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Missie VPTZ-NNL
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordelijk Noord-Limburg (VPTZ-NNL) is er om aan wie 
dat wenst aandacht en ondersteuning te geven in de laatste levensfase. De ondersteuning is ook 
voor de mantelzorgers en wordt thuis gegeven of in een voorziening waar de cliënt woont. 
De wens van de cliënt is leidend en wordt afgestemd op de zorg door professionele zorgverleners. 
Dat kan overdag of in de nacht, zeven dagen per week. We zijn actief in de gemeenten Bergen, 
Gennep, Horst aan de Maas en Venray.

Corona en VPTZ-NNL
Het jaar 2021 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de coronacrisis. 
Deze wereldwijde pandemie heeft grote effecten op ons werk en veel impact op onze vrijwilligers 
gehad. We hebben zelfs moeten besluiten om van januari tot juni geen inzetten te doen. Er is 
door bestuur en coördinatoren in die tijd extra ingezet op verbetering van registratie en 
administratieve processen. Hiervoor is o.a. gekozen om over te gaan op nieuwe professioneel 
ondersteunde computersoftware. Daarbij is privacy beter gewaarborgd. In de tweede helft van 
2021 was er extra vraag naar onze zorg. Bij de intake werd zorgvuldig op de risico’s van corona 
gelet, wat af en toe afwijzen van hulpvragen tot gevolg had.Ook op het gebied van scholing is 
veel niet door kunnen gaan. 

Vrijwilligers
Bij de VPTZ-NNL zijn 31 vrijwilligers actief met 
een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. 
Zij zijn degene die bij de hulpvrager thuiskomen 
en zij zijn dus de spil van onze organisatie.
In 2021 waren 5 vrijwilligers 25 jaar actief bij de 
stichting. Daar hebben we aandacht aan gegeven 
tijdens de zomerbijeenkomst. Er zijn 3 vrijwilligers 
vertrokken en 3 nieuwe bijgekomen.

Coördinatoren
De dagelijkse organisatie van de hulp wordt ver-
zorgd door twee deeltijdcoördinatoren. Zij zijn 
de verbinding tussen cliënt, vrijwilliger en profes-
sionele zorgverleners. Per 1 juli 2021 heeft Moni-
que Jansen afscheid genomen. Met ingang van 1 
augustus is Judith Pelzer als nieuwe coördinator 
aangesteld. De coördinatoren doen de intake bij 
cliënten en vrijwilligers, regelen de inzet, coördi-
neren de scholing en onderhouden de contacten 
met netwerkpartners.

 Woonplaats 2021 2020 2019

 Bergen 2 3 3

 Gennep 7 7 7

 Horst 7 5 7

 Venray 15 15 15

 Totaal 31 30 31
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Bestuur
Miny Boersma: voorzitter, Harrie van den Bergh: penningmeester, John de Meijer: secretaris, 
Monique Dings: bestuurslid HRM, Hub de Bruijn: bestuurslid, PR waarnemend voorzitter.
Er zijn zes bestuursvergaderingen gehouden. Naast de gebruikelijke onderwerpen als financiën, 
jaarverslag en actualiseren van beleidsdocumenten hebben we de noodzakelijke wijzigingen 
doorgevoerd van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Ook is voor alle vrijwilligers 
en bestuursleden nu een VOG, verklaring omtrent gedrag aangevraagd en verkregen.
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Hulpvragen en inzet 
Het totaal aantal hulpvragen in 2021 was 84. Bij 53 cliënten werd daadwerkelijk inzet geleverd. Bij 
25 aanvragen is niet ingezet vanwege corona. Bij 6 cliënten is wel een intake gedaan door de 
coördinator maar bleek het niet nodig/mogelijk ook zorg in te zetten, door een snellere 
achteruitgang of overlijden.  
Wij werken actief samen met Thuiszorginstellingen en informeren hen over het belang van tijdige 
verwijzing naar onze zorg. Ook was er specifiek aandacht voor de samenwerking met het Hospice. 

