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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van onze stichting, het jaar waarin de Covid pandemie ons
werk gekleurd heeft.
Het toepassen van de coronamaatregelen vereiste maatwerk bij elke inzet. Nadat
aanvankelijk het aantal inzetten lager was dan gemiddeld is dit in de loop van het jaar
bijgetrokken. Wat (wederom) opvalt, is dat de hulpvraag relatief laat bij ons terecht komt.
Dit blijft een punt van aandacht in onze communicatie.
De trainingen van de vrijwilligers vonden grotendeels online plaats. Bijeenkomsten waren er
vanzelfsprekend minder. Op inventieve wijze is door de coördinatoren getracht de
betrokkenheid van eenieder te houden.
De intentie om met de Stichting Hospice Amandi om tot een fusie te komen heeft vorm
gekregen in diverse overleggen. Het proces verloopt gestaag. Er is geen haast bij. Op diverse
terreinen wordt al samengewerkt. Gestreefd wordt naar 1 januari 2023.
Uit het financieel verslag blijkt dat een licht positief resultaat. Dit is voornamelijk toe te
schrijven aan de verminderde uitgaven voor scholing en bijeenkomsten.
Wim Sleeuw,
Bestuurslid
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Verslag van de secretaris
Het bestuur van Stichting Amandi Thuis heeft in 2021 zeven keer vergaderd. De
vergaderingen hebben deels fysiek en deels via TEAMS op afstand plaatsgevonden omdat
we nog steeds met Corona geconfronteerd werden. Hierbij waren één of meerdere
coördinatoren aanwezig.
We hebben ons in 2021 beziggehouden met hoe we onze doelen kunnen uitvoeren in Corona
tijd en hoe we verder gaan met de fusiebesprekingen met Stichting Hospice Amandi.
Door de coronamaatregelen was het lastig om onze doelen: professionalisering van onze
organisatie, het vergroten van de kennis van onze vrijwilligers en onze naamsbekendheid te
realiseren.
Er is veel aandacht besteed aan de veiligheid en de binding van onze vrijwilligers. Er is een
nieuwsapp opgezet, er waren digitale scholingen van de VPTZ en is er een koffie uurtje
gestart met max 5 vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is iets teruggelopen maar dit heeft
geen problemen opgeleverd.
Verder zijn de volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
Inzet in de WTZI-instellingen; wordt weinig gebruik van gemaakt
de WBTR( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
de UBO ( Ultimate Beneficial Owners; mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van,
of zeggenschap hebben over een organisatie)
Ook heeft het bestuur van Stichting Amandi Thuis zeven keer vergaderd met het bestuur
van Stichting Hospice Amandi. In het begin alleen met de Dagelijkse Besturen maar vanaf
mei met het voltallige bestuur van beide stichtingen. Voor deze overleggen zijn 2
werkgroepen gevormd: Zorg en Kwaliteit en Juridisch.
Er is nu duidelijkheid wie het nieuwe bestuur gaat vormen. De overeenkomsten en de
verschillen zijn in kaart gebracht en er zijn nu besprekingen over hoe we deze kunnen
samenvoegen op een manier dat dit voor zowel de besturen, de coördinatoren als de
vrijwilligers soepel verloopt.
Om deze reden wordt er niet meer gezocht naar een nieuwe voorzitter.

