
VPTZ Bommelerwaard, 2019 

In 2019 is: 
- Het bestuur is 5x bijeen geweest, 3x een reguliere bestuursvergadering.  
- Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft 4x een bijeenkomst van het Palliatief 

Netwerk in Den Bosch bezocht  
- Vertegenwoordiger van VPTZ zit in de werkgroep van Café Doodgewoon regio Den 

Bosch/Zaltbommel  
- De coördinator en 2 ass. coördinatoren van VPTZ Bommelerwaard 4 x bijeen geweest 
- In het voor- en najaar een regiobijeenkomst van VPTZ Nederland in Eindhoven 

bezocht 
- 1 x overleg geweest met de NPV Bommelerwaard. 
- In 2019 is er een jubileumboekje van 20 jaar VPTZ Bommelerwaard verschenen, met 

daarin een terugblik op de afgelopen jaren en bijdragen van bestuur, vrijwilligers en 
betrokkenen. 

 
* Dit jaar kon VPTZ beschikken over 12 vrijwilligers. 
2 nieuwe vrijwilligers hebben de introductietraining (via VPTZ Nederland) gevolgd. 
2 vrijwilligers hebben een 2-daagse training bij het Landelijk Steunpunt gevolgd met als 
thema “Afstemming op de ander”.  
2 vrijwilligers hebben een 2-daagse training bij het Landelijk Steunpunt gevolgd met als 
thema “Balans in verlies”. 
1 dag training voor alle vrijwilligers en coördinatoren op locatie in Zaltbommel met als 
thema “Familiezorg”.  
 
39 maal is een patiënt aangemeld wat geresulteerd heeft in 27 inzetten.  
Totaal 857 vrijwillige uren zijn ingezet (496 uren overdag, 25 uren in de avond en 336  ’s 
nachts). 
 
15-01-2019 Het jaar 2019 zijn we feestelijk begonnen met een bijzondere 

Nieuwjaarsborrel in De Verdraagzaamheid in Zaltbommel. Daar 
hebben we gezamenlijk geproost op een nieuw jaar. Op deze avond 
weden ook drie vrijwilligers koninklijk onderscheiden. Ada v.d. Pol en 
Corry van Wouenbergh kregen deze onderscheiding opgespeld door de 
burgemeester van Zaltbommel dhr. P. Rehwinkel en Pieter van der 
Schoot door de burgemeester van Maasdriel dhr. H. van kooten.  

1-2-2019 Het bestuur en coördinator hebben kennisgemaakt met de nieuwe 
directeur van VPTZ Nederland, Fleur Imming. 

13-2-2019 Regiobijeenkomst van het Landelijk Steunpunt voor bestuur en 
coordinator in Eindhoven  

12-3-2019 Bestuur naar 15 jarig bestaan van Hospice De Duinsche Hoeve in 
Waalwijk. Lezing ‘Samenwerken aan een toekomst bestendige 
Palliatieve Zorg door Carlo Leget.  

20-3-2019 Training voor de vrijwilligers en coördinator met als thema 
“Familiezorg”, hoe ga je om met de systemen die er rondom een cliënt 
bestaan? 



22-3-2019 Overleg met het bestuur van het hospice Bommelerwaard in 
oprichting. 

20-5-2019 Een informeel samenzijn met High Tea in mei is helaas geannuleerd, 
omdat een groot deel van de groep vrijwilligers niet aanwezig kon zijn. 
Daarvoor in de plaats hebben we met een klein deel van de groep 
geluncht in de tuin van een van de vrijwilligers, ook de inzetten zijn 
besproken. 

27-5-2019 Aansluiten bij overleg thuiszorg Rossum om nader kennis te maken en 
VPTZ meer onder de aandacht te brengen. 

4-6-2019 Overleg coördinatoren Den Bosch, Tilburg en Boxtel. 
5-6-2019 Overleg coördinatoren Tiel, Geldermalsen en Culemborg. 
14-6-2019 Bestuur en vrijwilligers aanwezig bij voorstelling “In Between”in de 

kerk van Zaltbommel, daaraan voorafgaand een gezamenlijk diner. 
25-6-2019 Coordinator aanwezig bij bijeenkomst VPTZ Nederland in Amersfoort 

over de inzet van vrijwilligers. 
27-8-2019 Jaarlijkse Vrijwilligers- Verwendag in Den Bosch (een rondvaart en 

kookworkshop). 
29-8-2019 VPTZ Bommelerwaard aanwezig bij de viering van het 25 jarig jubileum 

van VPTZ in Den Bosch. 
2-10-2019 Een geplande training voor de hele groep vrijwilligers werd wegens 

ziekte van  de trainer geannuleerd. 
9-10-2019 Congres, ook bezocht door koningin Maxima en minister de Jonge van 

Volksgezondheid georganiseerd door het Landelijk Steunpunt in 
Amersfoort. 3 Bestuursleden en 5 vrijwilligers waren hierbij aanwezig.  

14-11-2019 Themabijeenkomst ‘De laatste zorg’  georganiseerd door het Netwerk 
Palliatieve Zorg in Den Bosch  door enkel vrijwilligers en bestuursleden 
bezocht.  

15-11-2019 Viering 20 jarig jubileum in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. De 
sprekers op deze avond waren Riet Fiddelaars, rouwtherapeut en 
Sander de Hosson, longarts. 

20-11-2019 Overleg met de coördinatoren van Tiel, Culemborg en Geldermalsen. 
23-10-2019 Bijeenkomst voor bestuur in Eindhoven (georganiseerd door het 

Landelijk Steunpunt)  m.b.t. Effectieve Communicatie 
25-11-2019 Overleg met NPV Bommelerwaard. 
11-12-2019 Overleg coördinatoren Tilburg, Den Bosch en Boxtel. 
13-11-2019 Kennismaking nieuwe oncologieverpleegkundige. 
28-11-2019 Informeel samenzijn met groep vrijwilligers. 
18-12-2019 Attenties rondbrengen naar thuiszorgorganisaties in de 

Bommelerwaard. 
 
 



2018 2019

(reis-)kosten personeel en vrijwilligers 19.204 20.868

training en scholing 9.010 5.245

P.R. kosten; advertenties en reclame 7.795 4.626

symposium 9.588

kantoorkosten 2.122 4.073

TOTAAL KOSTEN 38.131 44.400

TOTAAL BATEN 50.653 43.781

resultaat 12.522 -619

Toelichting:

- 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-organisatie

- onder kantoorkosten zijn opgenomen: telefoon- en portokosten, 

kosten nieuwjaarsreceptie, salarisadministratie, lidmaatschap VPTZ Nederland,

drukwerk, verzekeringen etc.

- baten bestaan hoofdzakelijk uit de subsidie van het Ministerie van VWS 

- RSIN / Fiscaal nummer: 8090.70.297


