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VOORWOORD BIJ HET JAARVERSLAG 2020 
 
 
In 2020 heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan die van invloed zijn op onze 
Stichting. 
In maart kregen we te maken met het COVID-19 virus en kwamen we mondiaal in 
een pandemie terecht.  Dit heeft er toe geleid dat er vele landelijke maatregelen zijn 
genomen en onze vrijwilligers een box kregen waarmee zij persoons beschermende 
maatregelen konden treffen tijdens hun inzetten. 
Bestuurlijk gezien is er in juni één bestuurslid afgetreden na 6 jaar deelname in het 
bestuur. In september is de voorzitter, na 12 jaar deelname afgetreden en is er vanuit 
het bestuur een nieuwe voorzitter aangesteld. De vacante plek in het bestuur is 
(nog)niet opgevuld. 
Financieel staat de Stichting er goed voor. Door de pandemie is het aantal inzetten 
verminderd met bijna de helft ten opzichte van het  voorgaande jaar.  Het aantal 
vrijwilligers is nagenoeg gelijk gebleven. Het werven van vrijwilligers blijft prioriteit 
houden om ook in de toekomst de aanvragen te kunnen honoreren. 
Onze waardering gaat uit naar vrijwilligers die zich, ondanks de coronacrisis, met 
enthousiasme heeft ingezet en naar de coördinator die VPTZ ZWA met grote 
betrokkenheid leidt. 
 
R. Nederhoed 
voorzitter 
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JAAROVERZICHT  2020   
 
BESTUUR 
 
Gedurende het jaar 2020 heeft het bestuur  5 keer vergaderd, waarvan 1x digitaal via 
Teams. 
Het overleg met  het bestuur van Stichting Vrienden Van  vindt jaarlijks in maart 
plaats maar door de lockdown in deze maand  in verband met de toegenomen Covid 
19 besmettingen kon dit overleg dit jaar niet doorgaan.  
 
Vanaf september bestaat het bestuur nog uit 3 leden, allen lid van het dagelijks 
bestuur.  
 
Helaas heeft het bestuur het jaar niet met een gezellig samenzijn voor de vrijwilligers 
kunnen afsluiten, maar hun inzet gewaardeerd via een  mooi Kerstpakket, dat door 
de coördinator bij hen  thuis is bezorgd . 
 
Irma Goren-Roijen 
secretaris 
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JAAROVERZICHT  2020   
 
COÖRDINATOR 
 
Overzicht georganiseerde activiteiten voor vrijwilligers in 2020: 
 
- Workshop Sterven met de oorlog, verzorgt door Dr. Josée Netten verbonden aan 

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. (22 januari 2020) 
- Vrijwilligersbijeenkomst, delen van casuïstiek. (3 maart 2020) 
- Aangepaste wandeling bij ‘t Lohr in Voorst. (7 juli 2020) 
- Vrijwilligersbijeenkomst in twee groepen, afscheid van Wiebren Nawijn als 

voorzitter en Rita Hartjes als bestuurslid. ( 22 september 2020) 
- Voor jubilaris 10 jaar vrijwilliger, ludieke actie georganiseerd, Stefs Cafe aan huis. 

(1 december 2020)  
 

Door COVID- 19 hebben vanaf 16 maart 2020 activiteiten een andere vorm 
gekregen of niet door kunnen gaan. 
Het jaarlijks uitje en de kersbijeenkomst zijn dit jaar niet georganiseerd.  

 
Cursussen/ Trainingen 2020 voor vrijwilligers: 
 3 personen hebben met goed gevolg deelgenomen aan de introductiecursus voor 
aspirant vrijwilligers. 
2 vrijwilligers hebben een training gevolgd bij de VPTZ Academie.  
17 vrijwilligers hebben deelgenomen aan de IC training Dementie ( 8 oktober 2020) 
Lezing A. de Vries “Een voltooid leven” gehele team Palliatieve Unit (12 oktober 
2020)  
 
Overzicht activiteiten coördinator: 
Naast het bevorderen en handhaven van de kwaliteit van de Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg, het zorgen voor afstemming van vraag en aanbod (intake cliënt en 
matching met vrijwilligers), het coördineren van de werkzaamheden en activiteiten, 
alsmede het begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers, hebben onderstaande 
activiteiten plaatsgevonden in 2020: 
 
- Deelname aan tweemaandelijks Achterhoeks zoom- overleg. 
- Deelname aan (digitale) bestuursvergaderingen.  
- Lid Werkgroep PR thuisorganisaties 

