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ALGEMENE GEGEVENS:

Samenstelling bestuur per januari 2018

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. (in mrt 2018
ingevuld)

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.
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VOORWOORD

Terugkijkend op 2017 ervaar ik, als voorzitter van Amandi Thuis, een dubbele beleving. Aan één
zijde van die beleving staan de pogingen om beter in contact te komen met de stichting HospiceAmandi (i.o.). Dat geeft een stevige druk op het bestuurswerk. We hechten eraan daarbij onze
vrijwilligers “uit de wind” te houden. Verschillende acties zijn gezamenlijk gepland en daarbij is
veel enthousiasme geweest van zowel de vrijwilligers van het Hospice, als die van AmandiThuis. Er is op het pad van samengaan ook een andere belangrijke stap genomen. In het Hof van
Alkemade is een ruimte gevonden waar we gezamenlijk kantooractiviteiten voeren. Het wachten
op de “eerste steen” van het Hospice is spannend maar ook een verantwoordelijkheid die bij de
bestuurders van het Hospice Amandi ligt. Maar toch spannend!
Daartegenover staat de rust van het uitvoeren van de activiteiten waar de vrijwilligers van
Amandi-Thuis zich voor inspannen. Het begeleiden van zieken in de laatste dagen voor hun
heengaan en het ontlasten van naaste familie en mantelzorg. Beide kanten van deze medaille
vragen veel zorg en aandacht. Gelukkig hebben we een mooi team van coördinatoren en
vrijwilligers die met veel ervaring de dagelijkse gang van zaken bewaken en langs het juiste pad
leiden.
Conform ons beleidsplan proberen we om onze vrijwilligers te vrijwaren van de (soms onrustige)
beslismomenten die een naderende fusie met zich meebrengt. Gelijktijdig is onze aandacht als
bestuur steeds gericht op de toekomst en de plaats die onze vrijwilligers in die toekomst –
wanneer het tot een Hospice en een samenwerking daarmee komt – innemen.
De activiteiten van Amandi-Thuis:
De vraag naar onze zorg verandert getalsmatig niet veel. Dit jaar zijn onze vrijwilligers 21 keer
ingezet, wat niet heel veel verschilt van voorgaande jaren. Het systeem van inzetten is niet
verandert. Een hulpvraag komt terecht bij onze coördinator, waarna de vrijwilligers worden
ingezet. Die inzet heeft plaats gevonden bij de cliënten thuis maar een enkele keer is ook hulp
verleend terwijl de cliënt verbleef in een verzorgingstehuis. Het verdelen van de werkzaamheden
wordt nog steeds gedaan door onze twee coördinatoren (aangevuld met Ria Vermeulen uit
Leimuiden), die tevens zorg dragen voor het bijhouden van de contacten met de vrijwilligers – het
voorzien in contactavonden en het voorzien in trainingen voor onze vrijwilligers.
2017 was het jaar waarin we onze zorg uit mochten breiden in de vorm van samenwerking met
verzorgingstehuizen. Tot nog toe heeft dat niet geleid tot een (grote) merkbare uitbreiding van
onze inzetten (incidenteel wel!). De contacten zijn echter gelegd en we staan open voor het
aanbieden van die (aanvullende) zorg wanneer daar om wordt gevraagd.
2017 is eveneens een jaar waarin het ons niet is gelukt een extra coördinator aan het team toe te
voegen. Dat maakt ons kwetsbaar in vakantieperioden of wanneer één van de coördinatoren ziek
zou worden. Het aantrekken van een extra coördinator staat dan ook hoog op onze
prioriteitenlijst.
(Inmiddels (maart 2018) is een tweede vrijwillige coördinator toegevoegd aan het team.)

