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1. Voorwoord

Met dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten
van de Stichting in het verslagjaar 2014. Voor informatie over de
doelstelling en de werkwijze van de Stichting verwijzen wij u graag naar
onze website www.vtzgeldropnuenen.nl
Graag spreken wij onze dank en waardering uit naar onze coördinatoren
en vrijwilligers, die zich ook weer in dit verslagjaar op betrokken en
deskundige wijze hebben ingezet voor de zorg aan hen die om hulp
vroegen. Ook zijn wij dank verschuldigd aan professionele organisaties
met wie wij ook in 2015 weer prima mochten samenwerken.
Geldrop, mei 2016.
Bestuur Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a.
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2. Verslag van het bestuur.

Het bestuur van de Stichting is in het verslagjaar 4x bijeen geweest. De
thema’s die werden besproken waren gericht op de voortgang van de
werkzaamheden binnen de Stichting en de bedrijfsvoering.
In 2015 hebben we de viering van ons jubileum afgesloten met een diner
voor al onze vrijwilligers en coördinatoren.
Vanwege gezondheidsproblemen moesten we helaas vroegtijdig afscheid
nemen van onze coördinator Arine Brouwer. Gelukkig kon de ontstane
vacature snel worden opgevuld door de aanstelling van Marjoleine
Schuit, die reeds als vrijwilliger voor onze Stichting werkzaam was.
Na vanaf de dag van de oprichting van onze Stichting werkzaam te zijn
geweest als secretaris van het bestuur gaf Bert Savenije aan dit
verslagjaar te willen aftreden vanwege gezondheidsproblemen. Wij zijn
Bert grote dank verschuldigd voor zijn onbaatzuchtige inzet en het vele
werk wat hij voor onze Stichting gedurende meer dan 25 jaren heeft
verricht. Het bestuur zal begin 2016 op gepaste wijze afscheid nemen van
Bert. Wij zijn zeer verheugd snel in de opvolging van Bert te hebben
kunnen voorzien met de komst van Ad Schuit als nieuwe secretaris van
de Stichting.
2.1

Samenstelling van het bestuur.

De samenstelling van het bestuur was in 2015 als volgt:
Dhr. drs. H.L. Hermsen
voorzitter
Dhr. A.H. Savenije
secretaris(t/m 1-11-2015)
Dhr. A. Schuit
secretaris(vanaf 1-11-2015)
Dhr. J. de Beer
Dhr. N. Zonneveld, arts