Financiële jaarcijfers 
Onze organisatie komt in aanmerking voor rijkssubsidie. Het jaar 2021 is met een positief resultaat 
van €13.330 afgesloten. Dit resultaat is mede het gevolg van door corona afgezegde 
themabijeenkomsten en scholingen voor vrijwilligers. Het bedrag komt ten goede aan de reserves.  
 
De St. Vrienden van VPTZ-NNL ontving € 3456 aan donaties. We hebben deze giften deels gebruikt om 
de deskundigheid van de vrijwilligers te verbeteren. Tevens worden de donaties aangewend voor 
activiteiten en beloningen als dank voor de vrijwilligers. 
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Leren en ontwikkelen 
Een groot deel van de fysieke trainingen kon 
in 2021 niet doorgaan.  
Wel heeft op 22 oktober een dagdeel 
scholing en dagdeel overleg van bestuur en 
vrijwilligers plaats gevonden. 
  
De coördinatoren hebben de tweede helft 
van het jaar met alle vrijwilligers 
evaluatiegesprekken gevoerd over o.a. al dan 
niet inzetten tijdens corona. 
 

hulpvragen per woonplaats 2021 2020 2019
Horst aan de Maas 31 35 29
Venray 28 32 37
Bergen 11 17 12
Gennep 14 17 16
totaal aanvragen 84 101 94
totaal inzetten 53 57 69
totaal uren inzet 1192 1595 1985

leeftijdsopbouw hulpvragen 2021 2020 2019
>80 32 37 44
60-80 25 22 44
<60 2 9 6
geen inzet i.v.m. corona 25 33
totaal aanvragen 84 101 94

 Hulpvragen per woonplaats 2021 2020 2019
 Horst aan de Maas 31 35 29
 Venray 28 32 37
 Bergen 11 17 12
 Gennep 14 17 16
 Totaal aanvragen 84 101 94
 Totaal inzetten 53 57 69
 Totaal uren inzet 1192 1595 1985

 Leeftijdsopbouw hulpvragen 2021 2020 2019
 >80 32 37 44
 60-80 25 22 44
 <60 2 9 6
 Geen inzet ivm corona 25 33 
 Totaal aanvragen 84 101 94

Hulpvragen en inzet
Het totaal aantal hulpvragen in 2021 was 84. Bij 53 cliënten werd daadwerkelijk inzet geleverd. 
Bij 25 aanvragen is niet ingezet vanwege corona. Bij 6 cliënten is wel een intake gedaan door 
de coördinator maar bleek het niet nodig/mogelijk ook zorg in te zetten, door een snellere 
achteruitgang of overlijden. Wij werken actief samen met Thuiszorginstellingen en informeren 
hen over het belang van tijdige verwijzing naar onze zorg. Ook was er specifiek aandacht voor 
de samenwerking met het Hospice.

Leren en ontwikkelen
Een groot deel van de fysieke trainingen kon in 
2021 niet doorgaan. 
Wel heeft op 22 oktober een dagdeel scholing 
en dagdeel overleg van bestuur en vrijwilligers 
plaats gevonden.
De coördinatoren hebben de tweede helft van 
het jaar met alle vrijwilligers evaluatiegesprekken 
gevoerd over o.a. al dan niet inzetten tijdens 
corona.

Financiële jaarcijfers
Onze organisatie komt in aanmerking voor rijkssubsidie. Het jaar 2021 is met een positief resul-
taat van €13.330 afgesloten. Dit resultaat is mede het gevolg van door corona afgezegde thema-
bijeenkomsten en scholingen voor vrijwilligers. Het bedrag komt ten goede aan de reserves. 

De St. Vrienden van VPTZ-NNL ontving € 3456 aan donaties. We hebben deze giften deels 
gebruikt om de deskundigheid van de vrijwilligers te verbeteren. Tevens worden de donaties 
aangewend voor activiteiten en beloningen als dank voor de vrijwilligers.

Kantooradres: Hospice Zenit Venray, Hoenderstraat 95E, 5801 CJ  Venray, Telefoon 06-55 79 02 71