Pagina 3

Jaarverslag 2017

Samenwerken of samenvoegen met Hospice Amandi:
Samenwerken of samenvoegen met het Hospice i.o. Dat was de vraag die het afgelopen jaar onze
bestuursvergaderingen kleurden. De gesprekken vonden niet alleen plaats in de
bestuursvergaderingen. Twee maal zijn de voltallige besturen van Amandi-Thuis en van het
Hospice Amandi in voltalligheid bij elkaar geweest. Wat daar vooral duidelijk werd was dat de
culturen van beide stichtingen verschilden. De doelstellingen en verwachtingen van een 27 jaar
oude stichting, met oude normen en waarden laat zich nu eenmaal niet zomaar koppelen aan de
doelstellingen en ambities van een stichting die vooral gericht is op de ambitie om iets nieuws en
groots op te zetten. Het vinden van elkaar in een gezamenlijke intentieverklaring duurde
ongeveer 10 maanden waarbij net zo veel onderwerpen aan het basis document werden
toegevoegd als er werden geschrapt. Die intentieverklaring is nu wel door beide besturen
ondertekend (en onderschreven). Afgesproken is dat er op verschillende vlakken (op
verschillende onderwerpen) werkgroepen worden gevormd met als opdracht om:
- Elkaar beter te leren kennen
- Verschillende vragen te beantwoorden om zodoende alle seinen “op groen” te krijgen.
Aan de hand van de uitslagen van die werkgroepen kunnen beide besturen een keus maken wat te
doen.
December van dit jaar is een aanvang gemaakt d.m.v. een “Kick-off” meeting waar de
werkgroepen met elkaar kennis konden maken. De eerste werkgroepen zijn al van start gegaan.
Eind 2017 kregen wij op samenwerkingsgebied een nieuwe uitdaging te verwerken. De
gezamenlijke kantoorruimte in het Hof van Alkemade werd door een betalende huurder
ingenomen zodat wij uit moesten zien naar een nieuwe werkplek. Deze is (april 2018) inmiddels
gevonden bij Jachthaven “De Brasem” aan de Plantage te Oude Wetering, die “om niet” een
ruimte aan ons ter beschikking heeft gesteld.
Wat is er niet veranderd?
In het verslag van onze penningmeester kunt u zien dat de Stichting Amandi Thuis een financieel
gezonde vereniging is. Weliswaar zijn er reserveringen gemaakt met als doel om bepaalde
risico’s in te dekken maar we zien de financiële toekomst met vertrouwen tegemoet. Onze
doelstelling is niet veranderd. We streven er naar om deze gelden in te zetten voor een goede
palliatieve zorg in de gemeente Kaag en Braassem.
De toekomst?
Vol goede moed en gesteund door een vast en enthousiast vrijwilligers ”corps” gaan we dus door
op het ingeslagen pad. Het verlenen van goede palliatieve zorg EN een verdergaande
samenwerking of misschien wel fusie met het Hospice Amandi.
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.
Een jaar dat stond in het teken van een opstart naar een volgend avontuur, met behoud van
datgene wat ons bindt en groot heeft gemaakt.
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Met dank aan alle mensen, mede bestuursleden, coördinatoren en zeker onze vrijwilligers maar
ook alle anderen binnen onze organisatie en binnen ons netwerk van relaties die onze organisatie
een warm hart toedragen. Door jullie hebben we vertrouwen in de toekomst.
Het is mooi om te zien, dat iedereen gemotiveerd is en blijft, om dit bijzondere vrijwilligerswerk
te kunnen doen.
Allemaal hartelijk bedankt.

Paul van Emmerik,
voorzitter
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS Stichting Amandi Thuis
Samenstelling bestuur 2017
Paul van Emmerik

: voorzitter

Ed van Oeffel

: penningmeester

Karin Kuiters

: secretaris

Marijke Weimar

: lid ( PR)

Marja van Tol

: lid

Wim Sleeuw

: lid

Het bestuur van Stichting Amandi Thuis heeft in 2017 acht keer vergaderd. Hierbij waren de
coördinatoren aanwezig.
Dit jaar hebben we veel aandacht besteed aan bekendheid van ons werk als Amandi Thuis in de
WTZI-instellingen in de regio.
We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe tweede coördinator, dat is in 2017 helaas nog niet gelukt.
We hebben de vorige coördinator van Hospicegroep Jacobswoude bereid gevonden om ons zolang te
ondersteunen.
Het beleidsplan voor 2017-2021 is besproken en vastgesteld.
We zijn op de hoogte gehouden van de vorderingen omtrent het realiseren van Hospice Amandi. De
intentieverklaring is getekend en tijdens een kick-off zijn er werkgroepen samengesteld uit beide
organisatie om straks de fusie makkelijk te laten verlopen. Ook zijn de beide besturen begonnen met
een gezamenlijk overleg. Zij komen maandelijks bijeen.
De coördinatoren hebben een gezamenlijk kantoor betrokken in het Hof van Alkemade. Dit is een
tijdelijke oplossing voor ongeveer een jaar.
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.

