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Voorwoord
"Er zijn, als sterven dichtbij komt".
Dit is het motto van onze VPTZ-organisatie ( Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).
Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in een eigen vertrouwde omgeving
zijn en dat is meestal thuis. Onze vrijwilligers nemen dan zo mogelijk de taak van de mantelzorgers
tijdelijk over, zodat de mantelzorgers zich even kunnen ontspannen op welke wijze dan ook. Prachtig
werk en als voorzitter veel dank voor ieders inzet.
In het jaar 2014 is het bestuur van de stichting VPTZ-Betuwe 5 keer in vergadering bijeen geweest
met de coördinatoren. Het vergaderen op deze wijze voldoet steeds zeer goed, veel aandacht werd
besteed aan de onderlinge communicatie, is kort, rechtstreeks en tweezijdig informatief. De
coördinatoren zijn op de hoogte waarmede het bestuur zich moet bezig houden en het bestuur hoort
van de coördinatoren wat in het veld zich allemaal afspeelt.
Deze kennis en ervaring overdracht doet de motivatie van het vrijwilligerswerk versterken.
In het afgelopen jaar is volop in discussie geweest wat de VPTZ Betuwe als organisatie te wachten
staat met de grote verandering in de zorgverlening per 1 januari 2015. Voldoende voorbereidingen
werden getroffen en VPTZ Betuwe prijst zich gelukkig met een aanzienlijke toename van het aantal
vrijwilligers. Met deze groep vrijwilligers kunnen we gezamenlijk de komende ontwikkelingen tegemoet
gaan.
Daarnaast werd zeer veel aandacht besteed en de nodige energie in gestopt om de bekendheid van
het bestaan van onze organisatie nadrukkelijk te verspreiden. Hiervoor werden diverse publicaties in
de media opgenomen, die ongetwijfeld haar vruchten zullen afwerpen, een nieuw landelijk en duidelijk
logo, een duidelijke website en een enthousiaste PR coördinator.
Extra bekendheid kwam tot uiting met de ontvangst van de Vrijwilligersprijs van de Stichting
Medische Zorg (MGZ) te Bemmel, een geheel onverwachtse happening waarmede ons bestuurslid
Dick Nadorp in het zonnetje werd gezet.
	
  
In de loop van het jaar heeft het bestuur afscheid moeten nemen van een tweetal coördinatoren, één
vanwege verhuizing naar elders en de ander vanwege het verkrijgen van een nieuwe baan. Gelukkig
heeft naar een aanleiding van een advertentie een vrijwilliger zich aangemeld, zodat het bestuur in
2015 het vrijwilligers werk gezamenlijk kan uitvoeren met vier coördinatoren. Een perfect werkend
team met zeer gemotiveerde vrijwilligers voor het werk "met handen aan het bed". Alle hulde aan hen
allen!
De lustrumviering in mei 2014 ter gelegenheid van ons 25 jarig bestaan, het gezamenlijk koken in
Huissen in november 2014, goede onderlinge contacten, enthousiaste vrijwilligers en coördinatoren,
sfeervolle en efficiënte vergaderingen dragen bij aan de motivatie om dit vrijwilligerswerk optimaal uit
te kunnen voeren. Namens het bestuur dank aan allen voor ieders inbreng en inzet.
Ir. S.P.W.Franses, voorzitter
	
  

Vrijwilligers
•
•
•

In febr. en in nov. hebben de coördinatoren Brenda Huberts en Marriet van Rekum vanwege
uitbreiding van hun betaalde banen afscheid van de VPTZ Overbetuwe genomen.
In november overleed na een kort ziekbed onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Bernhard
Schinkel.
Ook met het oog op de naderende WMO in 2015 werd het aannemen van nieuwe vrijwilligers
een noodzaak. Negen nieuwe vrijwilligers volgden de introductiecursus, zodat VPTZ Betuwe
eind 2014 41 vrijwilligers heeft. Er zijn geen advertenties geplaatst; alle nieuwe vrijwilligers
meldden zich n.a.v. de vele berichten over de VPTZ in de media.

Inzetten
• Het merendeel van de aanvragen voor inzet kwam van de Buurtzorg en de STMG. Twee keer
belde een huisarts voor inzet en vijftien keer belden de mantelzorgers.
• Er is een toename van inzetten geweest;
in 2013 in Lingewaard 5 met 108 uren en in 2014 15 met 329 uren,
in 2013 in Overbetuwe 15 met 329 uren en in 2014 26 met 568 uren. (In het financiële
jaarverslag wordt niet van een kalenderjaar uitgegaan, maar van een periode.)
• Bij de evaluaties bleek dat iedereen tevreden was. Van acht nabestaanden werd een
financiële gift als blijk van waardering ontvangen.
Hospice
• Enkele vrijwilligers van VPTZ Betuwe en een aantal personen van de Rotary Elst hebben
intensief onderzocht of een Bijna-Thuis-Hospice bestaansrecht heeft. Nadat alle verzamelde
gegevens waren bestudeerd moest helaas worden geconstateerd dat een Hospice op korte
termijn een exploitatietekort zou hebben; het plan werd derhalve terzijde geschoven.
• Enorm positief feit: binnen enkele weken was een lijst samengesteld met maar liefst 89
vrijwilligers die zich schriftelijk hadden opgegeven om in het Hospice te werken	
  
