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VOORWOORD BIJ HET JAARVERSLAG 2021 
 
VOORZITTER 
 
2021 was het tweede jaar waarin wij te maken hebben gehad met het COVID-19 
virus. Inmiddels waren we bekend met de landelijke maatregelen en hebben onze 
vrijwilligers wederom kunnen werken met de nodige voorzorgsmaatregelen om de 
cliënt en zichzelf te beschermen. 
 
De Federatie VPTZ Oost-Gelderland, waar de VPTZ ZWA mee verbonden is, is op 
31 december van 2021 omgezet “in liquidatie” en wordt 31 maart 2022 officieel 
ontbonden. Wat blijft is het overleg op bestuurlijk niveau, de introductiecursussen 
voor de vrijwilligers en het Achterhoeks-overleg (coördinatoren-overleg). 
 
Het bestuur VPTZ-ZWA heeft in 2021 twee nieuwe bestuursleden mogen 
verwelkomen, waardoor het voltallige bestuur momenteel uit 5 personen bestaat. 
Tijdens de beleidsdag in oktober heeft het bestuur de missie en visie van de 
organisatie geactualiseerd. Zij heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheden en het 
huishoudelijke reglement uitgediept en dit vertaald in het beleidsplan VPTZ Zuid-
West Achterhoek 2022-2026, van waaruit een jaarplan geformuleerd is. 
 
Financieel is de Stichting, ondanks de verminderde inzetten door de Coronaperiode, 
gezond gebleven. 
 
De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers vormt een uitdaging 
voor de toekomst. Dit betekend dat in het komende jaar er actief bezig gegaan wordt 
met het werven van vrijwilligers, zodat wij in de toekomst de aanvragen kunnen 
blijven honoreren. 
 
Grote waardering hebben wij, ook dit jaar weer voor de groep vrijwilligers en de 
coördinator die zich afgelopen jaar hebben ingezet om gehoor te geven aan de 
aanvragen. 
 
R. Nederhoed 
voorzitter 
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JAAROVERZICHT  2021   
 
BESTUUR 
 
In het jaar 2021 heeft het bestuur 6 keer vergaderd, waarvan 2x digitaal via Teams. 
Het overleg met  het bestuur van Stichting Vrienden Van  vindt jaarlijks in maart 
plaats,ook dit hebben we  via Teams moeten doen.  
 
Aan het begin van het jaar bestond het bestuur nog maar uit 3 leden (voorzitter 
penningmeester en secretaris).  
In de vergadering van maart trad Peter Coppens toe tot het bestuur en hij is  
vicevoorzitter. 
In de vergadering van juli was ook Theo Menting bereid om ons bestuur te 
versterken. Hij heeft de taak van Vertrouwenspersoon op zich genomen. 
 
Ook in 2021 was het door de lockdown niet mogelijk om  tijdens een gezellig 
samenzijn met de vrijwilligers het jaar af te sluiten, maar hebben we onze waardering 
voor hen via een attentie toch laten blijken en hopen we het komende jaar dit alsnog 
uitgebreid te kunnen doen. 
 
Irma Goren-Roijen 
secretaris 
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JAAROVERZICHT  2021   
 
COÖRDINATOR 
 
Overzicht georganiseerde activiteiten voor vrijwilligers in 2021: 
 

- Workshop,  “Willem bij Levensvragen” 
- Workshop, Complementaire Zorg 
- Wandeling  vanuit ‘t Lohr in Voorst, delen van ervaringen 

Jaarlijks uitje en kersbijeenkomst zijn dit jaar niet georganiseerd. 
 

Cursussen/ Trainingen 2021 voor vrijwilligers:  
6 vrijwilligers hebben een training gevolgd bij de VPTZ Academie. 
Tweedaagse In Company training (VPTZ Academie) juni 2021, zorgvuldig 
signaleren/vrijwilliger tussen beroepskrachten. Deze training verdeeld in 2x 2daagse 
totaal 16 vrijwilligers aan deelgenomen. 
 
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 en trainingen plaatsgevonden in 2021: 
 
      -    Deelname aan tweemaandelijks Achterhoeks zoom- overleg. 

- Deelname aan (digitale) bestuursvergaderingen. 
- Deelname aan digitaal Netwerkoverleg Palliatieve Zorg West –Achterhoek. 
- Overleg en roostering vrijwilligers/ team Palliatieve Unit Ter Borghe. 
- Training mentaliserend coachen, bij centrum voor persoonlijke en 

professionele ontwikkeling Het Balkon in Zutphen 
- Vrijwilligers informeren en instrueren rondom COVID-19 en inzet. 
- Landelijk en regionaal COVID-19 beleid volgen en uitvoeren. 