Karin Kuiters
Secretaris
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Stichting Amandi Thuis
Jaarverslag van de coördinatoren 2017

ALGEMEEN
In 2017 is tijd en aandacht uitgegaan naar het versterken van de onderlinge band en het
gelijkstemmen van de verwachtingen. We zijn bij zorgverleners en zorginstellingen op bezoek
gegaan. We hebben samen met het Hospice de naam en diensten van Amandi bij de inwoners van
Kaag en Braassem bekend gemaakt, door het deelnemen aan lokale braderieën en activiteiten.
Er is gezocht naar een nieuwe vrijwilligerscoördinator. Ter overbrugging heeft Ria Vermeulen –
voormalig coördinator van Hospicegroep Jacobswoude – ons bijgestaan. Haar steun en ervaring was
van grote meerwaarde voor vrijwilligers en coördinatoren.
Stichting Hospice Amandi en Stichting Amandi Thuis hebben via de Gemeente Kaag en Braassem de
beschikking gekregen over een kantoorruimte in het Hof van Alkemade. Er hebben veel goede
besprekingen en evaluaties plaats gevonden. Amandi Thuis heeft hiermee ook een fysiek thuis
gekregen.

1.

DE VRIJWILLIGERSGROEP

In december 2017 telden we 29 vrijwilligers, waarvan twee aspirant vrijwilligers en vier vrijwilligers
die tijdelijk niet inzetbaar waren. Er is gestreefd naar uniformering van de werkwijzes en afspraken,
door middel van voorlichting en dialoog tijdens de bijeenkomsten.
Er zijn voortgangsgesprekken gevoerd met 16 vrijwilligers. De uitwisseling van ervaringen en wensen
heeft geleid tot nieuwe onderwerpen voor het komende jaar.
Bijeenkomsten
Er zijn dit jaar 7 bijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwilligers. Onderwerpen die aan de orde zijn
gekomen;
• Persoonlijke hygiëne
• Afscheid van Els van der Meer en Coby de Koning
• Voorbereiding op deelname aan braderieën samen met Hospice Amandi
• Intervisiespel van de VPTZ: wat zou je doen, hoe zou je handelen?
• Afscheid nemen: wat maakt het zo lastig? Gastspreekster Monique van Reisen van
“Dag Liefste” nam ons mee in de verkenning van die vraag.
• Introductie opleidingsbeleid: wat biedt de organisatie de vrijwilligers aan en wat
verwacht de organisatie van de vrijwilligers.
• De gewone dood: mag een mens op zijn eigen manier/voorwaarden sterven? Agnes
Koetsier vertelde hoe zij ernaar kijkt, ondersteund door de visie van Bert Keizer en
het boekje “Wat als je je leven verliest?” van PAL voor U.
• Palliatieve sedatie, een mini workshop door Wim Sleeuw waarin fabels en feiten aan
de orde kwamen.
• Herdenking van onze cliënten, na een heerlijk eindejaarsbuffet dat ons bestuur heeft
bereid en aangeboden aan de vrijwilligers. Sungi Verhaar heeft groepsfoto’s gemaakt
voor PR- en eigen doeleinden.
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Opleiding nieuwe vrijwilligers
Er zijn twee nieuwe vrijwilligers opgeleid. Vanwege het kleine aantal is gekozen voor een
inwerkprogramma ‘op maat’: de digitale introductiecursus, met nabespreking door de coördinatoren.
Vervolgens draaiden ze mee met andere vrijwilligers. Een training tiltechnieken, module 1
“Afstemming op de ander” en de module 5 “Persoonlijke Hygiëne en Veiligheid” heeft hen
voorbereid op de zelfstandige vrijwilligersrol.
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.
De verwachtingen zijn vertaald naar een opleidingsbeleid: een uitwerking van de gewenste
inspanning tot het bijwonen van workshops, bijeenkomsten en trainingen.
Dit jaar hebben de vrijwilligers en coördinatoren de volgende trainingsmodules gevolgd:
Dichtbij jezelf – dichtbij de ander (M3)
Waarden en normen (M4)
Reflectie (M6)
Ik en mijn Ikken (M10)
Introductiecursus coördinatoren
Ethiek

10 vrijwilligers
3 vrijwilligers
2 vrijwilligers
3 vrijwilligers
1 vrijwilliger
1 coördinator

Naast deze trainingen zijn er ook andere scholingsactiviteiten georganiseerd:
- Januari 2017: workshop het Beschadigde Brein in samenwerking met de Vrijwilligers
Vervangende Mantelzorg (VVM)
- Een training tiltechnieken voor aspirant- en ervaren vrijwilligers, verzorgd door Buurtzorg.
De coördinatoren hebben de inspiratie dag van de VPTZ bijgewoond, waar onder andere de thema’s
het werken met vrijwilligers, en het managen van tijd en verantwoordelijkheden werden uitgediept.

