder aangepast. 

We zijn op de hoogte gehouden van de vorderingen omtrent het realiseren van Hospice Amandi.  

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Esther Wongsodikromo onze coördinator, maar we hebben 

gelukkig in Mieke van der Meer een goede vervanger gevonden. Haar 100 dagen notitie en de QuickScan van 

de VPTZ hebben het bestuur duidelijk laten zien waar we de komende periode mee aan de slag kunnen gaan. 

Een speciale visiebijeenkomst heeft ons ook meer inzicht gegeven. 

Dit jaar hebben 2 afgevaardigden de Regio dag van de VPTZ bezocht en zijn 2 afgevaardigden naar de MAG 

bijeenkomst van de gemeente Kaag en Braassem geweest. Verder is er 1 maal een regio bijeenkomst 

bijgewoond. 

 

 

Karin Kuiters,  

secretaris 
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Stichting Amandi-Thuis 

Jaarverslag van de coördinatoren 
 
 

 

ALGEMEEN 

2016 kan worden betiteld als een bewogen jaar voor Amandi-Thuis. Nog maar net gefuseerd, dienden zich 

diverse personeelswisselingen en vraagstukken aan. Zo is er gesproken over inzetten van vrijwilligers in 

verzorgingshuizen en is er op alle niveaus overleg geweest over een toekomstige fusie met Stichting Hospice 

Amandi. Deze onderwerpen zullen ook in 2017 weer de aandacht krijgen.  

 

Esther Wongsodikromo, 1e coördinator, is per 1 mei 2016 uit dienst getreden. Per 15 juni 2016 is haar 

vervanger, Mieke van der Meer, aangesteld. Zij is nieuw in het vakgebied en nieuw voor de organisatie, 

waardoor ze een neutrale, objectieve rol vervult. In een notitie “100 dagen Amandi” heeft ze haar bevindingen 

beschreven en voorstellen gedaan om de dienstverlening en samenwerking te optimaliseren. 

 

Els van der Meer, 2e coördinator, heeft eind 2016 haar positie vacant gesteld. Er is nog geen vervanger voor 

haar gevonden. In het licht van de beoogde samenwerking tussen Hospice Amandi en Amandi-Thuis wordt 

nagedacht over een tijdelijke overbruggingsoplossing. 

 

De vrijwilligersgroep is in omvang gelijk gebleven: enkele van hen hebben afscheid genomen van de 

organisatie en we hebben vier nieuwe vrijwilligers opgeleid. De ontmoetingen tijdens thematafels, 

opleidingen en evaluaties hebben bijgedragen tot een beter saamhorigheidsgevoel.  

 

  

1. DE VRIJWILLIGERSGROEP 

 

Veelal wegens veranderde privéomstandigheden hebben vijf vrijwilligers onze organisatie verlaten. Er zijn 

vier nieuwe vrijwilligers opgeleid en aangesteld in december. Zij leveren door hun vragen en open houding 

een mooie bijdrage aan de verdere verbinding tussen de vrijwilligers. Een van de bestuursleden, Riet 

Hekkenberg, is met het bestuurswerk gestopt en is weer vrijwilligerswerk gaan doen. Het totale 

vrijwilligersbestand bestaat uit 29 leden. Er is nog enigszins een bloedgroepenverschil voelbaar, maar de 

nieuwe coördinator wordt goed geaccepteerd en krijgt het vertrouwen. “Gezien en gehoord” worden is van 

groot belang. 

 

In piekperiodes (gecombineerd met de vakantietijd), hebben we een schaarse bezetting. Als er te lang geen 

inzet is en er geen beroep wordt gedaan op de vrijwilligers, lijkt de bereidheid om afspraken te verzetten zodra 

er wel een inzet komt, geringer. Om die reden streven we ernaar de vrijwilligers door deelname aan 

werkgroepen betrokken te houden. De coördinator begeleidt de werkgroepen.  