Karin Kuiters,
Secretaris
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Verslag van de coördinatoren
Het effect van de pandemie was ook in 2021 voelbaar. Een van de effecten was een afname
van het aantal en van de duur van de hulpvragen. Van ons uit gezien is dat jammer, want de
vrijwilligers zetten zich graag in voor een ernstig zieke en diens naasten.
Het was ongewoon dat gedurende een aantal maanden geen nieuwe aanvragen binnen
kwamen. Dat voelde ongemakkelijk en riep vragen op. “Wordt er door de pandemie minder
thuis gestorven?” “Weten degenen die het nodig hebben dat we er zijn?” “Zijn mensen
huiverig om vrijwilligers toe te laten die mogelijk Corona meebrengen?” We weten de
antwoorden niet precies. Belangrijker vinden we het antwoord op de vraag of we tegemoet
zijn gekomen aan de behoefte en verwachtingen van onze cliënten. Daar durven we
volmondig ja op te zeggen, gezien de lovende woorden, bedankkaarten en giften. De
waardering voor hetgeen de vrijwilligers doen is groot. En die lijn zetten we graag door in
2022.
1. Vrijwilligers
We startten het jaar met 26 vrijwilligers, één vrijwilligster is wegens privéomstandigheden
gestopt. Vijf vrijwilligers vervullen een dubbelrol en zijn inzetbaar bij zowel Amandi Thuis
als in het AmandiHuis, waar hospice en tijdelijke zorg wordt geboden. Er is veel aandacht
gegaan naar preventieve maatregelen tijdens een inzet, welke effectief zijn gebleken want er
zijn geen Corona-besmettingen geweest als gevolg van een inzet. De interne communicatie
vond grotendeels plaats via infobulletins (15 edities in 2021).
De coördinatie van de activiteiten is in handen van één betaalde en twee vrijwillige
coördinatoren. De onderlinge afstemming gebeurde afwisselend via Teams of live op gepaste
afstand.
2. Hulpvragen
In 2021 werd er 22 keer een beroep gedaan op Amandi Thuis, 4 keer minder dan in 2020.
Het aantal zorguren was ruim 40% lager dan het jaar ervoor.
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Een verklaring kan zijn dat door uitgestelde zorg de ziekte pas laat werd ontdekt en
behandeling (daardoor) niet meer mogelijk en het ziekbed kort was. Soms was het
ziekteverloop sneller dan verwacht. Ook was er meer flexibiliteit in het zelf verlenen van
zorg, bijvoorbeeld door familieleden die vanwege Corona thuis werkten en meer regelruimte
hadden.

3. Bijeenkomsten
De eerste drie en laatste twee maanden van het jaar verhinderde Corona de organisatie van
gewenste bijeenkomsten. Eind april hebben we twee keer met kleine groepen vrijwilligers
een aantal inzetten geëvalueerd en hielden we een inventarisatie over de bereidheid om
neusspray toe te dienen indien een cliënt een epileptische aanval zou krijgen.
In juni belichtte Jolanda Zoet het thema compassie en de
betekenis ervan bij afscheid, rouw en verlies. De vrijwilligers
ontvingen de brochure Verliesbegeleiding, uitgebracht door De
Spil, de Driemaster en Amandi Thuis. Het beoogt een wegwijzer
te zijn voor mensen in Kaag en Braassem die ondersteuning
zoeken bij rouw om het verlies van een dierbare.
In het najaar vonden twee workshops plaats over de rol en het
belang van een geestelijk verzorger in de laatste fase van iemands leven. Johannes Belt liet
deelnemers (van zowel Amandi Thuis, als van De Spil en de Driemaster) levensvragen
herkennen en inzien welke passende antwoorden gevonden kunnen worden. Een van de
mogelijkheden is het aanvragen van een geestelijk verzorger via het Centrum voor
Levensvragen, dit is door subsidie kosteloos voor inwoners van Kaag en Braassem.
De Driemaster organiseerde een workshop over Positieve
gezondheid, waaraan alle vrijwilligers vervangende
mantelzorg konden deelnemen. Het gaf inzicht in een
praktisch gespreksinstrument, vooral toe te passen door
zorg- en hulpverleners.

