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Stichting Vrijwilligers
Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ)
De meeste mensen willen het liefst in hun eigen
vertrouwde omgeving thuis of in een instelling
worden verzorgd en sterven. Voor naasten is het
zorgen voor een ongeneeslijk zieke een zware
taak, waardoor ze vaak niet toekomen aan kleine
maar belangrijke dingen.
Juist dan kan de VPTZ hulp bieden. Ons doel is de
cliënt en naasten te helpen het best mogelijke uit
deze periode te halen, zoveel mogelijk tegemoet
te komen aan de wensen van beiden.
Het jaar 2017 kenmerkte zich door een zich
voortzettende groei in het aantal inzetten en
verdere professionalisering van de organisatie.
De coördinatoren maken de match tussen cliënt
en vrijwilliger. Ze coördineren het werk aan het
bed en coachen de vrijwilligers. Ze zorgen voor
goede PR, en positioneren de vptz goed in het
netwerk. Er is een groeiende samenwerking
binnen de regio tussen alle organisaties rondom
palliatieve zorg. Extra aandacht heeft de
samenwerking met Hospice Mariaweide en het
Toon Hermanshuis.

Inzetten in 2017
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Financiële jaarcijfers

Vrijwilligers
jaar
2014
2015
2016
2017

vrijw.
21
24
22
28

cliënten
23
49
48
54

uren
834
1306
1031
1498

gem. per cl
30,9
26,7
21,47
27,7

In 2017 zijn 8 nieuwe vrijwilligers aangetreden.
Er zijn 2 vrijwilligers gestopt.
Van de 78 aanvragen hebben er 54 geleid tot een inzet.

In het coördineren van de inzetten is het contact met de
vrijwilligers een belangrijk thema. De rode draad blijft binden, behouden en boeien.
Binden: persoonlijke aandacht en betrokkenheid door
bestuur en coördinatoren
Behouden: begeleiding bij de inzetten en het voeren van
jaargesprekken.
Boeien: thema-avonden en scholing. Vrijwilligers worden
betrokken bij diverse activiteiten.

Per januari 2016 zijn vanwege de start met
betaalde coördinatoren de inkomsten
(hoger subsidietarief) en de uitgaven (hogere loonkosten) substantieel gewijzigd.
Voor 2017 leidde dit tot een exploitatietekort van € 3600,- (In 2016 € 2400,-).
Dit wordt opgevangen door de reserve van
de Stichting. Gelet op het aantal inzetten
en de subsidie van VWS, waarbij het gemiddelde aantal inzetten over de laatste 3
jaar telt, zullen inkomsten en uitgaven in
de komende jaren in evenwicht zijn. Het
financiële beleid is erop gericht om voor
de toekomst een gezonde reserve te ontwikkelen.

Vriendenstichting
De giften van cliënten of hun nabestaanden worden ondergebracht bij de Vriendenstichting. Deze gelden komen rechtstreeks ten goede aan de vrijwilligers.
Vriendenstichting
IBAN NL54 INGB 0008 5923 75

Na het beëindigen van een inzet wordt er altijd met nabestaanden geëvalueerd. Zij hebben veel waardering voor
de VPTZ vanwege snelheid van inzet, aanwezigheid, goed
kunnen luisteren, praktische ondersteuning, waken, veiligheid, aandacht en emotionele steun.

Bestuur
Tonnie van Kessel
Ad Burgmans
Fer Hoedemaekers
Liesbeth Bergmans

:voorzitter
:secretaris
:penningmeester
:bestuurslid

Voornemen 2018
Coördinatoren
-meer bekendheid geven van VPTZ
aan publiek en verwijzers
-vorm en inhoud geven aan kwaliteitseisen
-meer samenwerking met Hospice Mariaweide
en Toon Hermanshuis
-meer inzetten in Verzorgings- en Verpleeghuizen

Helmy Swinkels-Veldhuizen
José van de Veerdonk
VPTZ Venlo e.o.
Postbus 198, 5900 AD Venlo
06 51 29 70 70
info@vptzvenlo.nl
www.vptzvenlo.nl

