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ALGEMENE GEGEVENS 

 

 

Samenstelling bestuur per januari 2020 

 
Vacature 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 (Marja) algemeen lid 

Mw. M. Weimar (Marijke) algemeen lid 

 

 
Secretariaat: 

Stichting AmandiThuis 

Vlietkade 6W 

2355 CR Hoogmade 

 

Postadres: 

Noordveenweg 12 

2376 AR  Nieuwe Wetering 

 

 

E-mail: info@amandi-thuis.nl  

Website: www.amandi-thuis.nl  

Telefoon: 06 22 29 79 24 

 

Coördinatoren: 

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

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

  Mw M. Vesseur ( Mirjam)  

 

 

 

 

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 

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de stichting Amandi Thuis.  

 

Wat een bijzonder jaar is het geweest, dit Coronajaar. Voor de samenleving als geheel 

natuurlijk, maar ook voor ons werk als vrijwilligers palliatief terminale zorg. Hoe verleen je 

palliatieve zorg als nabijheid afgeraden wordt? Dit, terwijl deze nabijheid tegelijkertijd zo nodig 

is, eigenlijk niet anders kan dan in nabijheid. 

 

“Hoe zorg ik ervoor dat ik geen risico vorm voor de patiënt en andersom, dat ik zelf ook geen 

risico loop”. Al onze vrijwilligers hebben deze vraag op hun manier ingevuld, al dan niet 

gesteund door adviezen van coördinatoren en bestuur. Het resultaat was dat we met de daarbij 

horende maatregelen onze inzetten thuis toch zo veel mogelijk hebben kunnen voortzetten, iets 

waar we trots op en blij om zijn. 

 

De scholing, de evaluaties en de gemeenschappelijke avonden zijn er helaas voor een deel bij 

ingeschoten. We hebben gewerkt met allerlei vormen van beeldcontact, maar dit kon het fysieke 

contact, zeker in groepen, niet vervangen.  

 

Het AmandiHuis is geopend en dat geeft onze zorg een nieuwe dimensie: als het thuis niet lukt, 

kan opname in het huis een uitkomst zijn. De samenwerking met het Huis, was op een laag pitje 

gezet maar zal komende jaren meer aandacht krijgen. 

 

Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn de Coronamaatregelen nog onverminderd van kracht, 

maar hebben we hoop dat e.e.a. gaat veranderen en we weer vrijwillige palliatieve zorg kunnen 

verlenen zoals ‘het bedoeld is’. 

 

Wim Sleeuw,  

bestuurslid Amandi Thuis 
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Verslag van de secretaris  

 

Het bestuur van Stichting Amandi Thuis heeft in 2020 acht keer vergaderd. De vergaderingen 

hebben deels fysiek en deels via TEAMS op afstand plaatsgevonden. Hierbij waren  één of 

meerdere coördinatoren aanwezig.  

 

Dit jaar heeft in het teken gestaan van ons 30 jarig bestaan. 

Gelukkig konden we dit vieren voordat de maatregelen tegen 

Corona dit niet meer mogelijk zouden hebben gemaakt. Het 

uitgeven van een herinneringsboekje over het ontstaan van 

Amandi Thuis is door deze maatregelen meerdere keren 

uitgesteld. In september is het in kleine kring toch nog gelukt 

het eerste exemplaar te overhandigen aan de samenstellers. 

Het boekje is persoonlijk bij alle betrokkenen die wegens de 

beperking niet aanwezig konden zijn langsgebracht. 

 

Binnen het bestuur en met de coördinatoren hebben we, voor 

zover mogelijk door de Corona maatregelen, gelukkig nog wat 

mogelijkheden gevonden om verder te gaan met de 

professionalisering van onze organisatie, het vergroten van de 

kennis van onze vrijwilligers en onze naamsbekendheid.  

Er zijn bijvoorbeeld bijeenkomsten over hygiëne voor de vrijwilligers geweest en het 

ziektebeeld dementie is behandeld. Onze naamsbekendheid hebben we vergroot door het 

herinneringsboekje en interviews in de Alkmadder en de Jacobsladder. 

 

Nadat we in 2017 een intentieverklaring met het AmandiHuis hebben getekend betreffende een 

eventueel samengaan, is hier een aantal jaren niets mee gedaan. De realisatie van het 

AmandiHuis had op dat moment prioriteit. In 2020 zijn we als bestuur bij elkaar geweest om 

onze standpunten en voorwaarden voor een fusie duidelijk te krijgen. Er is besloten om door te 

gaan met de gesprekken met het bestuur van het AmandiHuis. 

De fusiebesprekingen met beide dagelijkse besturen zijn daarom weer opgepakt en we zijn 2x 

bij elkaar geweest. Omdat we ons als bestuur op de toekomst richten hebben we besloten de 

vacature van voorzitter voorlopig niet in te vullen.   

