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Onze organisatie is aangesloten bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland.
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50504290.
Van de belastingdienst hebben wij de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status
gekregen. Hierdoor zijn giften en legaten aftrekbaar.
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VOORWOORD
Dit is alweer het vijfde jaarverslag van VPTZ Kaag en Braassem. Een jubileumjaar zult u
denken, maar dat ligt iets anders. Al meer dan twintig jaar bieden onze vrijwilligers zorg aan
mensen die terminaal ziek zijn. In het begin onder de vlag van Burenhulp Alkemade. Van de
laatste twee vrijwilligers van de ‘oude kern’ is het afgelopen jaar afscheid genomen. We zijn
echter in de gelukkige omstandigheid, dat wij veel nieuwe gemotiveerde vrijwilligers hebben
mogen verwelkomen.
Verder in dit verslag kunt u lezen, welke zorg onze vrijwilligers hebben geboden in het
afgelopen jaar. Nieuwe vrijwilligers kregen een uitgebreide scholing. Ook de ervaren
vrijwilligers worden gestimuleerd om een aantal scholingsmodules te volgen, om onze
cliënten met nog meer zorg en aandacht te kunnen bijstaan.
In de gemeente Kaag en Braassem zijn, naast onze organisatie, nog twee
vrijwilligersorganisaties actief, die gericht zijn op palliatieve terminale zorg. De eerste is
Hospicegroep Jacobswoude en de tweede stichting Hospice Amandi. Met beide organisaties
hebben wij een nauwe samenwerking. De samenwerking met Hospicegroep Jacobswoude
zal in 2015 worden omgezet in een door beide partijen gewenste fusie. Vanuit beide partijen
heeft een kleine groep bestuursleden een werkgroep gevormd, om de fusie in gang te
zetten. Halverwege 2015 wordt u daarover verder geïnformeerd.
Met het bestuur van Stichting Hospice Amandi was vanaf de oprichting al een nauwe band,
ondermeer door één afgevaardigde in beider besturen. Amandi wil komen tot een hospice
voorziening in de gemeente Kaag en Braassem. Het is een zelfstandige stichting, met het
doel huisvesting te realiseren, zodat ernstig zieke mensen, die niet meer thuis kunnen blijven
in het laatste stukje van hun leven, toch, in onze gemeente, in een vertrouwde omgeving
kunnen blijven en daar liefdevol worden bijgestaan. Amandi is bezig met fondsenwerving en
zoekt een geschikte locatie om een dergelijk hospice te realiseren. Het bestuur van Amandi
voert gesprekken met investeerders, met de gemeente en met (thuis)zorgorganisaties. In
onze toekomstvisie voor palliatieve terminale zorg in Kaag en Braassem is beschreven dat,
als het hospice een feit is, we gaan samenvoegen tot een zogenaamde Beiden organisatie.
Zowel thuis als in het hospice zijn veel vrijwilligers nodig. Bijna alle vrijwilligers van onze
VPTZ Kaag en Braassem hebben aangegeven, dat zij zich ook te zijner tijd voor het hospice
willen inzetten.
Vrijwilligers, zij zijn de belangrijkste pijlers van onze organisatie. Met hun positieve inzet
hebben wij dit jaar weer een groeiend aantal cliënten mogen helpen. Namens het bestuur
wil ik alle vrijwilligers en onze beide coördinatoren bedanken hiervoor.
Coby de Koning,
Voorzitter