Deelname aan digitaal Netwerkoverleg Palliatieve Zorg West Achterhoek. 
- Overleg en roostering vrijwilligers/ team Palliatieve Unit Ter Borghe.  
- Training Moreel Beraad en ethische vraagstukken ( 8 september 2020) 
- Gift in ontvangst genomen van “ De Keerkring” Varsseveld ( 21 oktober 2020) 
- Samenstellen boxen en instructies voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen. 
- Vrijwilligers informeren en instrueren rondom COVID-19 en inzet. 
- Landelijk en regionaal COVID-19 beleid volgen en voeren. 
- Twee avonden verzorgt introductiecursus “ Verlies en Rouw “ VPTZ OG.  
 

Janette Alink 
                                                coördinator 
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JAAROVERZICHT  2020    
 
PENNINGMEESTER 
 
Algemeen  
 
De stichting ontvangt haar inkomsten door verkregen subsidie van het Ministerie van 
VWS ter compensatie van een betaalde coördinatie bij cliënten tijdens hun laatste 
levensfase in de thuissituatie of aan personen die verblijven in een WTZi-instelling. 
Vergoeding vindt plaats op basis van het gemiddeld aantal ‘inzetten’ over de 
afgelopen 3 jaren. Deze berekeningsmethodiek  heeft er voor gezorgd dat de 
stichting ook in 2020 een stabiel inkomen heeft verkregen.  
De stichting houdt een reserve aan ter hoogte van minimaal één jaarsalaris. 
Enerzijds om aan haar betalingsverplichting (solvabiliteit) te kunnen voldoen bij een 
mogelijk langdurig verzuim van de werknemer en anderzijds ter overbrugging bij inzet 
van een vervanger.  
 
Toelichting 2020 
 
Zoals door de voorzitter in haar voorwoord al is gememoreerd was 2020 voor de 
stichting een bijzonder jaar tgv Covid-19 pandemie. De financiële effecten van een 
verminderde inzet van vrijwilligers in de thuissituatie alsmede van een verhoogde 
inzet in de Palliatieve Unit worden eerst vanaf 2022 zichtbaar. 
Enerzijds wordt dit bepaald door een nieuw te verwachten opzet van de 
subsidieregeling vanaf 2022, de huidige regeling eindigt namelijk ultimo 2021. 
Anderzijds zijn onze zorgen via VPTZ-Nederland gedeeld met het ministerie van 
VWS dat bij een ongewijzigd beleid t.a.v. de berekeningsmethodiek de stichting voor 
de komende 3 jaren minder subsidie zal ontvangen. Medio dit jaar wordt hier meer 
helderheid over verwacht van het ministerie van VWS.    
 
In 2020 is het normbedrag voor de thuiszorgsituatie voor een betaalde coördinatie 
vastgesteld op € 1.186,06 per cliënt, dit was in 2019 € 1.229,69. Een verlaging van 
€43,63 (-/- 3,5%)   
Het normbedrag voor inzetten in WTZi-Instellingen is in 2020 vastgesteld op € 415,46 
per cliënt, dit was in 2019 € 430,28. Een verlaging van € 14,82 (-/- 3,4%) 
De Federatie VPTZ Oost-Gelderland treedt op als overkoepelend orgaan en verzorgd 
de subsidieaanvraag bij het Ministerie van VWS.  
 
Samengevat heeft 2020 geresulteerd in een exploitatieoverschot van € 9.440.  
  
Een nadere specificatie van de baten en lasten treft u hierna in de 
exploitatierekening.  
 
 
Ben Berendsen 
penningmeester  
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Exploitatierekening 2020
Begroting Jaarrekening Jaarrekening

2020 2020 2019
Baten € € €
Federatie - subsidie 45.654 45.654 43.231
Federatie - subsidie-PU VWS 15.419 15.419 15.179
Federatie - Afroming overschot 2018 0 0 2.111
Rente 5 8 6
Diversen 3.000 632 3.759

totaal baten 64.078 61.713 64.286

Lasten
Salariskosten 37.500 38.584 37.464
Verzekeringspremies 170 299 155
Reiskosten 3.200 1.694 2.632
Overige organisatie kosten  12.850 11.696 9.066

0 0 0
totaal lasten 53.720 52.273 49.317

Saldo 10.358 9.440 14.969

64.078 61.713 64.286