 

Karin Kuiters, 

Secretaris  
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Verslag van de coördinatoren  
 

Afstand is een test om te zien hoe ver liefde reikt … 
 

‘Afstand houden’... In de zorg voor mensen in hun laatste levensfase is een grotere tegenstelling 

bijna ondenkbaar. Daar immers is nabijheid inherent en onvermijdelijk. De richtlijn was echter 

onverbiddelijk. De besmettelijkheid van Corona was volgens deskundigen te groot. Dwingende 

maatregelen moesten voorkomen dat we het virus op elkaar overbrachten.  

 

De ‘pandemie’ leidde een poosje tot terughoudendheid bij een aantal vrijwilligers. De oorzaken: 

onbekendheid, tegenstrijdige berichten over persoonlijke bescherming en zorg voor partner of 

(klein)kinderen. Er was gebrek aan eenduidige beeldvorming. Tegelijkertijd was effectieve 

communicatie zonder bij elkaar te komen lastig. Gaandeweg vonden we een oplossing, onder 

andere via de digitale kanalen.  

 

Het aantal aanvragen liep in het eerste half jaar terug, maar nam weer toe naarmate het jaar 

vorderde. Bij de vrijwilligers maakte bezorgdheid gelukkig weer plaats voor hun liefdevolle 

ambitie om iemand niet in eenzaamheid te laten sterven. Het aantal inzetten lag aan het einde 

van het jaar hoger dan het jaar daarvoor. Alle vrijwilligers waren op dat moment vrij van 

Corona.  

 

We sloten het jaar af met een kleiner aantal vrijwilligers. Dat had deels een positieve reden. Het 

AmandiHuis opende namelijk in september 2020 haar deuren. Vrijwilligers die zich daartoe 

voor hadden aangemeld, maakten nu de overstap. Enkele andere vrijwilligers combineerden hun 

werk voor beide stichtingen.  Zo ging het AmandiHuis van start met een aantal ervaren 

vrijwilligers. 

 

Nog net voor de maatregelen hebben we in februari ons 30-jarig bestaan kunnen vieren met een 

feestelijke bijeenkomst in Tussen Kaag en Braassem. Later werd dit jubileum bekroond met de 

uitgave van het boekje “Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg in Kaag en Braassem 1990 -

2020”.    

 

Op de volgende pagina’s een uitwerking van het jaaroverzicht in cijfers en tekst. 

Ondanks - of dankzij - de communicatieve uitdagingen en het steeds weer ‘omdenken’, is het 

een bijzonder en gedenkwaardig jaar geweest. We leerden het leven niet al te ver vooruit in te 

vullen en ondervonden dat dat ook wel overzichtelijk is. Enigszins vergelijkbaar met de mens in 

de laatste levensfase misschien?  
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VRIJWILLIGERS 

 

We startten het jaar met 33 vrijwilligers, we eindigden het jaar met 26 vrijwilligers. Enkelen 

namen afscheid om gezondheidsredenen, vier maakten de overstap naar het AmandiHuis. We 

hebben een nieuwe vrijwilliger welkom mogen heten, een dame uit Leimuiden met ruime 

ervaring bij een collega organisatie. Zes vrijwilligers vervullen een dubbelrol en zijn inzetbaar 

bij zowel Amandi Thuis als in het AmandiHuis. 

 

HULPVRAGEN 

 

In 2020 werd er 28 keer een beroep gedaan op Amandi Thuis. Er is 26 keer daadwerkelijk hulp 

verleend. De andere twee aanvragen hebben na de intake door verandering van omstandigheden 

niet geleid tot een inzet. Eén cliënt bleek baat te hebben bij een nieuwe behandeling, een andere 

cliënt overleed voor de eerste inzet.  

 

 

 

Het aantal uren per cliënt is inclusief de coördinatie-uren. Deze betreffen naast de coördinatie en 

de administratie van de hulpvragen, uren ingezet voor o.a. evaluaties, interne en externe 

communicatie, bestuursvergaderingen, eigen deskundigheidsbevordering en contact met 

collega’s in de regio en de branche. De informatie uitwisseling tussen vrijwilligers en 

coördinatoren wordt meer en meer ingevuld door een Whatsapp groep per cliënt. 

 

BIJEENKOMSTEN 

 

Door Corona zijn er dit jaar slechts drie bijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd. 

Evaluaties van inzetten zijn wel doorgegaan, enkele door middel van een enquête per mail. Door 

onvoldoende respons zijn we daarmee gestopt. 

