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ALGEMENE GEGEVENS: 
Samenstelling bestuur per 1 juli 2015 
 
Mw. J.C.M. de Koning-Kraan (Coby)   voorzitter 
Mw. K.E. Kuiters- (Karin)     secretaris 
Hr E. van Oeffel  (Ed)     penningmeester    
Mw. M.P.J. Hekkenberg-Koek (Riet)   algemeen lid  
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  
Karin Kuiters 
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. E. Wongsodikromo (Esther) 
Mw. J.P.M. van der Meer-Slijkerman (Els) 
Mw. J.G.M. Zwetsloot (Coby) 
 
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 
 
 
Het eerste jaarverslag van de nieuwe stichting Amandi Thuis is een feit. Zoals we eerder 
hebben aangekondigd zijn wij - Hospicegroep Jacobswoude en VPTZ Kaag en Braassem - per 
1 juli 2015 samengegaan. Beide organisaties hebben de fusie gewenst en gezamenlijk is er 
veel werk verzet, om met allerlei onderwerpen op één lijn te komen. Er waren gelukkig veel 
overeenkomsten tussen beide groepen, maar al werkende bleek, dat er toch een aantal 
huishoudelijke afspraken meer op elkaar moesten aansluiten.   
Door het samenwerken in de verschillende fusiewerkgroepen leerden de bestuurders elkaar 
kennen. Een aantal bestuursleden heeft aangegeven, dat zij de fusie een mooi moment 
vonden om te stoppen. Griet van der Wee, voorzitter en Henk van der Nagel, 
penningmeester van Hospicegroep Jacobswoude, beiden heel lang bestuurder, namen 
afscheid. En  bij VPTZ Kaag en Braassem vertrok penningmeester Yvonne van der Heden. Alle 
drie waren zij zeer betrokken bestuursleden. De overige bestuursleden gaven aan te willen 
doorgaan en de taken zijn in het nieuwe bestuur van Stichting Amandi Thuis in goede 
harmonie verdeeld.   
We hebben in Ed van Oeffel een nieuwe penningmeester gevonden. Hij heeft van de twee 
administraties er één gemaakt. Zie verder in dit verslag.  
 
De fusie heeft grote impact gehad op het werk van de drie coördinatoren. Zonder 
uitzondering hebben zij zich volledig ingezet om nieuwe werkafspraken te maken en de 
vrijwilligers te begeleiden bij de onontkoombare veranderingen, door verschillen in 
werkwijze en cultuur van de organisatie. Er is op verschillende manieren gewerkt aan het 
elkaar leren kennen en waarderen, met als doelstelling om van twee naar één groep te 
groeien.  Het is mooi om te zien, dat iedereen gemotiveerd is en blijft, om hun bijzondere 
vrijwilligerswerk te kunnen doen. 
 
Wij vertrouwen erop dat wij onze (toekomstige) cliënten en hun mantelzorgers ook de 
komende jaren kunnen en mogen bijstaan in die moeilijke laatste fase van het leven. 
Al met al was het een roerig jaar, maar met de inzet van alle mensen binnen onze 
organisatie en allen die de organisatie een warm hart toedragen, hebben wij vertrouwen in 
de toekomst. 
Allemaal hartelijk bedankt. 
 
Coby de Koning, voorzitter. 
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS Stichting Amandi Thuis  
 
Dit verslag bestaat uit twee delen omdat we als VPTZ Kaag en Braassem en Hospicegroep 
Jacobswoude pas per 1 juli 2015 als Stichting Amandi Thuis zijn verder gegaan.  
Er volgt hieronder van beide organisaties een halfjaar verslag tot en met juni 2015 en een 
verslag van Stichting Amandi Thuis vanaf juli 2015. 