penningmeester
lid

Namens de vrijwilligers waren aanwezig bij de vergaderingen:
Mw. M. Verstappen, MW. A. Brouwer(t/m augustus 2015) en Marjoleine
Schuit(vanaf november 2015)coördinatoren beide doelgroepen.
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3. Verslag van de coördinatoren
In het verslagjaar lag de prioriteit helaas opnieuw bij het aantrekken
van een nieuwe coördinator door het vertrek om gezondheidsredenen
van Arine Brouwer. De vacature kon al snel worden ingevuld met de
komst van Marjoleine Schuit, die reeds als vrijwilliger voor onze
Stichting werkzaam was. Naast het behouden van een stabiele groep
vrijwilligers is er ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan het
werven en scholen van nieuwe vrijwilligers. Uiteindelijk hebben we
vier nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.
Evenals in andere jaren hebben we ook dit jaar weer deelgenomen aan
een aantal structurele overlegsituaties, waarbij voor de veranderingen
in de sector zorg en welzijn belangrijke onderwerpen van gesprek
waren. Daarnaast is deelgenomen aan contactmomenten met
samenwerkingspartners, zoals CMD Geldrop-Mierlo, Nuenen,
Steunpunt Mantelzorg Thuiszorgorganisaties en
Zorgtrajectbegeleiders. Ook zijn diverse informatieavonden bezocht
en zijn bezoeken gebracht aan de dementheek en de zorgwinkel. Ook
PR activiteiten zijn verricht om onze Stichting te promoten.
3.1 Doelgroepen chronisch zieken, mensen met dementie en/of
lichamelijke beperking.
Begin van het jaar zijn we gestart met 12 vrijwilligers voor deze
groep. In de loop van het jaar zijn er 2 nieuwe vrijwilligers
aangenomen, 3 zijn er gestopt en 1 heeft er de taak van coördinator op
zich genomen. 2 vrijwilligers hebben de basiscursus afgerond, en 1 is
gestart.
Er werden 36 aanvragen gedaan, waarvan er 1 niet tot inzet is
gekomen van ’n vrijwilliger of begeleiding van ’n coördinator. In het
verslagjaar zijn er 14 aanvragen afgesloten, en 22 gaan mee naar het
komend jaar. De redenen voor het afsluiten waren opname in
verzorgings/verpleeghuis, uitbreiding van dagbesteding, of overlijden.
Er waren 4 bijeenkomsten gepland voor vrijwilligers voor overleg en
bespreking van inzetten als mede een thema-avond dementie /
hersenletsel en een bezoek aan de Zorgwinkel en de dementheek.
Ook is er een gezellige gastronomische avond georganiseerd als
teambuilding voor de groep.
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3.2 Vrijwilligers palliatieve terminale zorg.
In het verslagjaar zijn we gestart met 12 vrijwilligers. We hebben in de
loop van het jaar 2 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. 1
vrijwilliger is gestopt. 1 vrijwilliger heeft de basiscursus afgerond en
2 zijn er in het najaar gestart. Ook een van de coördinatoren, Arine
Brouwer, heeft wegens gezondheidsredenen afscheid genomen.
Marjoleine Schuit is in de loop van het jaar haar opgevolgd.
In deze zorggroep zijn 29 aanvragen gedaan, waarbij er voor 3 geen
hulpinzet nodig was door vroegtijdig overlijden.
Het jaar 2015 was een erg druk jaar in vergelijking met het vorige, wat
men ook terugziet in het aantal aanvragen en de inzeturen.
Er zijn dit jaar 11 bijeenkomsten georganiseerd voor de bespreking van
inzetten en het uitwisselen van ervaringen. Ook zijn thema-avonden en
een bezoek aan de Zorgwinkel en de Dementheek gerealiseerd. Enkele
vrijwilligers hebben lezingen bijgewoond over
levenseindeproblematieken rouw en verlies.
Ook de groep terminale zorg heeft in het kader van teambuilding het
jaar afgesloten met een gezellige gastronomische avond.
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4. Cijfermatige overzichten.
4.1

Inzet in uren coördinatoren en vrijwilligers.

Directe hulpuren
Indirecte hulpuren
Uren coördinatoren buiten
hulp inzet
Uren scholing vrijwilligers

Terminale zorg
2014
2015
593
864
136,5
293,5
606,5
925
306,5

488

Overige doelgroepen
2014
2015
1013
1244,5
253
433,5
200,5
298
252,5

275

In de uren van de coördinatoren zijn opgenomen de uren voor overleg,
werving en selectie, cursussen en vrijwilligersbijeenkomsten. In de uren
coördinatoren buiten hulp inzet zijn opgenomen de uren administratieve
ondersteuning.
4.2

Plaats van herkomst hulpvragenden.

Geldrop-Mierlo
Nuenen c.a.
Heeze
Totaal

4.3

Terminale zorg
2014
2015
13
18
6
10
1
19
29

Overige doelgroepen
2014
2015
23
24
7
12
30

36

Herkomst van de aanvragen.

Familie/mantelzorg
Huisarts
CMD Nuenen ca
CMD Geldrop-Mierlo
Thuiszorg
Ziekenhuis
Steunpunt Mantelzorg
Verpleeghuis
Zorgtrajectbegeleider
Totaal

Terminale zorg
2014
2015
8
13

Overige doelgroepen
2014
2015
8
14
2

7
4

14

1
1
29

19
6

6
1
7
8
30

3
8

9
36
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