Jaarverslag 2014

Stichting VPTZ Kaag en Braassem

Pagina 3

VERSLAG VAN DE SECRETARIS
Het bestuur heeft in 2014 acht maal vergaderd. Vier vergaderingen werden bijgewoond door
in ieder geval één van onze coördinatoren. Twee van de acht vergaderingen waren extra
vergaderingen: In juni 2014 bespraken we het verzoek van Hospicegroep Jacobswoude om
met hen te gaan fuseren tot één organisatie. We stonden er welwillend tegenover. In
december is in een extra vergadering het besluit tot opheffing per 1 juli 2015 ondertekend.
Per die datum gaat VPTZ Kaag en Braassem op in de Hospicegroep Jacobswoude en gaan we
samen verder onder de naam ‘Stichting Amandi Thuis’. We bieden dan in heel Kaag en
Braassem ondersteuning thuis in de laatste levensfase.
Een afvaardiging van beide besturen hield in 2014 nog vier gezamenlijke fusiebesprekingen.
In mei 2014 vond een secretariaatswisseling plaats. Yvonne van der Zwet trad af en Riet
Hekkenberg werd secretaris van het bestuur van St. VPTZ Kaag en Braassem.
Twee bestuursleden woonden de door de gemeente georganiseerde vrijwilligersconferentie
van de MAG (Maatschappelijke Agenda) 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.
Het coördinatorenoverleg van deze regio Rijn en Veenstreek vindt vier maal per jaar plaats,
maakt gebruik van intervisie en het overleg heeft naar het bestuur een signalerende functie.
Afgelopen jaar is het scholingsplan, en ook de begroting voor scholing omhoog bijgesteld.
VPTZ Kaag en Braassem streeft er naar elke vrijwilliger één keer per jaar een module te laten
volgen. Twee bestuursleden volgden oktober 2014 de VPTZ-cursus besturen met beleid.
We hadden publiciteit in regionale bladen. De coördinatoren spraken bij diverse
verenigingen en welzijnsorganisaties. We presenteerden onze VPTZ op de streekmarkt bij
WIJdezorg in Roelofarendsveen en hadden een kraam langs de jaarlijkse marathonloop,
georganiseerd door L.V. Plantaris, van wie we een mooie donatie kregen.
De nieuwsbrief voor vrijwilligers en belangstellenden is twee keer verschenen.
De groep vrijwilligers is gegroeid, evenals het aantal inzetten. Esther Wongsodikromo,
coördinator van Hospicegroep Jacobswoude, is bereid gevonden onze coördinatoren, Els en
Coby, te ondersteunen en adviseren in hun ontwikkeling. Begin 2014 is door deze drie
coördinatoren een voortgangsgesprek gehouden met alle vrijwilligers. We bespraken in het
bestuur de conclusies en aanbevelingen van het rapport wat door Esther Wongsodikromo
hierover werd geschreven. We voerden naar aanleiding ervan verbeteringen door die we op
de vrijwilligersbijeenkomsten bespraken. We kregen positieve feedback van de vrijwilligers.
Ook van cliënten kreeg VPTZ Kaag en Braassem dankbare reacties na inzetten.
Riet Hekkenberg,
Secretaris
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VERSLAG COÖRDINATOREN
Onze vrijwilligersgroep is dit jaar weer gegroeid. Er zijn nu totaal 29 enthousiaste
vrijwilligers. Van drie vrijwilligers hebben we afscheid genomen.
In 2014 hebben acht vrijwilligers de basiscursus gevolgd. Vijf vrijwilligers volgden Module 1.
Vier keer per jaar was er een vrijwilligersbijeenkomst. Hierin wordt de zorg geëvalueerd en
wordt van gedachten gewisseld over actuele thema’s in de palliatieve zorg. In december was
er een avond met een terugblik op het afgelopen jaar, waarbij alle cliënten werden herdacht
door middel van een muziekstukje, woordje of gedichtje.
Er zijn voortgangsgesprekken geweest met vrijwilligers over hun betrokkenheid in de
palliatieve zorg en over de mogelijkheden om zich hierin verder te ontwikkelen. Uit de
voortgangsgesprekken kwam onder andere de wens van vrijwilligers, meer informatie te
krijgen voor ze naar een cliënt toe gaan. Voortaan worden nu de gegevens van de intake aan
de betrokken vrijwilligers doorgestuurd.
Samen met negen organisaties uit de regio hebben we een Symposium in Leiden
georganiseerd: Van betekenis tot het einde. Doelgroep: verwijzers, mantelzorgers,
medewerkers WMO, vrijwilligers en algemeen belangstellenden. Er waren stands waar de
regionale organisaties zich konden presenteren aan het publiek. Het belang van het
Symposium was, meer bekendheid te geven aan de VPTZ-zorg thuis.
In oktober was er een thema avond van Vrouwen van Nu, waar de coördinatoren samen met
Esther Wongsodikromo, Coordinator van Hospicegroep Jacobswoude, een presentatie gaven
over het werk van de VPTZ thuis. Ook zijn er gesprekken over mogelijke samenwerking en
uitwisseling van vrijwilligers geweest met het hospice Elisabeth Gasthuishof te Leiden. In
oktober was er een bijeenkomst met Thuiszorgorganisatie Activite over het Pilot project
regelarme palliatieve zorg. Dit project is eind 2014 gestopt in verband met veranderde
regelgeving.
De coördinatoren woonden bestuursvergaderingen bij en bezochten ook regiovergaderingen
van Rijn en Veenstreek. In november organiseerden deze regio- coördinatoren samen, ter
gelegenheid van de Dag van de Palliatieve zorg, een lezing in het Parktheater in Alphen aan
den Rijn. Spreker was Manu Keirse. Hierbij waren alle vrijwilligers en bestuursleden van de
regio uitgenodigd. De opzet was om zo met elkaar gedachten uit te wisselen over de
palliatieve zorg. Het was een mooie avond.
In 2014 waren er meer inzetten dan vorig jaar. Er zijn 17 intake gesprekken geweest. Er werd
zorg geleverd aan 19 cliënten, twee cliënten bleven vanuit 2013 in zorg en zijn eerste helft
2014 afgesloten. De vrijwilligers zijn in totaal 405 uur ingezet. Na afloop van een inzet wordt
een evaluatieformulier toegestuurd aan de vrijwilliger en dit wordt later besproken met de
coördinator. De communicatie heeft aangetoond dat cliënten tevreden zijn. Met de input
van de vrijwilliger en cliënt kan onze terminale zorg steeds beter worden.
Wij willen al onze vrijwilligers bedanken voor hun positieve inzet van het afgelopen jaar.
Els van der Meer en Coby Zwetsloot
Coördinatoren VPTZ Kaag en Braassem
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Jaarrekening St. VPTZ Kaag en Braassem

