
Beleidsplan voor de toekomst. 

Covid-19 heeft ook in 2021 een grote impact gehad. De uitvoering van de zorgverlening 
werd minder mogelijk en scholingsbijeenkomsten konden vrijwel allemaal niet 
doorgaan.  

Om de ondersteuning en hulp van de vrijwilligers goed te laten blijven aansluiten bij de 
vraag zullen wij de scholing en groepsbijeenkomsten in 2022 extra aandacht geven. In 
2022 viert de stichting haar 25 jarig jubileum en geeft interessante lezingen over zorg in 
de terminale fase en over zorg aan mensen van andere culturen. 

In enkele plaatsen van ons werkgebied zijn te weinig vrijwilligers die wij kunnen inzetten 
en we zullen dan ook activiteiten ontplooien om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 

In het afgelopen jaar was onze kantoor-huisvesting in Hospice Zenit in Venray. De 
samenwerken is daarmee verbeterd, maar zal in de toekomst verder worden 
geïntensiveerd. 

Samenvatting van het verslag van de uitgeoefende activiteiten. 

• In 2020 hebben wij 31 vrijwilligers ingezet voor zorgverlening bij 53 cliënten. 

• Er heeft één scholingsbijeenkomst voor alle vrijwilligers plaatsgevonden en een 
dagdeel algemeen overleg tussen bestuur en alle vrijwilligers over diverse 
onderwerpen. 

• Drie nieuwe vrijwilligers kregen een basisopleiding in Venlo, samen met de 
nieuwe vrijwilligers van VPTZ Venlo en van VPTZ Peel en Maas. 

• De coördinatoren hebben op regelmatige basis contact onderhouden met alle 
vrijwilligers.  

• Er is een VOG, verklaring omtrent gedrag, aangevraagd en verkregen voor alle 
vrijwilligers en bestuursleden. 

• Het bestuur heeft de verschillende beleidsstukken geactualiseerd, zich beraden 
op het voortzetten van de zorgverlening in de Corona tijd. Er is gekozen voor 
professionele software en ICT ondersteuning vanwege de kwaliteit en de 
veiligheid. 

• Er heeft een wisseling plaatsgevonden bij de bezetting van de coordinator 
functie. Monique Janssen is vertrokken en Judith Pelzer is benoemd in de functie. 

 

Balans van baten en lasten van de Stichting Vrienden VPTZ-NNL over 2021. 

Over 2021 heeft de Stichting Vrienden van VPTZ Noordelijk Noord-Limburg voor een 
totaal van € 3.455,-  aan donaties ontvangen. 

De balans van de stichting Vrienden van VPTZ Noordelijk Noord-Limburg kent een 

vermogen per eind 2021 van € 40.929,- 

 



 