2.

HULPVRAGEN
In 2017 werd er 23 keer een beroep gedaan op de stichting Amandi Thuis. Er is 21 keer daadwerkelijk
hulp verleend, waarvan 1 keer in de vorm van ‘burenhulp’ aan de Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop.

Waar kwamen de hulpvragen vandaan? (2017 en 2016 onder elkaar)

2017

Aantal
hulpvragen

Plaats

Ingezet

Niet ingezet

Bijzonderheden

22

Kaag & Braassem

20

2

Overleden voor inzet

1

Alphen-Nieuwkoop

1

23

21

Burenhulp
2
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2016

Aantal
hulpvragen

Plaats

Ingezet

Niet ingezet

Bijzonderheden

22

Kaag & Braassem

19

3

Overleden voor inzet

2

Alphen-Nieuwkoop

2

24

Burenhulp

21

3

Hulpaanvragers
De aanvragers voor de hulp die werd verleend in 2017 waren afkomstig van familie, de
thuiszorgorganisaties Activite, WijdeZorg, Buurtzorg en de huisartsen.
3. UREN/INZET VRIJWILLIGERS
Overzicht aantal ingezette terminale zorguren in 2017 en 2016

2017

Plaats

Aantal
hulpvragen

Aantal uren
ingezet door
vrijwilligers

Gemiddeld
aantal uren
per hulpvraag

Aantal uren
coordi-natoren

Kaag & Braassem

20

449

130

Alphen-Nieuwkoop

1

12

2

Kernteam K&B

0

0

0

0

TOTAAL

21

461

22

132

Plaats

Aantal
hulpvragen

Aantal uren
ingezet door
vrijwilligers

Gemiddeld
aantal uren
per hulpvraag

Aantal uren
coordi-natoren

Kaag & Braassem

19

688

127

Alphen-Nieuwkoop

2

8

0

Kernteam K&B

0

0

0

0

TOTAAL

21

706

33,6

127

2016
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Bijzonderheden:
- Naast de zogenaamde terminale zorguren zijn in het jaar 2017 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 2017
op de volgende dagdelen ingezet (indicatief):
Inzet van de terminale
zorg
2017
2016

Diensten
’s ochtends
116

Diensten
’s middags
70

Diensten
’s avonds
2

83

148

15

Opvallend is het grote verschil in het aantal ochtend- en avonddiensten tussen 2017 en 2016. In 2017
hebben we gedurende een lange periode bij twee cliënten de vrijwilligers in de ochtend ingezet.
4. SAMENWERKING
Op lokaal niveau stemmen de coördinatoren van Amandi Thuis en Hospice Amandi regelmatig de
activiteiten en PR met elkaar af en wordt van elkaars krachten gebruik gemaakt. Beide stichtingen
zijn het erover eens dat de inwoners van onze gemeente op een eenvoudige manier de palliatieve,
terminale dienstverlening moeten kunnen vinden.
Stichting Amandi Thuis heeft regionaal contact met Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop en VPTZ
Aurelia. De uitwisseling bestaat enerzijds uit het delen van informatie en kennisoverdracht en
anderzijds uit het over en weer inzetten van vrijwilligers bij de hulpvragen. Dit jaar hebben we geen
gebruik hoeven maken van deze ‘burenhulp’. Wel hebben we dit jaar, in de beide Hospice-woningen
‘burenhulp’ (1x) verleend aan de Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop.
De banden met St. Terminale Thuiszorg Leiden zijn aangehaald. Na een persoonlijke kennismaking
delen we kennis en ervaringen. Voor 2018 staat een gezamenlijke activiteit gepland.
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 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.