 
Hospicegroep Jacobswoude: 
 
Samenstelling bestuur 
Griet van der Wee            : voorzitter 
Henk van der Nagel          : penningmeester 
Karin Kuiters                      : secretaris 
Marijke Weimar                : lid 
Luuk Oltmans                    : lid 
 
Het bestuur heeft gedurende het eerste half jaar drie keer vergaderd. De coördinator en/ of 
de medecoördinator woonden alle bestuursvergaderingen bij. Drie keer werd samen met 
VPTZ Kaag en Braassem vergaderd. Kennismaken, afstemmen, voortgang samengaan. 
Alle zaken die bij het samengaan  van de beide stichtingen geregeld dienden te worden  
werden door werkgroepen (Bestuurszaken, Financiën, PR) apart voorbereid en dan in de 
vergaderingen met de voltallige besturen van beide stichtingen geaccordeerd of verder 
besproken. De kandidaat penningmeester voor de per 1 juli op te richten Stichting Amandi 
Thuis woonde alle gezamenlijke vergaderingen bij.  In mei 2015 was de naamwisseling van 
Hospicegroep Jacobswoude in Stichting Amandi Thuis. Per 1 juli werd Stichting VPTZ Kaag en 
Braassem opgeheven en voegde zich in bij  Stichting Amandi Thuis. 
 
Een afvaardiging van Hospicegroep Jacobswoude woonde de vergadering van het regionale 
Samenwerkingsverband Rijn en Veenstreek bij. In ons regionale samenwerkingsverband, 
bestaande uit Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop, Stichting Aurelia (Rijnwoude–Boskoop), 
Hospicegroep Jacobswoude en de VPTZ Kaag en Braassem bespreken we twee keer per jaar 
voornamelijk strategische onderwerpen. Deze keer stond kwaliteitsbeleid op de agenda. 
 
Karin Kuiters 
secretaris Hospicegroep Jacobswoude 
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VPTZ Kaag en Braassem: 
 
Samenstelling bestuur 
Coby de Koning                     : voorzitter 
Yvonne van der Heden        : penningmeester 
Riet Hekkenberg                   : secretaris 
Marja van Tol                        : lid 
Wim Sleeuw                          : lid 

 
Het bestuur van Stichting VPTZ Kaag en Braassem heeft in het eerste halfjaar van 2015 twee 
keer vergaderd. Hierbij waren een of beide coördinatoren aanwezig. Drie keer werd samen 
met Hospicegroep Jacobswoude vergaderd. Kennismaken, afstemmen, voortgang 
samengaan. Alle zaken die bij het samengaan  van de beide stichtingen geregeld dienden te 
worden  werden door werkgroepen (Bestuurszaken, Financiën, PR) apart voorbereid en dan 
in de vergaderingen met de voltallige besturen van beide stichtingen geaccordeerd of verder 
besproken. De kandidaat penningmeester voor de per 1 juli op te richten Stichting Amandi 
Thuis woonde alle gezamenlijke vergaderingen bij.  
 In mei 2015 was de naamwisseling van Hospicegroep Jacobswoude in Stichting Amandi 
Thuis. Per 1 juli werd Stichting VPTZ Kaag en Braassem opgeheven en voegde zich in bij  
Stichting Amandi  Thuis. Per 1 juli verliet penningmeester Yvonne van der Heden het 
bestuur. De andere bestuursleden van St VPTZ Kaag en Braassem namen plaats in het 
nieuwe bestuur van Amandi Thuis. 
 
Een afvaardiging van VPTZ Kaag en Braassem woonde de vergadering van het regionale 
Samenwerkingsverband Rijn en Veenstreek bij. In ons regionale samenwerkingsverband, 
bestaande uit Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop, Stichting Aurelia (Rijnwoude–Boskoop), 
Hospicegroep Jacobswoude en de VPTZ Kaag en Braassem bespreken we twee keer per jaar 
voornamelijk strategische onderwerpen. Deze keer stond kwaliteitsbeleid op de agenda. 
We hadden publiciteit in regionale bladen. We presenteerden VPTZ Kaag en Braassem en 
ook de toekomstige stichting Amandi Thuis op de Dag van de gezonde leefstijl, die door de 
Driemaster werd georganiseerd,  in De Tweesprong in Roelofarendsveen.   
In april kwam ons jaarverslag 2014 uit. De VPTZ jaarregistratie werd ingevuld in mei. 
De nieuwsbrief voor vrijwilligers en belangstellenden verscheen in juni. 
 
