
Hulpvragen en inzet
Wij werken actief samen met thuiszorginstellingen
en informeren hen over het belang van tijdige
verwijzing naar onze ondersteuning. Ook was er
aandacht voor samenwerking en doorverwijzing
naar het Hospice. Waarschijnlijk is hierdoor de
bekendheid in ons netwerk verbeterd. Ook de
artikelen in plaatselijke bladen en uitzendingen op
de regionale TV zenders hebben zeker bijgedragen
aan bekendheid en het grote aantal aanmeldingen
van dit jaar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aanmeldingen werden gedaan in
27 % door de cliënt en naasten, 
67 % door de zorgmedewerker, 
6 % door huisarts of ziekenhuis.

 

 
 
 

woonplaats 2022 2021 2020

Horst ad Maas
Venray
Bergen
Gennep

40
37
18
19

31
28
11
14

35
32
17
17

totaal intakes 114 84 101

totaal inzetten 102 53 57

uren inzet 2538 1192 1595

leeftijdsopbouw
clienten 2022 2021 2020
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60-80
<60

64
44
6

32
25
2

37
22
9

jaarverslag 2022

Al ruim 25 jaar geven de vrijwilligers van VPTZ
NNL ondersteuning en aandacht aan mensen in de
laatste levensfase. De ondersteuning is ook voor
de mantelzorgers en wordt meestal thuis gegeven
en soms in een voorziening waar de cliënt woont.
De wens van de cliënt is leidend. 

Net als in de tweede helft van 2021 was er een
toename van de vraag naar onze ondersteuning.
In de intake werd net als de twee voorgaande jaren
getoetst of er extra gezondheid risico’s zijn voor
vrijwilligers en cliënten. 

Dit jaar hebben we uitgebreid stil gestaan bij ons
25-jarig jubileum. Voor alle vrijwilligers,
medewerkers en de partners waar we mee
samenwerken hebben we enkele malen een
“Feestelijke lezing en samenzijn” georganiseerd.
Gelegenheid om nieuwe informatie op te nemen
en gezellige bijeenkomsten ervoor en erna! De
thema’s waren; Zorg aan mensen met een andere
culturele achtergrond, met lezing van Marinus van
den Berg in mei. 
Belang en mogelijkheden van palliatieve zorg door
Sander de Hosson, longarts uit Assen. Beide keren
hadden we veel belangstelling en lovende reacties.

 
 



woonplaats 2022 2021 2020

Bergen
Gennep
Horst ad Maas
Venray

2
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7
7
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5

15

Totaal 28 31 30

jaarverslag 2022

Financiële jaarcijfers
Onze organisatie ontvangt rijkssubsidie,
gerelateerd aan het aantal cliënten bij wie we
ondersteund hebben, de voorgaande jaren. De
subsidie staat dus niet in verhouding tot het aantal
cliënten in 2022. In tegenstelling tot voorgaande
jaren is 2022 met een negatief resultaat van
€17.550 afgesloten. Dit gaat ten laste van de
reserves. Bij het aanhouden van het grote aantal
cliënten zullen we ons moeten beraden op het
vinden van nieuwe financiële bronnen.

De St. Vrienden van VPTZ-NNL ontving € 5193
aan donaties van familie van cliënten en € 2000
van de gemeenten in ons werkgebied voor het
jubileum. We hebben deze giften aangewend voor
scholing van de vrijwilligers, ook rondom het
jubileum om deskundigheid te verbeteren. Tevens
worden de donaties besteed aan activiteiten en
beloningen als dank voor de vrijwilligers.

Algemeen en bestuurlijk
Er zijn zes bestuursvergaderingen gehouden, waar
de gebruikelijke onderwerpen als financiën,
jaarverslag en vernieuwing beleidsnota’s
besproken werden. Er was ook aandacht voor het
vaststellen van nieuwe statuten voor de St. VPTZ
NNL en de St. Vrienden VPTZ NNL. Vanuit
bestuur en coördinatoren is deelgenomen aan de
landelijke VPTZ vergadering waar de nieuwe
kwaliteitseisen werden vastgesteld. Dit jaar en
volgend jaar onderzoeken we in welke mate we
hieraan voldoen en zo nodig voeren we
verbeteringen door. 

Bestuur
Miny Boersma, voorzitter 
Harrie van den Bergh, penningmeester 
John de Meijer, secretaris
Monique Dings, bestuurslid HRM tot 1-06-2022
Nell Wolfs, bestuurslid HRM, vanaf 1-06-2022
Hub de Bruijn, bestuurslid, waarnemend voorzitter

 

Vrijwilligers
Door de forse toename van het aantal
zorgverleningen werd vaker en langduriger inzet
gevraagd van de vrijwilligers. 
De bereidheid om ingezet te worden was
onverminderd groot.
In 2022 is het vrijwilligersbestand met 5 uitgebreid,
8 vrijwilligers hebben andere keuzes gemaakt en
hebben helaas afscheid genomen. 

Scholingen en andere bijeenkomsten konden
gelukkig weer gewoon doorgaan.
Onderwerpen waren o.a.: uitwisselen van
ervaringen, mantelzorg, zingeving en interculturele
palliatieve zorg.

Gerda  Janssen en Judith Pelzer hebben als
coördinatoren samen het afgelopen jaar een flinke
klus geklaard. O.a. meer dan 40% toename van het
aantal aanvragen en inzetten, werk voor het
jubileum en begeleiden van nieuwe vrijwilligers.

 

Coördinatoren: Judith Pelzer en Gerda Janssen

Kantooradres: hospice Zenit, Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray, tel: 06-55790271