Aktiva
Rabo Renterekening
Rabo rekening-courant
Totaal

Lasten
Vergoeding coordinator 1
Vergoeding coordinator 2
Trainingen vrijwilligers
Kosten vrijwilligers
Reis- en inzetkosten
Organisatiekosten
Telefoonkosten
Contributie VPTZ
Bankkosten
Reclamekosten/PR
Representatiekosten
Bestuurskosten
Diversen
Reservering
Resultaat voordelig

31-12-2014
€
11.860,67
335,55
12.196,22

Balans 31-12-2014
31-12-2013 Passiva
€
6.887,19 Eigen vermogen
56,36 Resultaat boekjaar
6.943,55

31-12-2014
€
6.943,55
5.252,67

31-12-2013
€
5.206,46
1.737,09

12.196,22

6.943,55

Resultatenrekening 2014
Werkelijk '13 Begroot '14 Werkelijk '14 Begroot '15
Baten
Werkelijk '13 Begroot '14 Werkelijk '14 Begroot '15
€
€
€
€
€
€
€
€
900,00
900,00
1.200,00
1.200,00 Subsidie VWS
3.394,24
5.600,00
4013,40
5.600,00
900,00
900,00
1.200,00
1.200,00 Subsidie Gemeente
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.720,97
2.000,00
1.577,44
3.000,00 Sponsoring de Spil
537,38
1.000,00
237,20
500,00 Gift Plantaris Marathon
1.500,00
344,72
300,00
334,88
300,00 Sponsoring Plus
203,63
200,00
604,98
600,00 Rabofietstocht
72,50
75,00
107,50
100,00
76,06
100,00
100,57
100,00 Giften nabestaanden
400,00
250,00
100,00
206,00
250,00
209,00
250,00 Donatie onbekende gever
2.970,00
103,30
150,00
110,01
150,00 Stimuleringsfonds Rabobank
146,71
200,00
100,00 Sponsoring Hugo vd Poelfonds
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
68,75
250,00
193,36
200,00 Wit Gele Kruisvereniging
800,00
327,57
150,00
394,27
150,00 Rente spaarrekening
105,44
60,00
73,48
60,00
0,00
150,00
1.685,00
610,00
1.737,09
5.252,67
Resultaat nadelig
7.272,18
8.235,00
11.414,38
8.360,00
7.272,18
8.235,00
11.414,38
8.360,00

Toelichting:
* om in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie hebben wij ons aangemeld bij de MAG en ontvingen we van Participe € 1.500,* Plantaris kende ons een gedeelte van de opbrengst van de One & Only Marathon toe: € 1.500,* van het Hugo van der Poelfonds ontvangen we vijf jaar lang een jaarlijkse ondersteuning van € 1.000,* van nabestaanden ontvingen we drie giften van in totaal € 250,* we ontvingen een donatie van een onbekende gever van € 2.970,* het eigen vermogen bedraagt na boeking van de winst € 12.196,22
* in 2015 willen we een inhaalslag maken mbt de scholing van de vrijwilligers
Yvonne van der Heden
penningmeester

Jaarverslag 2014

Stichting VPTZ Kaag en Braassem

Pagina 6

