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Nieuwsbrief voorjaar 2020 met jaarverslag 2019. 

Het nieuwe concept om u in het voorjaar te informeren over de huidige ontwikkelingen binnen VPTZ 
Heiloo en daarbij het jaarverslag te presenteren blijkt plezierig te werken. Zo blijkt uit de reacties. 

We hebben in 2020 een frisse start gemaakt. Ons team van 18 vrijwilligers bestaat uit een mix van 
zeer ervaren en een aantal startende nieuwe collega’s. Het delen van kennis en ervaring in 
combinatie met de trainingen van de academie van VPTZ-Nederland zorgt ervoor dat we zowel de 
kwaliteit als de warmte kunnen bieden bij het “Er Zijn” voor de mens in diens laatste levensfase 
thuis.  

Onze tweede coördinator, Henny van Overschot, is inmiddels goed ingewerkt en vormt samen met 
Ria v.d. Velde een succesvol duo in het begeleiden van de vrijwilligers, het vinden van de juiste 
vrijwilliger bij de zorgvrager en het onderhouden en uitbreiden van ons netwerk. Velen van u hebben 
inmiddels dan ook al kennis kunnen maken met Henny. 

Met de komst van John de Boer als nieuwe secretaris is ook het bestuur compleet. Zijn komst viel 
samen met de ( technische) noodzaak van het overgaan op een nieuwe website. En dat is goed 
gelukt. Mede door zijn inzet en kennis beschikken wij weer over een website die heel toegankelijk is 
en u informeert over wie wij zijn en waarvoor u bij ons een beroep kunt doen. Neemt u maar eens 
een kijkje op www.terminalezorgheiloo.nl  

Op verzoek van de professionele thuiszorgorganisaties hebben we in 2019 een licht terughoudend 
beleid vastgesteld m.b.t. nachtinzetten. Begin 2020 bleek het een juiste keus. Pas als aan alle 
voorwaarden is voldaan en er een vrijwilliger beschikbaar is kunnen wij incidenteel aan de vraag 
voldoen. Ons motto: “niemand hoeft in eenzaamheid te sterven” is hierbij altijd leidend. Binnen ons 
team zijn er enkele vrijwilligers die zich hiervoor inzetbaar hebben gemeld. 

In het vroege voorjaar werd ook Nederland getroffen door het Corona-virus. De gevolgen zijn soms 
schrijnend. Het bestuur van VPTZ Heiloo heeft in nauw overleg met vrijwilligers en coördinatoren 
besloten om onze zorginzetten in principe mogelijk te houden met inachtneming van alle RIVM 
maatregelen. In geval van zorgaanvraag is er ook overleg met huisarts en professionele thuiszorg en 
mag er geen sprake zijn van corona-verschijnselen. In deze tijd zijn er echter zeer weinig 
zorgaanvragen. VPTZ-Nederland ondersteunt haar leden met uitgebreide informatie en adviezen.  

Ook in Corona-tijd, of juist dan, willen wij contacten onderhouden met al onze 
samenwerkingspartners en met elkaar delen hoe wij in deze bizarre tijden er met en voor elkaar 
kunnen zijn.  

Wij wensen u en uw medewerkers een goede gezondheid. 

Elly Hentzen, voorzitter. 

  

http://www.terminalezorgheiloo.nl/
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JAARVERSLAG 2019 

 
Eind 2019 telden wij 18 vrijwilligers die beschikbaar waren voor inzetten bij patiënten. 
In 2019 is één vrijwilliger gestopt. Wij konden twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen.  
Er is een goed beroep gedaan op de opleidingsmogelijkheden binnen VPTZ, veelal bij de VPTZ 
Academie, een onderdeel van de landelijke vereniging VPTZ Nederland. En dat is toe te juichen, want 
een groot deel van ons budget is daar speciaal voor bestemd. 
De intern georganiseerde themabijeenkomsten zijn ook benut voor het verdiepen van kennis, maar 
zijn tegelijkertijd een gelegenheid voor alle betrokkenen bij onze stichting om elkaar te ontmoeten 
en ervaringen uit te wisselen. Regelmatig worden er deskundigen van buiten uitgenodigd. In 2019 
zijn er vijf themabijeenkomsten georganiseerd. 