Riet Hekkenberg, 
secretaris VPTZ Kaag en Braassem 
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Stichting Amandi Thuis vanaf 1 juli 2015 
 
Het bestuur van Stichting Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, heeft in het 
tweede halfjaar van 2015 drie keer vergaderd. Hierbij waren de coordinatoren aanwezig. 
Er is hard gewerkt aan het elkaar leren kennen en het samenvoegen van de twee 
stichtingen. Op 26 september werd een startfeestje gegeven, waarbij coordinatoren, 
vrijwilligers, oude en nieuwe bestuursleden, de wethouder welzijn en coordinatoren van de 
MAG(gemeentelijke Maatschappelijke Agenda) en van mantelzorgondersteuning waren 
uitgenodigd. 
Er verscheen een artikel in de lokale pers.  Zie foto 
De nieuwe informatiefolder is in de gemeente Kaag en Braassem verspreid. 
Voor de vrijwilligers is een map samengesteld met daarin de vrijwilligers overeenkomst, het 
huishoudelijk reglement, privacyreglement, intern klachtenreglement, functieomschrijving 
van de coördinator en functieomschrijving van de vrijwilliger. 
Dit jaar hebben 3 afgevaardigden de Regio dag van de VPTZ bezocht. 
 
Karin Kuiters 
secretaris  

 
 

 
Vrijwilligers en bestuur van VPTZ Kaag en Braassem steken over naar de overkant, waar ze door  de 
Hospicegroep Jacobswoude hartelijk worden ontvangen. 
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VERSLAG COÖRDINATOREN 
 
…….Breng jij mij tot aan de brug? 
En ga dan niet te vlug terug 
Zwaai mij na 
Als ik erover ga 
Een klein duwtje in de rug 
Is alles wat ik nog verlang van jou 
Dank voor je liefde en je  trouw 
Ik ga nu gauw 
Want het begin is reeds in zicht: 
Ik voel de warmte van een licht. 
(Toine Lacet) 
 
 
ALGEMEEN 
Per 1 juli 2015 zijn de stichting Hospicegroep Jacobswoude en de stichting VPTZ Kaag en 
Braassem samen gegaan onder de naam `Stichting Amandi Thuis’. Stichting Amandi Thuis 
wordt gevormd door twee vrijwilligersgroepen met beide hun eigen werkwijze, ervaring, 
achtergronden, aansturing en cultuur. Wat ongewijzigd is gebleven met de samenvoeging is 
dat we goede zorg willen blijven verlenen bij de mensen thuis waardoor het mogelijk is dat 
zij, omringd door hun dierbaren, in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen overlijden.  
 
Essentieel is dat de vrijwilligers,  ondanks of juist dankzij de verschillen in ervaring, 
werkwijze, cultuur, ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan dit waardevolle werk. 
De samenstelling van de vrijwilligersgroep maakt het mogelijk om die ondersteuning te 
bieden, passend bij de inwoners van de gemeente Kaag en Braassem. 
 
Voor de duidelijkheid zal er in dit verslag gesproken worden over Kaag en Braassem Oost 
(voormalig  gemeente Jacobswoude) en – West (voormalig gemeente Alkemade). 
 
  

1. DE VRIJWILLIGERSGROEP 
Na de samenvoeging van de twee vrijwilligersgroepen per 1 juli 2015 heeft het bouwen aan 
een goed op elkaar ingewerkt team centraal gestaan. Dit zal in 2016 voortgezet worden. 
 

In 2015 hebben drie vrijwilligers vanwege privé omstandigheden afscheid genomen. Met 
dank voor hun inzet en betrokkenheid is er tijdens de jaarafsluiting op een mooie manier 
afscheid van hen genomen. Er zijn dit jaar geen nieuwe vrijwilligers bijgekomen. De 
vrijwilligersgroep van de Stichting Amandi Thuis bestaat nu uit 29 vrijwilligers, Kaag en 
Braassem Oost (7) en Kaag en Braassem West (22), die aangestuurd worden door 3 
coördinatoren.  
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Bijeenkomsten 
Er zijn dit jaar 8 bijeenkomsten met de vrijwilligers en de coördinatoren geweest waarbij: 

 de verleende zorg werd geëvalueerd 

 de kwaliteit van zorg werd besproken 

 scholing werd besproken 

 terugkoppeling plaatsvond uit de bestuursvergaderingen 
Op 17 december  werd het jaar met de gehele organisatie afgesloten, waarbij alle cliënten 
werden herdacht. 
 