De eindejaarbijeenkomst waarin de overleden cliënten worden herdacht, is uitgesteld naar
2022.
4. Deskundigheidsbevordering
Aan het begin van het jaar werden een aantal trainingen van de landelijke organisatie VPTZ
in digitale vorm aangeboden. Twee vrijwilligers hebben hieraan deelgenomen. Het was
zeker waardevol, maar het langdurig kijken naar een laptopscherm vonden ze vermoeiend.
In totaal hebben 13 vrijwilligers inclusief coördinatoren 14 modules gevolgd.
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5. Aanvragers en verwijzers
Bij de registratie van cliënten noteren we onder andere wie naar onze organisatie verwijst en
wie de zorg uiteindelijk aanvraagt. De professionele zorgverleners vormen een belangrijke
schakel in het attent maken op onze hulp, zij zien immers van dichtbij wanneer een familie
overbelast dreigt te raken.
Anders dan vorige jaren hebben we de verwijzers in 2020 en in 2021 met elkaar vergeleken.
Uit de registratie blijkt dat er opvallende verschillen zijn in de verwijzingen per
zorgverlener. In onderstaande grafiek de aantallen van 2021 en 2020.
Als reden voor het teruglopende aantal verwijzingen door thuiszorgorganisaties is door een
van hen het tekort aan budget en personeel (onder andere door Corona) genoemd. Dit
resulteerde in een beperktere omvang van palliatieve terminale thuiszorg.
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6. Inzetten 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 2021 is door deze organisaties geen beroep op ons
gedaan vanwege de Corona maatregelen.
7. Huisvesting
In het AmandiHuis kunnen we gebruik maken van kantoorruimte, opslagruimte en de
Regenboogzaal voor kleine groepsbijeenkomsten. Ook staat in deze zaal de boekenkast.
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8. Samenwerking
De gezamenlijke huisvesting van Amandi Thuis en AmandiHuis maakt onderlinge
afstemming over cliëntondersteuning makkelijker. Het feit dat het AmandiHuis steeds meer
bekendheid krijgt, was merkbaar door het aantal telefoongesprekken - bedoeld voor het
AmandiHuis – wat bij ons binnen kwam. Drie cliënten zijn na zorg door Amandi Thuis
overgeplaatst naar het AmandiHuis.
De besturen van beide stichtingen hebben als gemeenschappelijk doel dat de palliatieve
terminale zorg voor inwoners van onze gemeente toegankelijk en eenvoudig te vinden is.
Amandi Thuis heeft op regionaal niveau overleg met Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop,
AmandiHuis en VPTZ Aurelia. De uitwisseling bestaat uit het delen van kennis en het elkaar
inspireren met nieuwe ideeën. Er is één fysieke bijeenkomst geweest.
Het AmandiHuis is lid van Transmuralis, waar regelmatig netwerkoverleg plaats vindt over
palliatieve zorg in de regio. Amandi Thuis ontvangt de vergaderstukken van de coördinator
van AmandiHuis ter informatie.
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:
- Het aanbieden van gezamenlijke scholing aan de beide vrijwilligersgroepen.
- Onderlinge doorverwijzing als een hulpvraag thuishoort bij een van de collega’s
- Gezamenlijke productontwikkeling, zoals de brochure over Verliesbegeleiding
Deskundigheidsbevordering door deelname aan de Academie van de Driemaster. Deze heeft
als doel workshops en trainingen te organiseren (ook online) met een maatschappelijk
thema.
9. Externe communicatie
In oktober is rondom de dag van de palliatieve zorg een persbericht uitgebracht met als titel
‘Thuis sterven doe je samen’. Dit is verschenen in het Alphens Nieuwsblad (digitaal) en de
uitgaven van de Stiwo.
De website is door onze ICT-vrijwilligers
Ed Hölscher en Leo Bakker aangevuld
met digitale brochures en een overzicht
van externe partijen die van dienst
kunnen zijn wanneer iemand ongeneeslijk
ziek is geworden.
https://amandi-thuis.nl/overige-informatie/
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Tot slot
Dankbaarheid overheerst als we terugkijken op 2021. Dankbaar voor de altijd bereidwillige
vrijwilligers, dankbaar dat iedereen gezond is gebleven en dankbaar voor de goede
samenwerking met de collega coördinatoren en externe collega’s. Samen maken we meer
mogelijk.
Mieke van der Meer,
1e coördinator
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Verslag van de penningmeester