Inzetten 
Wat het aantal zorgvragen betreft, zien wij de afgelopen jaren een neerwaartse tendens. Na de 24 
zorgaanvragen in 2017 en de 20 aanvragen in 2018 zijn wij in 2019 uitgekomen op 19 inzetten. Het 
aantal bestede vrijwilligersuren was 334,5 uren (2017), 1.087 uren (2018) en 338,5 uren in 2019. Al 
deze uren waren overdag. De leeftijd van de patiënten lag tussen de 75 en 94. De inzetten waren 
twee keer in een V&V huis, de andere in de thuissituatie.  

Vrijwilligersbeleid 
Er is een nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld, onder meer om vast te leggen dat door alle vrijwilligers 
die ingezet kunnen worden een zogeheten VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd moet worden.  
Ook is er een gedragscode opgesteld. De gedragscode is een onderdeel van de 
vrijwilligersovereenkomst. 
 
Nachtzorg 
In een beleidsnotitie is vastgelegd dat er ook mogelijkheden zijn voor nachtzorg. Als voorwaarde 
geldt hierbij dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar moeten zijn die zich hier voor willen inzetten. 
 
Bestuurszaken 
Marijke Aler heeft afscheid genomen als secretaris. John de Boer is haar opgevolgd. Henny van 
Overschot-van Bladeren is aangetreden als tweede coördinator.  
Aan de hand van een inventarisatie is vastgesteld dat de beschikbare vrijwilligersverzekeringen van 
de gemeentes Heiloo en Castricum voldoende dekking bieden op het gebied van aansprakelijkheids- 
en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

  

Onze twee coördinatoren 

Ria van de Velde-Hardeman, links en 

Henny van Overschot-van Bladeren, 

rechts 
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PR-zaken 
Samen met  VPTZ Zaanstreek, is een stand bemenst bij het ZONH symposium van 12 februari 2019.  
Er is opnieuw een advertentie in de activiteitengids van het Trefpunt geplaatst.  
De beschikbare folder is deels van een nieuwe tekst voorzien.  
De Facebook pagina is gesloten. Het aantal volgers was minimaal.  
Op 7 september 2019 is met een eigen kraam deelgenomen aan Uit&Zo in Heiloo.  
Ook op de ouderenmarkt in Akersloot waren wij aanwezig.  
Middels een verwijzing naar onze stichting op de website van het (nieuwe) Respijtpunt Heiloo (van 
Stichting Trefpunt) wordt beoogd onze stichting, bij de specifieke doelgroep, onder de aandacht te 
brengen.  
Omdat de oude website vanaf 1 januari 2020 niet meer wordt ondersteund, is besloten een nieuwe 
website te laten bouwen. Deze nieuwe website is begin 2020 online geplaatst. 

Financieel overzicht 2019 

BATEN 2018 2019 

Subsidie VWS 10.728 9.595 

Gemeente Heiloo 450 460 

Gemeente Castricum   205 

Donaties 500 300 

Totaal Baten 11.678 10.560 

      

LASTEN 2018 2019 

Opleiding 4.807 3.619 

Themabijeenkomsten 729 1.593 

Reiskosten 896 877 

Onkostenvergoedingen 2.400 2.650 

Telefoonkosten 164 263 

Publiciteit 1.512 850 

Algemene kosten 946 1.040 

Bestuurskosten 532 211 

      

Totaal Lasten 11.986 11.103 

 
    

Saldo baten/lasten -308 -543 

 

De exploitatierekening laat een negatief saldo zien van € 543,-. (2018 -/- € 308,-).  
De reserves van de stichting zijn voldoende om dit op te vangen. 
Opvallende posten zijn: 
* Teruggelopen subsidies als gevolg van afgenomen inzetten; 
* Hogere kosten voor themabijeenkomsten in vergelijking met 2018 omdat er in 2018 geen   
   eindejaarsbijeenkomst is gehouden; 
* Publiciteitskosten waren in 2018  hoger dan normaal als gevolg van een uitgebreide PR campagne; 
* Voor het overige zijn de kosten in lijn met het boekjaar 2018. 