 

Op andere manieren is verbinding gezocht. Bijvoorbeeld door het rondbrengen van een 

Paasgroet, het laten rondgaan van het jubileumfotoboek, 20 digitale infobulletins en de 

afsluiting van het jaar. Ook het per Whatsapp informatie uitwisselen over cliënten is in de 

context van verbinding een bijdrage. Elkaar digitaal ontmoeten is voorzichtig gestart en krijgt in 

2021 vervolg. 
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DESKUNDIGHEIDSBEVOORDERING 

 

De trainingen van de VPTZ werden in een beperkt aantal en in een aangepaste vorm 

aangeboden. Negen vrijwilligers hebben in totaal 10 modules gevolgd. 

 

AANVRAGERS 

 

De aanvragen voor de hulp die werd verleend in 2020 waren afkomstig van familie, de 

thuiszorgorganisaties Activite, Allerzorg, WijdeZorg en Buurtzorg, de huisartsen en een 

ziekenhuis. Onderstaand de aantallen per aanvrager:   

  

 

 

 

INZETTEN IN VERZORGINGS- EN VERPLEEGHUIZEN 

 

De missie van VPTZ Nederland is dat VPTZ-vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning aan 

stervenden en hun naasten bieden daar waar nodig en gewenst. Dus ook bij bewoners van 

verzorgings- en verpleeghuizen. In 2020 is door deze organisaties geen beroep op ons gedaan. 

Twee cliënten hebben gebruik gemaakt van de tijdelijk verblijfkamers bij Wijdezorg – Jacobus, 

onze vrijwilligers zijn de cliënten ook daar blijven bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

Activite
19%

Allerzorg
4%

Buurtzorg
37%

Familie
7%

Huisarts
22%

WijdeZorg
7%

Ziekenhuis
4%

AANVRAGERS 2020  (26 INZETTEN)
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HUISVESTING 

 

Met de opening van het AmandiHuis is het kantoor van Amandi Thuis 

verplaatst naar Nieuwe Wetering. We zijn Jachthaven de Brasem zeer 

erkentelijk voor de geboden kantoorruimte gedurende. Ze gaven ons 

‘de wind in de zeilen’ en we overhandigden hen daarom een Amandi 

windwijzer.   

 

In het AmandiHuis kunnen we gebruik maken van de Regenboogzaal 

voor evaluaties of deskundigheidsbevordering. Ook staat in deze zaal 

de boekenkast. 

 

 

SAMENWERKING 

 

De gezamenlijke huisvesting van Amandi Thuis en AmandiHuis maakt onderling overleg 

makkelijker over cliëntondersteuning en overdracht, scholing van vrijwilligers en praktische 

middelen. De besturen en medewerkers van beide stichtingen delen als gemeenschappelijk doel 

dat de weg naar de palliatieve terminale dienstverlening voor inwoners van onze gemeente 

makkelijk is te vinden.  

 

Amandi Thuis heeft op regionaal niveau overleg met Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop en 

VPTZ Aurelia. De uitwisseling bestaat uit het delen van kennis en het elkaar inspireren met 

nieuwe ideeën. Vanwege Corona zijn er geen fysieke bijeenkomsten geweest. 

 

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. 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. 

 

Verschillende  plannen zijn uitgesteld, waar mogelijk wordt digitaal overleg gehouden. 

Inmiddels is ook het Adamas Huis bij het overleg betrokken. Dit zal in 2021 tot realisatie van de 

plannen leiden.   

 

EXTERNE COMMUNICATIE 

 

Aan De Nationale Dag ‘Aandacht voor Sterven’ is aandacht besteed middels een redactioneel 

artikel in het Alphens Nieuwsblad en een interview in de Hier! In de regio. In de Alkmadders en 

de Jacobsladder zijn interviews verschenen over de geschiedenis van AmandiThuis. 
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In oktober is in het Leidsch Dagblad een interview met Wim Sleeuw gepubliceerd. Aanleiding 

was de uitgave van het jubileumboekje. Ook in het Alphens Nieuwsblad werd de uitgave 

vermeld en hoe het jubileumboekje kan worden verkregen. 

 

TOT SLOT  

 

De samenwerking met en flexibiliteit van de medecoördinatoren, Coby Zwetsloot en Mirjam 

Vesseur, de bestuursleden en de vrijwilligers hebben geleid tot mooi maatwerk. Hartelijk dank 

daarvoor en laten we al het goede meenemen naar 2021. 

  

Mieke van der Meer,  

1e coördinator  
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Toelichting op de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 van de 

Stichting Amandi Thuis 
 

Balans per 31 december 2020 

 

Het Hospice van Amandi  is in de loop van 2020 gereed gekomen en geopend. Voor onze 

Stichting Amandi-Thuis is in het AmandiHuis ook een werkplek gecreëerd en kan er door ons 

gebruik gemaakt worden van de diverse ruimtes voor het verrichten van werkzaamheden en het 

voeren van overleg. 