 

Er is met drie aspirant vrijwilligers gesproken die bij nader inzien afzagen van de functie. Voor de werving 

van nieuwe vrijwilligers is het goed om onze aandacht te richten op de kleinere kernen in onze gemeente. De 

vaste vrijwilligers worden opgeleid t/m module drie.  

 



Jaarverslag 2016   Pagina 7 
 

 

Bijeenkomsten 

Er zijn dit jaar vier bijeenkomsten met de vrijwilligers en de coördinatoren geweest waarbij: 

• Het gedicht “De Brug” speciaal is uitgelicht als beeldverhaal voor brochures en het werven van 

nieuwe vrijwilligers.  

• Een wederzijdse en onderlinge kennismaking heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de nieuwe 

coördinator. De drie thematafels (PR, inzetten in zorginstellingen en kennismaken met antwoorden op 

de vraag ‘waarom doe je dit werk’) gaven veel informatie en zorgden voor een prettige, interactieve 

avond. 

• Het thema: ‘wat te doen bij epilepsie?’ en het al dan niet toedienen van medicatie is nader uitgewerkt 

door Karin Kuiters en Wim Sleeuw. Met stellingen en informatie over wet- en regelgeving t.a.v. de 

aansprakelijkheid zijn de vrijwilligers geïnformeerd.  

• Half december de eindejaar bijeenkomst plaats vond in De Spreng. We hebben de overleden cliënten 

en ex-vrijwilligers herdacht met een herinnering of tekst. Iedereen ontving een mooie kaars en een 

VVV-bon. 

 

Naar aanleiding van enkele vragen over de wijze van overdragen, heeft een werkgroep, bestaande uit Coby 

Zwetsloot, Ingrid Moes, Margré Volwater en Mieke van der Meer, de werkwijze onderzocht. Hieruit is een 

nieuwe werkinstructie voortgekomen, waarbij het onderling informeren per mail een rol heeft gekregen. 

Margré Volwater heeft een nieuwe vorm gegeven aan het overdracht schrift. Dank aan allen. 

 

Het gedicht “Breng jij mij tot aan de brug” plus foto heeft als omslag gediend voor de brochure van Amandi 

tijdens de VPTZ-beurs in het Alrijne ziekenhuis. Alle vrijwilligers hebben een geprint exemplaar ontvangen. 

 

Opleiding nieuwe vrijwilligers 

Mede op advies van VPTZ trainer Carla van der Weelie is gekozen voor een interne opleiding van de vier 

nieuwe vrijwilligers plus de nieuwe coördinator. De vorm die we gekozen hebben is één dag opleiding door 

Veronica Groen in ’t Woud, VPTZ trainer en coördinator bij Hospicegroep Alphen Nieuwkoop. Vervolgens 

namen zij deel aan de tweedaagse in company training ‘Balans in Verlies’. En tot slot een praktijkles in 

tiltechnieken door Buurtzorg. Dit heeft geleid tot vier gemotiveerde en gecertificeerde vrijwilligers.  

 

Deskundigheidsbevordering 

Het beleid van het bestuur en de coördinatoren is gericht op het verlenen van deskundige zorg en 

ondersteuning aan de terminale cliënten en diens naasten in de thuissituatie. 

In het kader daarvan is er ook voor dit jaar een scholingsprogramma opgesteld ter bevordering van de 

deskundigheid. In dit scholingsprogramma zijn voor de coördinatoren en de vrijwilligers diverse trainingen 

opgenomen. Het scholingsprogramma heeft als doelstelling de vrijwilligers toe te rusten op hun taak als 

vrijwilliger in de terminale zorg. Er wordt naar gestreefd dat alle vrijwilligers het trainingsaanbod volgen. 