Afsluiting en nieuw begin 
Naast deze bijeenkomsten hebben beide besturen van de voormalige stichtingen in juni nog 
een afsluitende activiteit voor hun coördinatoren en vrijwilligers georganiseerd. 
Als startactiviteit van de nieuwe organisatie is er op 5 september een voorstelling door 
Nicoline van de Beek (theatermaakster) de theatervoorstelling “Theater van de Laatste 
Dagen” verzorgd. Deze voorstelling is speciaal gemaakt voor werkenden in de palliatieve 
terminale zorg. Aansluitend op de voorstelling volgde het verdiepingsprogramma “Op 
Gedachtenreis.” 
 
Blijken van waardering 
Op uitnodiging van het VSB fonds zagen de vrijwilligers op 7 oktober de voorstelling “Cirque 
Stiletto 3” van Karin Bloemen en Wëreldbänd in theater Castellum in  Alphen aan den Rijn. 
Dit werd hun aangeboden als blijk van waardering voor hun vrijwillige inzet voor anderen. 
 
VPTZ Nederland zette in oktober haar vrijwilligers in het zonnetje tijdens de VPTZ 
Vrijwilligersdagen. Deze dagen zijn mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars. Er zijn 5 vrijwilligers naar de vrijwilligersdag op 15 oktober in Den Haag 
geweest. 
 
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 
trainingen gevolgd: 

 Training ‘Afstemming op de ander’ (6 deelnemers) 

 Training ‘Balans in Verlies’ (5 deelnemers) 

 Training ‘Waarden en Normen’ (1 deelnemer) 

 Training ‘Beleidsontwikkeling VPTZ-organisaties’ (1 deelnemer) 
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Naast deze trainingen zijn er ook andere scholingsactiviteiten georganiseerd:  

 Op 18 juni Workshop over ‘Rouw en Verlies’ (13 deelnemers).  

 In het kader van de (jaarlijkse) Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) op 10 
oktober is er een thema avond geweest op 29 oktober over ‘Mijn leven dat jij niet 
kent….’ (21 deelnemers) 

 
Kennismakingsgesprek aspirant vrijwilliger 
Er is een kennismakingsgesprek gevoerd met een aspirant vrijwilliger. Bij nader inzien zag 
deze toch af van de verdere procedure. 
 
 

2. HULPVRAGEN  
In 2015 werd er 35 keer een beroep gedaan op de stichting Amandi Thuis. Er is 29 keer 
daadwerkelijk hulp verleend, waarvan 2 keer in de vorm van ‘burenhulp’ aan de 
Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop. Aan het Kernteam Kaag en Braassem is er tijdens de 
vakantieperiode eenmalig mantelzorgondersteuning geboden. Via de mantelzorg consulente 
van Driemaster kwam het verzoek tot mantelzorgondersteuning. Tot een daadwerkelijke 
ondersteuning kwam het niet, omdat de familie afzag van ondersteuning. 
 

Waar kwamen de hulpvragen vandaan? 

 

Aantal 
hulpvragen 

 

Plaats 

 

Ingezet 

 

Niet ingezet 

 

Bijzonderheden 

 

14 

 

K&B Oost 

 

12 

 

2 

 

Overleden voor inzet 

 

17 

 

K&B West 

 

14 

 

3 

Geen reactie na intake (2) 

Overleden vóór inzet (1) 

 

2 

 

Alphen-Nieuwkoop 

 

2 

 

 

 

Burenhulp 

 

1 

 

Kernteam K&B 

 

1 

  

Mantelzorgondersteuning 

 

1 

Mantelzorgconsulente 
Driemaster 

  

1 

Aanvrager zag af van 
mantelzorgondersteuning 

 

= 35 

  

= 29 

 

= 6 
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Hulpaanvragers  

De aanvragers voor de hulp die werd verleend in 2015 waren afkomstig van familie, de 
thuiszorgorganisaties Activite en Buurtzorg, de huisarts en de transferverpleegkundige uit 
het Alrijne ziekenhuis. 

