Vrijwilligers Pallia eve Terminale Zorg Bommelerwaard 2016 – 2017
In 2016 is:
- Het bestuur 9x bijeen geweest, 4x een reguliere bestuursvergadering en extra
bijeenkomst m.b.t. het aantrekken van een nieuwe coördinator.
- Nieuwsbrief nummer 9 verschenen.
- Nieuwe website gemaakt
- Vier keer de bijeenkomst van het Pallia ef Netwerk Den Bosch/Bommelerwaard
bijgewoond
- Twee maal een casuïs ekbespreking van het Pall. Netwerk ’s Hertogenbosch/
Bommelerwaard bezocht. Thema’s van de avond hebben betrekking op de Pallia eve
zorg.
- Twee maal een regiobijeenkomst in Eindhoven van VPTZ Nederland bezocht
*In 2016 hee VPTZ Bommelerwaard veel aandacht gekregen in de plaatselijke pers.
Interviews in Brabants Dagblad, Het Kontakt, Het Carillon, De Toren.
Dit ook in verband met wisseling van de coördinator in oktober 2016.
* Dit jaar kon VPTZ beschikken over 17 vrijwilligers.
2 Vrijwilligers hebben de introduc etraining (6 dagdelen) gevolgd.
3 Vrijwilligers hebben een 2-daagse training bij het Landelijk Steunpunt gevolgd
De coördinator hee tweemaal een 2-daagse training gevolgd
2 x 1 dag training voor alle vrijwilligers en coördinatoren op loca e in Zaltbommel
44 maal is een pa ënt aangemeld wat geresulteerd hee in 38 inze en.
Totaal 962 vrijwillige uren zijn ingezet (510 uren overdag, 29 uren in de avond en 433 ’s
nachts).
In 2016 een overeenkomst getekend met Brabantzorg m.b.t. zorgverlening in de
verpleeghuizen in de Bommelerwaard
09-01-2016

VPTZ is aanwezig bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
Zaltbommel
Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers en comité van
aanbeveling van VPTZ Bommelerwaard
Vrijwilligersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden door de
vrijwilligers ervaringen bij inze en uitgewisseld.
Lezing dhr. M. Keirse in Vught
Bijeenkomst van het pallia ef Netwerk Den Bosch/Bommelerwaard
Overleg coördinator Tiel
Overleg met Brabantzorg
Avond voor alle vrijwilligers m.b.t. Euthanasie en Pallia eve seda e
Overleg met VPTZ Nederland
Jaarlijkse Vrijwilligersdag Verwendag
VPTZ Bommelerwaard aanwezig bij seniorenbeurs
Overleg coördinatoren Rivierenland
Sinterklaasviering met vrijwilligers
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In 2017 is:

-

Het bestuur 5x bijeen geweest
Nieuwsbrief nr. 10 verschenen
Vier keer de bijeenkomst van het Pallia ef Netwerk Den Bosch/Bommelerwaard
bijgewoond
Twee maal een casuïs ekbespreking van het Pall. Netwerk ’s Hertogenbosch/
Bommelerwaard bezocht. Thema’s van de avond hebben betrekking op de Pallia eve
zorg.
Twee maal een regiobijeenkomst in Eindhoven van VPTZ Nederland bezocht

-

*In 2017 zijn er twee nieuwe vrijwilligers opgeleid.
Dit jaar kon VPTZ beschikken over 16 vrijwilligers.
2 Vrijwilligers hebben de introduc etraining (6 dagdelen) gevolgd.
4 Vrijwilligers hebben een 2-daagse training bij het Landelijk Steunpunt gevolgd
De coördinator hee een 2-daagse training gevolgd
2 x 1 dag training voor alle vrijwilligers en coördinatoren op loca e in Zaltbommel
41 maal is een pa ënt aangemeld wat geresulteerd hee in 28 inze en.
Totaal 1003 vrijwillige uren zijn ingezet (191 uren overdag, 220 uren in de avond en 592 in de
nacht).
* 2 afgevaardigden van VPTZ naar de Kubler Ross lezing in Nieuwkoop
* 2 afgevaardigden van VPTZ naar Het Elckerlyck congres georganiseerd door VPTZ
Nederland
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Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers en comité van
aanbeveling van VPTZ Bommelerwaard
6 februari 2017
Lezing van Mgr. De Korte over spiritualiteit in Den Bosch bezocht
10 mei 2017
Informeel samenzijn vrijwilligers, uitwisselen ervaringen
29 augustus 2017
Jaarlijkse Vrijwilligers Verwendag
11 oktober 2017
VPTZ Bommelerwaard aanwezig bij infomarkt “Respijtzorg”
27 november 2017 Lezing Manu Keirse (thema “rouw”) in Tiel

ti

9 januari 2017

(reis-)kosten personeel en vrijwilligers
training en scholing
P.R. kosten; adverten es en reclame
website
viering jubileum en kosten nieuwsbrief
kantoorkosten
TOTAAL KOSTEN
TOTAAL BATEN
resultaat

2016

2017

28.800
3.793
1.858
2.041
3.214
4.751
44.457
37.990
-6.467

24.850
3.175
3.100
45
1.131
2.093
34.394
41.707
7.313

Toelich ng:
- onder "(reis-)kosten personeel en vrijwilligers" zijn opgenomen de
loonkosten van de coördinator, en de vergoedingen en reiskosten die
zijn uitbetaald aan de coördinator, de vrijwilligers en de bestuursleden
De coördinator ontvangt loon conform de CAO VVT. Bestuur en andere
vrijwilligers ontvangen enkel een reiskostenvergoeding
- training: coördinator en vrijwilligers volgen verplichte en vrijwillige
trainingen, voornamelijk bij de landelijke VPTZ-organisa e
- onder PR-kosten zijn hoofdzakelijk opgenomen de adverten es
in regionale bladen en de vermelding in de telefoongids
- in 2016 is de website vernieuwd
- in 2016 is er een grote jubileumviering geweest, in 2017 is een
nieuwsbrief uitgebracht.
- onder kantoorkosten zijn opgenomen: telefoon- en portokosten,
kosten nieuwjaarsrecep e, salarisadministra e, lidmaatschap VPTZ Nederland,
(2016 nieuw)drukwerk, verzekeringen etc.
- baten bestaan hoofdzakelijk uit de subsidie van het Ministerie van VWS
- RSIN / Fiscaal nummer: 8090.70.297
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