Dit jaar hebben de vrijwilligers en coördinatoren met veel enthousiasme de volgende trainingsmodules 

gevolgd: 

• Module 1 ‘Afstemming op de ander’ (5 deelnemers) 

• Module 2 ‘Balans in Verlies’ (1 deelnemer individueel) 

     Als in company training: 15 deelnemers 

• Module 3 ‘Dichtbij jezelf, dichtbij de ander’ (3 deelnemers) 

• Module 10 ‘Voice Dialogue’ (1 deelnemer) 

• Module 4 voor coördinatoren ‘Reflectiemethodieken’ (1 deelnemer) 
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De in company training is georganiseerd om de open trainingen van de VPTZ niet teveel te belasten. We 

hebben deze geëvalueerd: er zijn voor- en nadelen ervaren. Er is besloten niet opnieuw voor een in company 

training te kiezen, omdat een gevoel van veiligheid kan ontbreken (ons kent ons). 

 

Naast deze trainingen zijn er ook andere scholingsactiviteiten georganiseerd:  

- 30 maart Thema avond “De laatste zorg” door Marja van Tol 

- Samen met de Vrijwillige Mantelzorgorganisaties enkele workshops Tiltechnieken en een tweetal 

workshops over ‘Rouw en Verlies’. 

 

De coördinatoren hebben de inspiratie dag van de VPTZ bijgewoond, waar ze veel ideeën hebben opgedaan 

over actuele thema’s (inzetten in zorginstellingen, fusie-ervaringen, collegiale samenwerking). 

 

 

2. HULPVRAGEN  

 

In 2016 werd er 24 keer een beroep gedaan op de stichting Amandi-Thuis. Er is 21 keer daadwerkelijk hulp 

verleend, waarvan 2 keer in de vorm van ‘burenhulp’ aan de Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop. De 

aanvragers voor de hulp die werd verleend in 2016 waren afkomstig van familie, de thuiszorgorganisaties 

Activite en Buurtzorg en de huisarts.  

 

 

Waar kwamen de hulpvragen vandaan? 

 

Aantal 

hulpvragen 

 

Plaats 

 

Ingezet 

 

Niet ingezet 

 

Bijzonderheden 

 

22 

 

Kaag & Braassem 

 

19 

 

3 

 

Overleden voor inzet 

 

2 

 

Alphen-Nieuwkoop 

 

2 

 

 

 

Burenhulp 

 

 24 

  

 21 

 

 3 

 

 

 

 

3.  UREN/INZET VRIJWILLIGERS 

 

Overzicht aantal ingezette terminale zorguren  

 

Plaats Aantal 

hulpvragen 

Aantal uren 

ingezet door 

vrijwilligers 

Gemiddeld 

aantal uren 

per hulpvraag 

Aantal uren 

coördinatoren 

Gemiddeld 

aantal uren 

per 

hulpvraag 

 

Kaag & Braassem  

 

19 

 

688 

 

36,2 

 

127 

 

6,7 
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Alphen-

Nieuwkoop 

2 8 4 0 

 

Kernteam K&B 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

TOTAAL 

 

21 

 

706 

 

33,6 

 

127 

 

6,7 

 

Bijzonderheden: 

- Naast de zogenaamde terminale zorguren zijn in het jaar 2016 door de vrijwilligers ook uren ingezet 

voor deskundigheidsbevordering, vrijwilligersbijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en 

condoleancebezoeken.  

- De coördinatoren hebben naast de coördinatie en de administratie van de hulpvragen nog uren ingezet 

voor o.a. bestuursvergaderingen, regiovergaderingen, promotieactiviteiten en eigen 

deskundigheidsbevordering. 