 
 
3.  UREN/INZET VRIJWILLIGERS 
 
Overzicht aantal ingezette terminale zorguren  
 

Plaats Aantal hulpvragen Aantal uren ingezet 
door vrijwilligers 

Gemiddeld aantal 
uren per hulpvraag 

 

K&B Oost 

 

12 

 

424 

 

35,3 

 

K&B West 

 

14 

 

567 

 

40,5 

 

Alphen-Nieuwkoop 

 

2 

 

60 

 

30 

 

Kernteam K&B 

 

1 

 

12 

 

12 

 

TOTAAL 

 

29 

 

1063 

 

36,7 

 
Bijzonderheden: 
- Bij 4 hulpvragen was de thuissituatie van de cliënt zodanig complex dat het nodig was 

dat extra tijd werd ingeruimd voor extra huisbezoeken door de coördinatoren om de 
inzet voor onze vrijwilligers goed te laten verlopen. 

- Ook was er 1 hulpvraag in Kaag en Braassem West waar wij gedurende 10 maanden 
ondersteuning hebben geboden (396 uur). Gedurende deze periode was er in het begin 
en aan het eind van de hulpinzet daadwerkelijk sprake van terminale zorgondersteuning. 
De periode daar tussen was het voornamelijk mantelzorgondersteuning (ongeveer 50 %). 
Dit wordt gezien als uitzondering, omdat Amandi Thuis in principe alleen ondersteuning 
biedt in de terminale situatie. 

- Naast de zogenaamde terminale zorguren zijn in het jaar 2015 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. 
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Inzet van de terminale zorg 
De vrijwilligers kunnen alle dagen van de week hulp verlenen.  De inzettijden kunnen liggen 
tussen ’s morgens 7.00 en ’s avonds 23 uur. De vrijwilligers zijn in 2015 op de volgende 
dagdelen ingezet (indicatief):  
 

Inzet van de 
terminale zorg 

 

’s ochtends 

 

’s middags 

 

’s avonds 

 K&B Oost 26 100 23 

K&B West 162* 56 3 

 Betreft met name mantelzorgondersteuning 
 

4.  SAMENWERKING 
De stichting Amandi Thuis werkt in de regio samen met de  Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop 
en de VPTZ Aurelia. De samenwerking tussen deze groepen wordt door alle betrokkenen als 
zeer 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, zowel in de thuissituatie (2x) als in de beide Hospice-
woningen ‘burenhulp’ (1x) verleend aan de Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop.  
 
Ook op coördinatoren niveau is er in 2015 sprake geweest van (praktische) samenwerking. 
Een coördinator van de stichting Amandi Thuis heeft aan de Hospicegroep Alphen-
Nieuwkoop ondersteuning geboden in de vorm van invalbereikbaarheidsdiensten gedurende 
de zomerperiode.  
 
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 zal in 

2016 tot uiting worden gebracht in o.a. een training ‘Til en Verplaatsingtechniek’ en een 
workshop ‘Rouw en Verlies’. 
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5.  PROMOTIEACTVITEITEN 
Vanaf 1 juli 2015 is er het nodige gedaan aan de promotie van de nieuwe organisatie. Dit 
betreft:  
- het bekend en vertrouwd worden van de nieuwe naam  
- het ‘zichtbaar zijn en zichtbaar blijven’ van de nieuwe organisatie  
- het uitdragen van onze missie en visie op alle niveaus in de samenleving.  
De middelen die hiervoor zijn gezet zijn o.a. de nieuwe website en de nieuwe folder die 
binnen de gemeente Kaag en Braassem breed is verspreid. 
 