5. Samenwerking Verzorgings- en verpleeghuizen
Volgens de missie van VPTZ Nederland bieden VPTZ-vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning aan
stervenden en hun naasten daar waar nodig en gewenst. Ongeveer 35% van de overlijdens aan
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kanker en andere chronische aandoeningen vindt plaats in een verpleeghuis (26%) of verzorgingshuis
(9%). Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om ook de inzetten van VPTZ-vrijwilligers in Wtzi
toegelaten instellingen te registreren en mee te tellen voor deze subsidieregeling.
Om die reden – en omwille van het versterken van de samenwerking – zijn bezoeken afgelegd aan de
directeur van WijdeZorg, de manager van Jacobus en Woudsoord (intramuraal) en aan de
wijkverpleegkundigen (extramuraal). Tevens bezochten we de manager en wijkteams van het Hof
van Alkemade en de manager intramuraal van het Hof van Alkemade. Dit heeft geleid tot een hoger
aantal verwijzingen en inzetten in de aanleunwoningen van de organisaties. En tot een uitnodiging
om workshops te verzorgen voor twee intramurale teams van WijdeZorg, samen met Jacinta van
Harteveld.
6. Activiteiten
Tijdens het voorjaar hebben we samen met Hospice Amandi deelgenomen aan de braderieën in onze
Gemeente, t.w. Leimuiden, Woubrugge en Oude Wetering. Amandi Thuis vrijwilligers – Rita Schouten en
Carla van der Meer in het bijzonder – hebben geholpen de kraam in te richten en bezetting te werven.
De kick-off van alle evenementen werd gegeven op 23 mei. Aanleiding was de Nationale Dag van het
Sterven. De vrijwilligers van Amandi Thuis en Hospice Amandi zijn bij de gastheer firma Vink
bijgepraat over de activiteiten van Amandi Thuis, de ontwikkelingen rondom het Hospice en de
geplande evenementen. Schrijver en v/m huisarts Har Meijer sloot de avond af met een warm
betoog voor de palliatieve terminale zorg.
Tijdens de braderieën zijn er vrijwilligers en donateurs geworven voor het Hospice en er is veel uitleg
gegeven over de zorg die Amandi (nu al) biedt. De naamsbekendheid is versterkt, er zijn waardevolle
gesprekken gevoerd en het heeft bevredigende resultaten opgeleverd
Amandi was ook een beoogd goed doel voor de Rabo Fietstocht. Dankzij de grote afstand die de
fietsvrienden van Wim Sleeuw voor ons hebben gereden, belandden we in de top 3 van de bijeen
gereden kilometers. De verkoop van waterflesjes en de verloting van een beeld van Ans Jansen heeft
een extra (financiële) duit in het zakje van het Hospice gedaan.
Verder was Amandi vertegenwoordigd (en beoogd goed doel) bij het Rondje Ka en bij het
Sluisconcert.
PR
De werkgroep PR heeft gewerkt aan een vernieuwing van de brochure van Amandi Thuis, deze is
voorzien van meer concrete informatie.
Er is een kaart van Amandi Thuis ontwikkeld, zodat familie/naasten met de condoléance een
‘bekend’ beeld ontvangen.
Er zijn enkele artikelen geplaatst in lokale media n.a.v. de activiteiten en de herdenking van onze
cliënten.
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TOT BESLUIT
2017 beschouwen we als een rijk jaar, gevuld met mooie inzetten en een waardevol zoeken, plannen,
doen en evalueren. Nu de vrijwilligers en coördinatoren elkaar nog beter kennen – en een nieuwe
kandidaat voor de vacature van vrijwillige coördinator zich heeft aangediend – kan de
naamsbekendheid en het netwerken verder verstevigd worden. We hopen daarmee tijdig onze
diensten te kunnen verlenen, doordat de cliënt, familie of zorgverleners ons ‘op het netvlies’ hebben
staan als de hulpvraag zich aandient.
Het team is er klaar voor!
Mede namens mijn medecoördinatoren, Coby Zwetsloot en Ria Vermeulen,
Mieke van der Meer, 1e coördinator
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Toelichting op de jaarrekening 2017en de begroting 2018 van de Stichting Amandi Thuis
Balans per 31 december 2017
-

-

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 keren dat er daadwerkelijk hulp is verleend, op te kunnen vangen is er
een Egalisatie Reserve gevormd. In 2017 is hier ten laste van het resultaat € 2.000
aan toegevoegd.
Nog niet alle gewenste scholingen hebben plaatsgevonden. Hiervoor is een extra
reserve opgenomen waaraan in 2017 een bedrag van € 1.000 is toegevoegd.
Ten behoeve van de viering van het volgende lustrum is eveneens een reserve
gevormd. Hieraan is in 2017 een bedrag van € 1.000 toegevoegd.