Jaarrekening
Balans per 31 december 2021
Activa
31 december 2021
Liquide middelen
SNS Regio Bank
Rabo Bank Renterekening
Rabo Bank r/c
ING r/c

1
40.007
11.263
107

31 december 2020

1
41.004
3.778
938
51.378

44.721

51.378

44.721

22.107
0
5.806

22.107
764
0

Passiva
Algemene Reserve
Resultaat 2020
Resultaat 2021
Egalisatie Reserve Subsidie
Reserve opleidingen
Reserve jubileum

15.320
3.500
3.668

14.556
3.500
2.668
22.488
50.401

Kortlopende schulden
Loonheffing
Vooruitontvangen gift

977
0

20.724
43.595
976
150

977

1.126

51.378

44.347
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Resultaat 2021 en begroting 2022
Begroting
2021

Realiteit
2021

Begroting
2022

Inkomsten
Subsidie VWS
MAG bijdrage
Donaties
Rente

29.600
4.500
2.000
0

30.797
4.500
4.569
3

33.300
4.500
2.000
0

Totale inkomsten

36.100

39.869

39.800

Uitgaven
Betaalde coördinator
Vrijwillige coördinatoren

22.500
3.000

22.731
3.000

23.500
3.000

5.500
600
700
200
1.300
800
400

3.261
326
205
0
775
700
403

5.000
600
1.000
100
1.000
800
400

3.000
1.000
500
200

1.515
1.000
147
0

3.000
1.000
200
200

Totale uitgaven

39.700

34.063

39.800

Resultaat

-3.600

5.806

0

Scholingskosten
Reis- en verblijfkostenkosten
Bestuurs- en Vergaderkosten
Huisvesting
Telefoon-, Internet- en portokosten
Contributies en bankkosten
Verzekeringen
Representatieen overige kosten vrijwilligers
Reservering lustrum
Automatisering
Overigen
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Toelichting op de jaarrekening 2021
Het positieve resultaat over 2020 is 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 Covid-19 uitbraak hebben wij in 2021 wederom weinig gezamenlijke activiteiten
met betrekking tot opleidingen e.d. kunnen ontplooien waar de Gemeentelijke MAG bijdrage
voor bedoeld is. De verwachting is om deze activiteiten in 2022 alsnog uit te voeren.
Derhalve is de gereserveerde MAG subsidie voor opleidingen blijven staan.
Voor het toekomstige lustrum is in 2021 een bedrag van € 1.000 aan de reserve toegevoegd.

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2021 / Begroting 2022
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 2021 is in verband met Covid-19 een extra eenmalige subsidie ontvangen van
€ 1.200.
Van de Gemeente Kaag en Braassem is in 2021 een MAG bijdrage ontvangen van € 4.500. Dit
zelfde bedrag verwachten wij voor 2022 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 2021 als in 2022 gebaseerd op één betaalde
parttime coördinator en twee vrijwillige coördinatoren.
De scholingskosten zijn bedoeld om de vrijwilligers op het juiste opleidingsniveau te
brengen en te houden.
In verband met de eerder genoemde Covid-19 problemen hebben wij weinig bijeenkomsten
voor onze vrijwilligers kunnen organiseren. Gelet op de huidige ontwikkelingen is de
verwachting dat deze bijeenkomsten in 2022 wel weer gaan plaats vinden.
Van positieve resultaat over 2021 ad € 5.806 zal € 3.306 ten gunste van de Egalisatie Reserve
Subsidie worden gebracht, € 1.000 aan de reserve opleidingen worden toegevoegd in
verband met extra opleidingen die in de voorgaande jaren niet konden plaats vinden en
€ 1.500 worden gereserveerd voor kosten met betrekking tot de fusie met de Stichting
Hospice Amandi.
Ed van Oeffel
Penningmeester
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