 
Verder was Amandi Thuis aanwezig bij de volgende activiteiten: 
- op 24 juni bij de “dag van de gezonde Leefstijl”, waar de nieuwe stichting Amandi Thuis 

onder de aandacht werd gebracht 
- op 12 september bij de marathonloop. De vrijwilligers leverden daar een tegenprestatie 

voor het feit dat Amandi Thuis uit de opbrengst van de marathonloop een donatie 
ontving. De prestatie bestond uit het aanbieden van versnaperingen aan de 
marathonlopers. 

 
In 2015 zijn er presentaties gegeven om het werk van Amandi Thuis onder de aandacht te 
brengen: 
- op 15 februari tijdens de kerkdienst in de Dorpskerk in Woubrugge 
- op 12 maart een lezing voor de vrouwenvereniging Valerijn in Leimuiden 
 
 
6. JUBILEA 
Het jaar 2015 stond naast het samengaan ook in het teken van diverse jubilea. 
Op 7 februari  2015 vierde voormalig Hospicegroep Jacobswoude haar 25-jarig bestaan. Deze 
mijlpaal is feestelijk gevierd met het bestuur, de coördinatoren, de vrijwilligers en 
genodigden. Op de feestmiddag heeft Jacintha van Harteveld, mede oprichtster van de 
Hospice Issoria in Leiden, de aanwezigen meegenomen  in de ontstaansgeschiedenis en de 
ontwikkeling van de palliatieve terminale zorg en de (veranderde) rol van de vrijwilligers 
hierin. Het ‘Terugspeeltheater’ uit Amsterdam heeft op een ludieke en interactieve manier 
samen met het publiek een prachtige, verrassende, humoristische en ontroerende 
voorstelling neergezet waarbij een inkijk werd gegeven over het reilen en zeilen van de 
organisatie. De dag werd afgesloten met een diner waarbij het bestuur, de coördinatoren, 
de vrijwilligers en diens partners aanwezig waren. 
 
Op 8 mei 2015 kreeg Margré Volwater, vrijwilliger van “het eerste uur”, een lintje uitgereikt 
vanwege het feit dat zij al 25 jaar verbonden is aan de organisatie. Dit is mooie beloning voor 
haar jarenlange enthousiasme, inzet en betrokkenheid. 
 
In juni 2015 vierde voormalig VPTZ Kaag en Braassem haar 5 jarig jubileum. Met een 
boottocht en onder genot van een hapje en drankje heeft het bestuur, samen met de 
coördinatoren en de vrijwilligers, aandacht gegeven aan dit feestelijk hoogtepunt. 
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7.   TOT BESLUIT  
Ondanks dat 2015 een jaar was met allerlei veranderingen hebben we met het 
vrijwilligersteam weer de maximale ondersteuning kunnen bieden waar om werd gevraagd; 
niet alleen in ons eigen werkgebied, maar ook in het werkgebied van de Hospicegroep 
Alphen-Nieuwkoop. Al met al kunnen we tevreden en met een gevoel van trots terugkijken 
op 2015. Samen met de betrokken vrijwilligers hebben we onze cliënten en hun familie ook 
het gelopen jaar weer kunnen bijstaan in emotioneel zware en moeilijke tijden.  
 
Op deze plaats willen we onze geweldige vrijwilligers bedanken; zonder hun liefdevolle, 
enthousiaste en flexibele inzet en betrokkenheid zou ondersteuning aan de cliënten niet 
mogelijk zijn.  
Ook is een woord van dank aan het bestuur. Zij heeft het, ook dit jaar weer, mogelijk 
gemaakt dat we dit bijzondere werk kunnen doen.  
 
Tenslotte bedanken wij alle hulpvragers die ons het vertrouwen gaven hen bij te staan. 
 
Mede namens mijn medecoördinatoren, Coby Zwetsloot en Els van der Meer en  Ria 
Vermeulen (t/m juni 2015),  
 
Esther Wongsodikromo, 1e coördinator  
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VERSLAG PENNINGMEESTER 
 
Toelichting op de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 van de Stichting Amandi Thuis 
 
Algemeen 
Voor de duidelijkheid is besloten de cijfers vanaf 1 januari 2015 tot aan de fusie medio 2015 
van de beide oude stichtingen te weten de Stichting Hospicegroep Jacobswoude en de 
Stichting VPTZ Kaag en Braassem te consolideren. 
 