Nieuw logo en het merk VPTZ
• In maart 2014 werd door VPTZ Nederland een nieuw logo gelanceerd.
• VPTZ Betuwe liftte met voornoemde lancering mee, bracht eveneens nieuwe folders uit, paste
de website aan en profileerde zich met de nieuwe pay-off die onder het frisse logo staat, nl.
“Als Sterven dichtbij komt”.
• VPTZ moet vanaf 2014 gebracht worden als een merk dat staat voor vrijwillige zorg bij
terminale patiënten. Uitleg over de betekenis van de letters is in beginsel niet meer nodig.
Jubileum
• Op 17 mei 2014 heeft VPTZ Betuwe n.a.v. het 25-jarig jubileum een mini-symposium in Het
Dominicanenklooster te Huissen gehouden.
• Giften van enkele dankbare nabestaanden en een royale gift van de Stichting Evert Huisman
Fonds hebben het jubileumfeest mogelijk gemaakt.
• Mevr. dr. Els Borst had toegezegd te komen spreken. Wij betreuren haar overlijden. Dhr. dr.
Jan Terlouw was bereid haar taak over te nemen..
• Na opening door de voorzitter dhr. ir. S. Franses, voerden resp. dhr. dr. Jan Terlouw, pastor
dhr. Marinus van den Berg en prior dhr. Henk Jongerius het woord. Het waren inspirerende
speeches. “Oden aan de vrijwilligers” werden door de vele aanwezigen met luid applaus
ontvangen.
• Mw. Marian Schuurmans, burgemeester van gemeente Lingewaard deelde, ook namens
gemeente Overbetuwe, bloemen uit aan de vrijwilligers.
• Een televisie-koppel van voormalig TV Overbetuwe maakt een impressie; het filmpje staat op
de website.
• Ook zang, toneel, een hapje en een drankje én het mooie weer zorgden ervoor dat dit
jubileum een onvergetelijke dag werd.
Scholing
• Het Landelijk Steunpunt van VPTZ heeft in 2014 het al jarenlang bestaande
scholingsprogramma ondergebracht in een brochure genaamd “VPTZ-Academie”. Alle
vrijwilligers konden op kosten van Stichting VPTZ Betuwe een 1- of 2 daagse cursus volgen.

•

•

Vrijwilligers hebben ook gebruik gemaakt zich op andere manieren bij te scholen door naar
symposia van collega-organisaties uit de regio te gaan of men ging in grote getale naar het in
nov. gehouden symposium waar dhr. prof. dr. Manu Keirse sprak over “Rouw bij kinderen”.
Bovendien leerde men tijdens de 7 vergaderingen van elkaar als het agendapunt
“ervaringenronde” aan de orde was.

Samenwerking met VPTZ Midden-Gelderland
• VPTZ Betuwe participeert binnen de organisatie VPTZ Midden-Gelderland en werkt bijv. nauw
samen op het gebied van scholing en externe communicatie.
Uniformiteit binnen VPTZ Betuwe
• Vanwege onderbezetting bij drukte gaan vrijwilligers naar elkaars gemeenten; Lingewaard
naar Overbetuwe en omgekeerd. Om alle misverstanden uit te sluiten heeft het bestuur op 10
nov. 2014 unaniem besloten dat alle coördinatoren hetzelfde intake-formulier gebruiken.
PR en lokale positionering
• Elke twee weken verscheen in huis-en-huisbladen een kleine advertentie met het logo en de
vermelding van de website. Dat het vruchten afwerpt is zeker, want de naam – en
dienstbekendheid zijn aanmerkelijk vergroot.
• Via de media is, ook vanwege het jubileum, goed uitgepakt. Er verschenen diverse artikelen,
zoals in het dagblad De Gelderlander, in de weekbladen De Betuwe en Hét Gemeentenieuws,
maar ook in vele dorps- en kerkbladen. Bovendien hebben Lingewaard Lokaal evenals TV
Overbetuwe aan de PR belangeloos bijgedragen d.m.v. een interview en een kort filmpje.
Financieel
• Onder meer ter ondersteuning van de aanvraag van subsidie bij het Ministerie van VWS
worden de financiën beheerd door de penningmeester van het bestuur; zie de website.
• Subsidie en donaties van nabestaanden worden vooral gebruikt voor scholingsdoeleinden /
deskundigheidsbevordering, reclame-uitingen, telefoonkosten en kilometervergoedingen.
• Binnen VPTZ Betuwe werkt iedereen onbezoldigd.
De toekomst
• De beste reclame maken de vrijwilligers. Men zegt onze hulp voort, want na een inzet bleek bij
een evaluatie dat iedereen tevreden was.
• Ouderen blijven langer thuis wonen en men wordt ouder. Door de toegenomen bekendheid
van de kosteloze inzet van VPTZ wordt een toename van aanvragen verwacht.
• We zijn op de toekomst voorbereid. Alle vrijwilligers zijn geschoold, ervaren en vooral: zij
hebben de motivatie om geheel belangeloos wat voor onze medemens te betekenen!
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