Exploitatieoverzicht 2017 / Begroting 2018
-

-

-

-

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. Uit het overleg van de landelijke VPTZ met het Ministerie
van VWS is begin 2018 een extra subsidie voor de palliatieve terminale zorg
voortgevloeid. Voor 2018 was al een bedrag van € 26.100 toegezegd. Uit de extra
subsidie ontvangen wij nog eens € 5.800. Totaal komt dit uit op € 31.900.
Van de Gemeente is in 2017 een MAG bijdrage ontvangen van € 4.500. Dit zelfde
bedrag is toegezegd voor 2018. Een deel van deze subsidie is bedoeld voor
gezamenlijke opleidingen met andere MAG instanties in de Gemeente.
In 2017 is de laatste van de toegezegde bijdrage(n) van het Hugo van der Poelfonds
ontvangen.
De donaties zijn afhankelijk van incidentele giften en zijn derhalve niet goed vooruit te
begroten.
De kosten voor de coördinatoren zijn, zowel in 2017 als in 2018 gebaseerd
op één betaalde coördinator en twee vrijwillige coördinatoren.
Voor de scholing wordt ook in 2018 weer een extra inhaalslag gemaakt, zodat alle
vrijwilligers op het juiste opleidingsniveau komen.
De huisvestingskosten zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat
wij tezamen met de Stichting Hospice Amandi in 2017 gratis gebruik hebben kunnen
maken van een kamer in het Hof van Alkemade. Dit gebruik vervalt in het 1e
kwartaal van 2018.
Er is ons inmiddels een gratis ruimte toegezegd door Jachthaven de Brasem waar
wij vanaf begin april 2018 dankbaar gebruik van zullen maken.
Het positieve resultaat over 2017 zal ten gunste van de Algemene Reserve
worden gebracht.

Ed van Oeffel, Penningmeester

Resultaat 2017
Begroting 2017
Inkomsten
Subsidie VWS
MAG bijdrage
Donaties
Hugo van der Poelfonds
Rente
Totale inkomsten
Uitgaven
Betaalde coördinator
Vrijwillige coördinatoren
Scholingskosten
Reiskosten
Bestuurs- en Vergaderkosten
Fusiekosten
Huisvesting
Telefoon-, Internet- en portokosten
Contributies en bankkosten
Verzekeringen
Representatieen overige kosten vrijwilligers
Overigen

Werkelijkheid 2017

27.400
4.500
1.000
1.000
200

27.469
4.500
5.676
1.000
91

31.900
4.500
2.000
0
50

34.100

18.200
3.000

Begroting 2018

38.736

17.902
3.000

38.450

19.000
3.000

21.200
8.300
1.200
1.300
1.000
2.700
1.000
900
400

20.902
6.055
920
1.105
224
243
1.005
690
395

22.000
6.200
1.000
1.000
1.500
750
1.000
900
400

3.000
1.000

2.678
3.000

3.000
1.000

Totale uitgaven

42.000

37.217

38.750

Resultaat

-7.900

1.519

-300

Balans per 31 december 2017
Activa
31 december 2016
Vorderingen
Rente Banken
Liquide middelen
SNS Regio Bank
Rabo Bank Renterekening
Rabo Bank r/c
ING r/c

31 december 2017
91

70.305
15.365
3.795
1.240

12

72.946
15.393
5.411
2.765
90.705
90.796

96.515
96.527

Passiva
Algemene Reserve
Resultaat 2016
Resultaat 2017

15.301
5.287
0

20.588
1.519
20.588

Reserve Huisvesting
Egalisatie Reserve Subsidie
Reserve opleidingen
Reserve jubileum

57.241
6.842
2.000
3.000

22.107
57.241
8.842
3.000
4.000

69.083
89.671
Kortlopende schulden
Nog te betalen cursuskosten
Loonheffing
Vooruitontvangen gift
Overigen

241
818
0
66

73.083
95.190
119
543
600
75

1.125
90.796

1.337
96.527