Balans per 31 december 2015 
- Van het Hugo van der Poelfonds ontvangen wij vijf jaar lang een bijdrage van € 1.000. 

Voor het jaar 2015 hebben wij begin 2016 de toezegging ontvangen voor een extra 
bijdrage van € 1.169. Het totale bedrag ad € 2.169 is inmiddels in januari 2016 
ontvangen. 

- 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 negatieve resultaat ad € 1.423 zal hier op in mindering 
worden gebracht. 

- Ten behoeve van de viering van het 25 jarig bestaan in 2015 van de oude Stichting 
Hospicegroep Jacobswoude was een reserve gevormd. Deze reserve is in 2015 gebruikt 
ter dekking van de gemaakte kosten. 

 
Exploitatieoverzicht 
- 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 2016 is een bedrag van € 27.200 toegezegd. 

- Van de Gemeente is i.v.m. de fusie een MAG bijdrage ontvangen van € 4.500. Dit zelfde 
bedrag is toegezegd voor 2016. 

- De vijf jaarlijkse bijdrage van de Hugo van der Poelfonds ad € 1.000 is in 2015 eenmalig 
verhoogd naar €  2.169. 

- Plantaris kende ons een gedeelte van de opbrengst van de One & Only Marathon toe. 
- In verband met de fusie hebben wij van het Coöperatiefonds van de Rabobank Groene 

Hart Noord een bedrag van € 3.237 ontvangen. 
- De kosten voor de coördinatoren zijn gebaseerd op één betaalde coördinator en twee 

vrijwillige coördinatoren. 
- Voor de scholing wordt in 2016 een extra inhaalslag gemaakt, zodat de vrijwilligers op 

het juiste opleidingsniveau komen.  
- De fusie heeft tot gevolg gehad dat er extra kosten zijn gemaakt. Zowel voor de 

vrijwilligers als algemeen. 
- Het negatieve resultaat zal ten laste van de Egalisatie Reserve worden gebracht. 
 
Ed van Oeffel 
Penningmeester 



Jaarverslag 2015  Pagina 15 
 

 

Balans per 31 december 2015

        1 januari 2015                31 december 2015

Activa € € € €

Vorderingen

Rente Banken 217 205

Hugo van der Poelfonds - 2.169

217 2.374

Liquide middelen

SNS Regio Bank 71.788 64.541

Rabo Bank Renterekening 11.861 13.000

Rabo Bank r/c 335 370

ING r/c 861 591

84.845 78.502

85.062 80.876

Passiva

Algemene Reserve 16.724 16.724

Reserve Huisvesting 57.241 57.241

Egalisatie Reserve Subsidie 6.842 6.842

Resultaat 2015 - -1.423

5.419

Reserve 25 jarig bestaan 4.000 0

68.083 62.660

84.807 79.384

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten 255 1.492

85.062 80.876  
 

Exploitatieoverzicht 2015

              Begroting 2015 Werkelijkheid 2015              Begroting 2016

€ € € € € € €

Inkomsten

Subsidie VWS 15.950 14.273 27.200

MAG bijdrage - 4.500 4.500

Donaties 3.700 3.730 2.500

Hugo van der Poelfonds - 2.169 1.000

Plantaris - 1.000 -

Coöperatiefonds van de

  Rabobank Groene Hart Noord - 3.237 500

Rente 1.160 830 800

Totale inkomsten 20.810 29.739 36.500

Uitgaven

Coördinatoren 12.400 16.027 20.800

Scholingskosten 4.800 4.447 6.000

Overige kosten vrijwilligers 3.910 4.999 5.800

Bestuurs- en Vergaderkosten 1.150 1.392 1.100

Fusiekosten - 2.481 -

Jubileum Jacobswoude - 4.008 1.000

Af: gereserveerd voor jubileum -4.000 -

8 -

Algemene kosten 1.100 1.808 1.800

Totale uitgaven 23.360 31.162 36.500

Resultaat -2.550 -1.423 0  