 

 

Inzet van de terminale zorg 

De vrijwilligers kunnen alle dagen van de week hulp verlenen. De diensten kunnen liggen tussen ’s morgens 

7.00 en ’s avonds 23 uur en variëren van 2 tot 4 uur per dienst. De vrijwilligers zijn in 2016 op de volgende 

dagdelen ingezet (indicatief):  

 

Inzet van de terminale 

zorg 

Diensten 

’s ochtends 

Diensten 

’s middags 

Diensten 

’s avonds 

Kaag en Braassem 83 148 15 

 

 

4.  SAMENWERKING 

 

Stichting Amandi-Thuis werkt in de regio samen met de Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop en de VPTZ 

Aurelia. De samenwerking tussen deze groepen was in 2016 minder intensief, maar wordt door alle 

betrokkenen zeker als waardevol ervaren. De samenwerking bestaat enerzijds uit het uitwisselen van 

informatie en kennisoverdracht en anderzijds uit het over en weer inzetten van vrijwilligers bij de hulpvragen. 

Overigens hebben we dit jaar geen gebruik hoeven te maken van deze ‘burenhulp’. Wel hebben we dit jaar, in 

de beide Hospice-woningen ‘burenhulp’ (1x) verleend aan de Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop.  

 

De stichting Amandi-Thuis werkt binnen de gemeente Kaag en Braassem samen met de ouderenadviseur van 

de Spil en de mantelzorg consulente van Driemaster. Zij sturen de vrijwilligersgroep “Vrijwilligers 

Vervangende Mantelzorg (VVM)” aan. Periodiek hebben de ouderenadviseur, de mantelzorg consulente en 

een coördinator van Amandi-Thuis overleg met elkaar. De samenwerking komt tot uiting door: 

- De vrijwilligers van Amandi-Thuis, kortdurend en op vrijwillige basis, voor de VVM in te zetten in 

tijden van onderbezetting in vakantieperiodes 

- De indicatiestelling voor het inzetten van de juiste vrijwilliger in de juiste hulpvraag (terminale 

ondersteuning versus mantelzorgondersteuning) te borgen.  

- Het aanbieden van gezamenlijke scholing aan de beide vrijwilligersgroepen. Dit is in 2016 tot uiting 

gebracht in trainingen ‘Til en Verplaatsing techniek’ en een workshop ‘Rouw en Verlies’. 
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5.  PROMOTIEACTVITEITEN 

 

Vanwege de wisseling in bezetting zijn de PR-activiteiten beperkt geweest. Onderstaand een samenvatting. 

• Amandi Thuis kreeg tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging K&B Oost een 

donatie. Coby de Koning deed een woordje over ons werk, wat werd gepubliceerd in het witte 

weekblad.  

• In februari bezocht een vertegenwoordiging van onze stichting de open dag van De Kleine Poort op 

het Veenderveld in Roelofarendsveen. Dit is een ruimte om een overledene op te baren en afscheid te 

nemen van de overledene. 

• 26 juni heeft een aantal vrijwilligers meegefietst met de sponsortocht van de RABO bank.  

• In juli stond Amandi Thuis met een informatiekraam op de streekmarkt van WIJdezorg locatie 

Jacobus 

• In november 2016 stond er in het witte weekblad een artikel over het werk van Amandi Thuis, 

gecombineerd met een mooie foto. 

• In december 2016 stond er in diverse bladen een artikel over onze eindejaars bijeenkomst waar we 

alle mensen herdachten waar we waren ingezet. 

De folders van Amandi Thuis zijn twee keer dit jaar opnieuw verspreid naar de diverse punten in onze 

gemeente. Dit gebeurt met hulp van vrijwilligers volgens een schema.De website werd bijgehouden met 

nieuwsberichten. Zie onder: Nieuws bij Vrijwilligers. 

 

Uitgelicht 

 

In juni is deelgenomen aan de Streekmarkt, georganiseerd door WIJdezorg Jacobus. De belangstelling was 

niet groot, maar de contactmomenten waren goed. 

