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1. Voorwoord

Met dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten
van de Stichting in het verslagjaar 2019. Voor informatie over de
doelstelling en de werkwijze van de Stichting verwijzen wij u graag naar
onze website www.vrijwilligerszorgthuis.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 2019 weer prima mochten samenwerken.
Geldrop, mei 2020.
Bestuur Stichting Vrijwilligers Zorg Thuis 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 en de bedrijfsvoering van de Stichting. In juli 2019
overleed volkomen onverwacht ons mede bestuurslid Niek Zonneveld,
arts. Met zijn warme persoonlijkheid en inlevend vermogen was hij voor
ons een fijne en deskundige collega. Wij zullen hem enorm missen.
Helaas zijn we er in het verslagjaar nog niet in geslaagd een goede
vervanging te vinden.
Positief nieuws was dat we er in het verslagjaar in zijn geslaagd een
goede invulling te vinden voor de vervulling van de financiële
administratie van de Stichting. Deze wordt nu uitgevoerd door Buro
Perspectief te Heeze/Leende in de persoon van mw. Maaike van Breugel.
Een belangrijk moment was de viering van ons 30-jarig bestaan. Samen
met de coördinatoren en de vrijwilligers hebben we een bezoek gebracht
aan de musical “De Soldaat van Oranje” en aansluitend daaraan hebben
we genoten van een heerlijk diner.
2.1 Samenstelling van het bestuur.
De samenstelling van het bestuur was in 2019 als volgt:
Dhr. drs. H.L. Hermsen
voorzitter
Dhr. A. Schuit
secretaris
Dhr. N. Zonneveld, arts
lid (t/m juli 2019)
Namens de vrijwilligers waren aanwezig bij de vergaderingen:
Margriet Verstappen en Marjoleine Schuit, coördinatoren beide
doelgroepen.
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3. Verslag van de coördinatoren
Het jaar 2019 zou een feestelijk jaar worden. i.v.m., het
30 jarig bestaan van onze Stichting.
Helaas juist in dit jaar is een van onze bestuursleden en tevens
medisch adviseur Niek Zonneveld plotseling overleden.
Een zeer aimabele man die ons met raad en daad bijstond en
die wij heel erg gaan missen. Het was een domper op wat een feestelijk
jaar had moeten worden.
Het jaar 2019 evenals het jaar 2018 stond voornamelijk in het
teken van creatief omgaan met aanvragen voor hoofdzakelijk
de groep chronisch zieken en dementerenden. De aanvragen zijn
exorbitant hoog. De wachtlijst blijft het hele jaar door zichtbaar,
zo ook het tekort aan vrijwilligers. Verschillende vrijwilligers
hebben dan ook 2 cliënten. Ook worden mensen van de terminale
zorg ingezet. Voor de twee groepen samen waren dit jaar 18
bijeenkomsten gepland.
Dit jaar hebben de coördinatoren deelgenomen aan vergaderingen,
lezingen, bijscholing etc. zowel landelijk, regionaal als plaatselijk.
Daarnaast waren er contactmomenten met het C.M.D. Geldrop-Mierlo
en Nuenen, LEV groep, S.O.V en diverse Thuiszorgorganisaties
We hebben in het najaar vanwege het jubileum toch nog ’n gezamenlijk
uitje gehad met alle vrijwilligers, wat door het bestuur was georganiseerd
en wat buitengewoon in de smaak is gevallen.
3.1

Doelgroep palliatieve terminale zorg.

Wij zijn in het begin van het verslagjaar gestart met 11 vrijwilligers.
Helaas heeft één vrijwilliger afscheid genomen. Er hebben zich
twee nieuwe vrijwilligers aangemeld, maar jammer genoeg bleken
beiden niet geschikt voor het werk. Het totaal aanvragen dit jaar
was 23, bij 3 was geen hulpinzet nodg, zijn er 17afgesloten en 6 duren
nog voort. De vraag naar nachtzorg was dit jaar weer toegenomen en
wel 6 van de 23 cliënten
We hebben met de groep dit jaar 10 bijeenkomsten gehad voor het
bespreken van cliënten en het uitwisselen van ervaringen.
Ook voor bijscholing zijn trainingen gevolgd en themaochtenden.
Ons jaarlijkse uitje is dank zij 2 vrijwilligers gerealiseerd en dan tenslotte
de geweldige 30-jarige jubileum dag georganiseerd door
het bestuur voor alle vrijwilligers en coördinatoren.
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3.2

Doelgroep lichamelijk gehandicapten, chronisch zieken en
dementerenden.

In dit verslagjaar zijn we gestart met 15 vrijwilligers, Er zijn geen
nieuwe vrijwilligers aangemeld. Wel hebben we helaas afscheid
moeten nemen van 4 gedreven personen i.v.m. persoonlijke
omstandigheden, een nieuwe baan en studie.
Met de lijst van 11 die we nu nog over hebben zitten we wederom met
‘n structureel tekort om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Daarom
dus een wachtlijst.
Aanvragen hadden we dit jaar 40 waarvan 12 doorlopers van 2018 en
28 nieuwe cliënten waarvoor 12 geen acute hulpinzet nodig was.
Een aantal aanvragers hebben we een alternatief kunnen aanbieden in de
vorm van dagbesteding en het huiskamerproject.
We sluiten dit jaar af met 4 cliënten op de wachtlijst.
Voor de vrijwilligers waren er dit jaar 8 bijeenkomsten voor het
bespreken van cliënten en bijscholing. Ook themaochtenden en zoals bij
de terminale groep een spectaculaire 30-jarige jubileumdag.
Al met al een hectisch jaar waar we met veel creativiteit door heen zijn
gekomen.
In december is i.v.m. teambuilding een Kerstochtend georganiseerd met
uiteraard ’n Kerstgeschenk.
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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
2018
2019
637
757,5
235
258
795
700
270

Overige doelgroepen
2018
2019
1243
833
325
201,5
789
784

273

180

252

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
2018
2019
12
12
10
8
2
3
24
23

Overige doelgroepen
2018
2019
27
25
20
15
47

40

Herkomst van de aanvragen.

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

Terminale zorg
2018
2019
6
9

2
10
3

1
10

2
1
23

3
24
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Overige doelgroepen
2018
2019
20
13
3
1
3
7
3
2
1

6
10
2

8
47

8
40