 
Janette Alink 

                                                Coördinator 
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JAAROVERZICHT  2021    
 
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.  
De Federatie VPTZ Oost-Gelderland trad tot en met 2021 op als overkoepelend 
orgaan en verzorgde voor de aangesloten stichtingen de subsidieaanvraag bij het 
Ministerie van VWS.  
De Federatie is per 31 december 2021 in liquidatie gegaan om reden dat door een 
veranderende werkwijze de toekomstige samenwerking tussen de betrokken 
organisaties en de huidige Federatie niet meer noodzakelijk was. Primo 2022 wordt 
de Federatie ontbonden. 
Gevolg hiervan is dat het vermogen en het batig saldo over 2019, 2020 en 2021, als 
zijnde “nog niet doorbetaalde subsidies van de aangesloten stichtingen” van de 
Federatie is vrijgevallen.  
Zie verder bij toelichting 2021 
 
Dit houdt tevens in dat vanaf subsidiejaar 2022 de stichting jaarlijks de 
subsidieaanvraag zelf dient te verzorgen.  
 
Nieuw subsidieregeling vanaf 2022 
 
De subsidieregeling die in 2021 afliep is door het Ministerie van VWS voor 5 jaar 
verlengd t/m 2026.  
 
Toelichting 2021 
 
Toekenning van de subsidie vindt plaats op basis van het gemiddeld aantal ‘inzetten’ 
over de afgelopen 3 jaren. Deze berekeningsmethodiek heeft er voor gezorgd dat 
t.g.v. de Covid-19 pandemie, de financiële effecten van een verminderde inzet van 
vrijwilligers in de thuissituatie nu ook voor het eerst zichtbaar werden.  
Er is in 2021 € 1.790 minder subsidie ontvangen. Daarentegen heeft de stichting in 
2021 eenmalig een bijdrage ontvangen van het Ministerie van VWS ter compensatie 
van de (extra) kosten ten gevolge van de coronamaatregelen ten bedrage van 
€3.556. 
In 2021 is het normbedrag voor de thuiszorgsituatie voor een betaalde coördinatie 
vastgesteld op € 1.198,19 per cliënt, dit was in 2020 € 1.186,06. Een stijging van 
€12,13 (+/+ 1,0%)   
Het normbedrag voor inzetten in WTZi-Instellingen is in 2021 vastgesteld op € 419,47 
per cliënt, dit was in 2019 €415,46. Een stijging van € 4,01 (+/+ 1,0%) 
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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.  
 
Zoals hiervoor als is vermeld ontving de Federatie tot en met 31 december 2021 voor 
alle aangesloten stichtingen de instellingssubsidie PTZ van het ministerie van VWS 
en keerde deze uit aan de stichtingen. Door het bestuur van de Federatie was 
afgesproken dat de Federatie voor haar budget een gedeelte van 23% per jaar van 
de subsidie kon benutten. De federatie had per jaar niet het volledige budget nodig 
en ontstond een jaarlijks overschot. 
De afgelopen jaren heeft de Federatie van deze niet doorbetaalde subsidiegelden 
een buffer van maximaal €100.000 (100K) opgebouwd. Het bedrag > 100K werd 
jaarlijks al afgeroomd en overgeboekt naar de aangesloten stichtingen. 

Hierdoor is in 2021 het volgende ontvangen: 
- afroming overschot 2019 € 2.919 
- afroming overschot 2020 € 3.097 

 
Conform de statuten van de Federatie is het  batig saldo zoveel mogelijk besteed 
overeenkomstig het doel van de stichting. Bij besluit tot ontbinding door het bestuur 
van Federatie op 24 februari 2021 is besloten dat het vermogen en een eventueel 
overschot over 2021 als niet doorbetaalde subsidie zou worden uitgekeerd aan de 
aangesloten stichtingen.  
De hoogte van het bedrag werd evenredig naar het aantal gehonoreerde aanvragen 
voor het boekjaar 2021, gemeten volgens de VWS-methode, over de stichtingen 
verdeeld. 
Hierdoor heeft onze stichting in 2021 een bedrag van €28.600 ontvangen over het 
vermogen. Een verdeling van het exploitatiesaldo over 2021 volgt in 2022.  
 
Samengevat heeft 2021 geresulteerd in een exploitatieoverschot van € 43.465.  
  
Een nadere specificatie van de baten en lasten treft u hierna in de 
exploitatierekening.  
 
 
Ben Berendsen 
penningmeester 
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Exploitatierekening 2021
Begroting Jaarrekening Jaarrekening

2021 2021 2020

€ € €
Baten
Federatie - subsidie 43.354 43.354 45.654
Federatie - subsidie-PU VWS (vanaf 2017) **(1) 15.929 15.929 15.419
Federatie - afroming overschot 2019 2.919 2.919  
Federatie - afroming overschot 2020 3.097 3.097
Federatie - vrijval nog niet uitgekeerde subsidie ivm

  liquidatie per 31-12-2021 28.600 28.600
Min. VWS - bijdrage kosten Coronamaatregelen 3.556
Rente 5 9 8
Diversen **(2) 0 0 632

totaal baten 93.904 97.463 61.713

Lasten
Salariskosten 40.600 40.607 38.582
Verzekeringspremies 850 843 299
Reiskosten 2.200 2.082 1.694
Overige organisatie kosten 11.050 10.466 11.698

totaal lasten 54.700 53.998 52.273

Saldo 39.204 43.465 9.440

93.904 97.463 61.713