Op 8 oktober vond er in het kader van de Internationale Dag van 

de Palliatieve zorg (10 oktober) een kennismakingsmarkt plaats 

om VPTZ-organisaties te promoten uit de regio Zuid Holland 

Noord. Dit werd georganiseerd door Miranda Heemskerk, 

palliatief verpleegkundige. Er waren kraampjes aanwezig in het 

ziekenhuis en we hebben ons daar van 12 uur tot 14 uur 

gepresenteerd aan bezoekers en het personeel. Het bleek lastig om 

contact te maken. De artsen hadden geen tijd, de verpleegkundigen wisten vaak al van ons bestaan af en de 

bezoekers kwamen naar het ziekenhuis om ‘beter te worden’ en hadden niet zoveel interesse in de terminale 

fase. Desondanks positief, want er was veel collegiale uitwisseling en we hebben ideeën op gedaan. 

 

TOT BESLUIT  

Als we alle aspecten in ogenschouw nemen, kijken we tevreden terug op 2016: 

- Organisatorisch vanwege een verbeterde samenwerking na de fusie in 2015. 

- Operationeel vanwege een verdere kennismaking met elkaar, discussie en overeenstemming in 

werkwijzen. 

- Professioneel vanwege deskundigheid die we zien groeien, dankzij de trainingen en 

themabijeenkomsten. 
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- Qua bezetting constateren we dat we werken met een enthousiaste en onverstoorbare groep 

vrijwilligers die zeer flexibel zijn;  

 

We worden gezien als een enorm gewaardeerde en onmisbare schakel in de terminale zorgverlening. Dit 

baseren we op reacties van cliënten, naasten en wijkverzorgenden. 

 

Veel dank en waardering gaat uit naar iedere vrijwilliger, die op zijn/haar eigen unieke wijze invulling geeft 

aan het ‘zijn’ bij de cliënt en de naasten. Die ‘eigen kleur’ zorgt ervoor dat er een mooi steentje wordt 

toegevoegd aan het mozaïek van iemands leven (zowel van de cliënt als van diens familie). 

 

Zonder bestuur en toegewijde coördinatoren zouden de vrijwilligers hun werk niet goed kunnen doen. Die 

ondersteuning willen we blijven leveren en waar het kan, verbeteren.  

 

We danken Els van der Meer nogmaals voor haar enorme toewijding en inzet en we laten haar – zij het 

langzaam – vrij om weer andere zinvolle activiteiten te ontplooien.  

 

 

Mede namens de medecoördinatoren, Coby Zwetsloot en Els van der Meer,  

 

Mieke van der Meer,  

1e coördinator  
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Toelichting op de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 van de Stichting Amandi Thuis 

 

Balans per 31 december 2016 

De Reserve Huisvesting is gevormd met als doel te komen tot de realisatie van een Hospice. 

Om de fluctuatie van de subsidie van het Ministerie van VWS, die afhankelijk is van het aantal malen dat er 

daadwerkelijk hulp is verleend, op te kunnen vangen is er een Egalisatie Reserve gevormd. Het positieve 

resultaat over 2016 wordt hier aan toegevoegd. 

Een deel van de toegezegde MAG subsidie van de gemeente is bedoeld voor gezamenlijke opleidingen met 

andere MAG instanties in de gemeente Kaag en Braassem. Door een wisseling van onze betaalde 

coördinatrice in 2016 is dit nog niet volledig gerealiseerd. Dit wordt in 2017 verder opgepakt en hiervoor is 

een reserve in de balans opgenomen.  

Ten behoeve van de viering van het volgende lustrum is eveneens een reserve gevormd.  

 

Exploitatieoverzicht  2016 / Begroting 2017 

De subsidie van het Ministerie van VWS is afhankelijk van het aantal daadwerkelijke hulpverleningen in de 

voorgaande drie jaar en of er wel of geen betaalde coördinator in dienst is. Voor 2017 is een bedrag van € 

27.400 toegezegd. 

Van onzegemeente is een MAG bijdrage ontvangen van € 4.500. Dit zelfde bedrag wordt verwacht voor 2017. 