De reserve voor huisvesting, die ultimo 2019 nog op de balans stond, is niet meer nodig. Het 

bedrag is volledig toegevoegd aan de Egalisatie Reserve Subsidie.   

 

Het positieve resultaat over 2019 is eveneens toegevoegd aan de Egalisatie Reserve Subsidies. 

 

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 voor het salaris van onze betaalde coördinator.  

 

Door de Corona uitbraak in 2020 hebben wij weinig gezamenlijke activiteiten kunnen 

ontplooien waar de Gemeentelijke MAG bijdrage voor bedoeld is. De hoop is om deze 

activiteiten in 2021 alsnog uit te voeren. Derhalve is een gedeelte van de MAG subsidie 

gereserveerd voor 2021. 

 

In 2020 is ons 30 jarig lustrum gevierd. De kosten hiervan zijn ten laste van de Reserve 

jubileum gebracht. Voor het toekomstige lustrum is in 2020 een bedrag van € 1.000 aan deze 

reserve toegevoegd.  

 

Exploitatieoverzicht  2020 / Begroting 2021 

 

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.  

 

Van de Gemeente is in 2020 een MAG bijdrage ontvangen van € 4.500. Dit zelfde bedrag  

verwachten wij voor 2021 te ontvangen. Deze subsidie is o.a. bedoeld voor voorlichting en voor 

gezamenlijke opleidingen met andere MAG instanties in de Gemeente. 

 

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

begroten. Op basis van de voorgaande jaren is een raming opgenomen. 

 

De kosten voor de coördinatoren zijn, zowel in 2020 als in 2021 gebaseerd op één betaalde 

parttime coördinator en twee vrijwillige coördinatoren. 
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De  scholingskosten zijn bedoeld om de vrijwilligers op het juiste opleidingsniveau te brengen 

en te houden.  

 

De lage huisvestingskosten worden veroorzaakt door het feit dat wij in 2020 samen met de 

Stichting Hospice Amandi evenals voorgaande jaren gratis gebruik mochten maken van een 

kantoorruimte bij Jachthaven de Brasem in Oude Wetering.  

Inmiddels is de huisvesting van het Hospice in 2020 gereed gekomen en maken wij geen 

gebruik meer van de kantoorruimte bij de jachthaven. 

 

Het positieve resultaat over 2020 zal ten gunste van de Egalisatie Reserve Subsidie worden 

gebracht.  

 

Ed van Oeffel 

Penningmeester 

. 
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Balans per 31 december 2020     

       

Activa       

  31 december 2020   31 december  2019 

 Vorderingen       

 Rente Banken  0    0 

        

 Liquide middelen       

 SNS Regio Bank 1    55  

 Rabo Bank Renterekening 40.004    41.002  

 Rabo Bank r/c 3.778    2.259  

 ING r/c 938    1.031  

   44.721    44.347 

   44.721    44.347 

Passiva        

 Algemene Reserve  22.107    22.107 

 Resultaat 2019  0    1.328 

 Resultaat 2020  764    0 

        

 Reserve Huisvesting 0    2.386  

 Egalisatie Reserve Subsidie 14.556    10.842  

 Reserve opleidingen 3.500    0  

 Reserve jubileum 2.668    6.000  

   20.724    19.228 

   43.595    42.663 

 Kortlopende schulden       

 Loonheffing 976    929  

 Vooruitontvangen gift 150    300  

 Zaalhuur bijeenkomst 0    407  

 Overigen 0    48  

   1.126    1.684 

        

   44.721   44.347 
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Resultaat 2020 en begroting 2021   

      

      

 

Begroting 
2020   

Realiteit    
2020   

Begroting 
2021 

Inkomsten        
Subsidie VWS 28.400   28.465   29.600 

MAG bijdrage 4.500   1.000   4.500 

Donaties 2.000   4.615   2.000 

Rente 0   5   0 

Totale inkomsten 34.900   34.085   36.100 

        
Uitgaven        
Betaalde coördinator 20.500   21.446   22.500 

Vrijwillige coördinatoren 3.000   3.000   3.000 

        
Scholingskosten 5.100   2.055   5.500 

Reis- en verblijfkostenkosten 1.200   615   600 

Bestuurs- en Vergaderkosten 1.000   171   700 

Huisvesting 1.000   236   200 

Telefoon-, Internet- en portokosten 1.000   1.060   1.300 

Contributies en bankkosten 800   688   800 

Verzekeringen 400   401   400 

Representatie-        
      en overige kosten vrijwilligers 3.000   1.965   3.000 

Reservering lustrum 1.000   1.000   1.000 

Automatisering 500   684   500 

Overigen 200   0   200 

        

Totale uitgaven 38.700   33.321   39.700 

        

Resultaat -3.800   764   -3.600 

      

      

 

 

 



 

 

 