De bijdrage die wij gedurende vijf jaar van de Hugo van der Poelfonds ontvangen ad € 1.000 is in 2016 

eenmalig verhoogd naar €  2.525. 

Van Ondernemersvereniging Kaag & Braassem Oost ontvingen wij tijdens hun nieuwjaarsbijeenkomst in 

2016 een bijdrage van € 500. 

Van het RABO Stimuleringsfonds is in 2016 de laatste bijdrage ontvangen. 

De kosten voor de coördinatoren zijn, zowel in 2016 als in 2017 gebaseerd op één betaalde coördinator en 

twee vrijwillige coördinatoren. 

Het positieve resultaat over 2016 zal ten gunste van de Egalisatie Reserve worden gebracht. 

De donaties zijn afhankelijk van incidentele giften en zijn derhalve niet goed vooruit te begroten. 

Voor de scholing wordt in ook weer in 2017 een extra inhaalslag gemaakt, zodat alle vrijwilligers op het juiste 

opleidingsniveau komen.  

De bestuurskosten voor 2017 zijn hoger begroot dan de afgelopen jaren. 

Dit wordt voor een deel veroorzaakt door hogere kosten i.v.m. de besprekingen met de Stichting Hospice 

Amandi om in de toekomst tot een fusie te komen. 
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Een ander deel heeft te maken met de wens om voor de coördinatoren een eigen ruimte te creëren voor het 

houden van besprekingen met vrijwilligers e.d. Eventueel zouden hier ook de bestuursvergaderingen 

gehouden kunnen worden. 

 

Ed van Oeffel 

Penningmeester 
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Balans per 31 december 2016 
31 december 2015 31 december 2016 

  

Activa € € € € 
 

 Vorderingen 

Rente Banken 

 
205 

    
91 

 

Hugo van der Poelfonds 2.169    - 

 
Liquide middelen 

 2.374    91 

SNS Regio Bank 64.541    70.305  

Rabo Bank Renterekening 13.000    15.365  

Rabo Bank r/c 370    3.795  

ING r/c 591    1.240  

  78.502    90.705 

 
Passiva 

  80.876    90.796 

 
Algemene Reserve 

 
16.724 

   
16.724 

 
Reserve Huisvesting 57.241 

   
57.241 

 

 Egalisatie Reserve Subsidie 5.419   5.419   

 Resultaat 2016 -   5.287   

      10.706  
 Reserve opleidingen -    2.000  

 Reserve jubileum -    3.000  

   62.660    72.947 

  
Kortlopende schulden 

 79.384    89.671 

 Nog te betalen kosten  1.492    1.125 

80.876 90.796 
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Resultaat 2016 / Begroting 2017 

  
Begroting 2016 

  
Werkelijkheid 2016 

  
Begroting 2017 

Inkomsten 
Subsidie VWS 27.200  27.283  27.400 

MAG bijdrage 4.500  4.500  4.500 

Donaties 2.500  2.415  1.000 

Hugo van der Poelfonds 1.000  2.525  1.000 

Ond.ver. Kaag & Braassem 0  500  0 

Rabo Stimuleringsfonds 500  2.525  0 

Rente 800  395  200 

Totale inkomsten 36.500  40.143  34.100 

Uitgaven 

Betaalde coordinator 17.800  16.363  18.200 

Vrijwillige coordinatoren 3.000  3.000  3.000 

 20.800  19.363  21.200 

Scholingskosten 6.000  7.229  8.300 

Overige kosten vrijwilligers 5.800  2.671  4.200 

Bestuurs- en Vergaderkosten 1.100  260  5.000 

Algemene kosten 1.800  2.333  2.300 

Reservering jubileum -  3.000  - 

Overigen 1.000  0  1.000 

 
Totale uitgaven 

 
36.500 

  
34.856 

  
42.000 

 

Resultaat 
 

0 

  
5.287 

  
-7.900 

 


