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

2019

2020

20.868
5.245
4.626
70
9.588
4.003
44.400
43.781
-619

20.911
1.468
3.175
102
940
3.816
30.412
38.504
8.092

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 PR-kosten zijn hoofdzakelijk opgenomen de advertenties
in regionale bladen en de vermelding in de telefoongids
- in 2020 is een nieuwsbrief uitgebracht
- 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

VPTZ Bommelerwaard, 2020
De Corona crisis hee ook op VPTZ een grote impact gehad. Eind maart hee het bestuur
besloten te stoppen met de lopende inze en en komende aanvragen voor thuisinze en
voorlopig niet aan te nemen. Begin mei hee VPTZ de inze en weer hervat. Hiervoor hee
VPTZ de individuele keus om wel of niet te starten volledig bij de vrijwilligers gelaten. Er is
wel een richtlijn geformuleerd waaraan men zich bij intake en inzet zal moeten houden. Een
aantal vrijwilligers hebben de keuze gemaakt om jdelijk niet ingezet te worden, waardoor
het aantal beschikbare vrijwilligers ongeveer op de hel kwam. Daarnaast zijn er een aantal
trainingen en (informele) bijeenkomsten geannuleerd.
In 2020:
- Hee de nieuwjaarsrecep e voor medewerkers en ambassadeurs op 13 januari
plaatsgevonden in Zaltbommel
- Het bestuur is 4x bijeen geweest, 2x een reguliere bestuursvergadering. Tevens is er
een bijeenkomst geweest om de beleidsnota voor de komende jaren te bespreken.
- Twee keer hee een bestuurslid een online vergadering van het Pallia ef Netwerk ’s
Hertogenbosch-Bommelerwaard bijgewoond.
- Hee de Vrijwilligers verwendag op gepaste afstand plaatsgevonden op 25 augustus
met een High Tea
- Voorzi er en secretaris hebben een online mee ng gehad met de voorzi er en
secretaris van het Landelijk steunpunt.
- De 3 coördinatoren van VPTZ Bommelerwaard zijn 5 x bijeen geweest.
- Er hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden met de coördinatoren van andere
netwerken.
- In oktober hee er een online landelijke VPTZ bijeenkomst plaatsgevonden over het
kwaliteitskompas waar DPTZ Bommelerwaard ook een van de deelnemers was.
- In 2020 is de twee jaarlijkse nieuwsbrief uitgekomen met als thema “VPTZ in
Corona jd”.
- In december zijn er a en es gebracht naar thuiszorgorganisa es in de
Bommelerwaard en de zijn de eindejaarsa en es naar de vrijwilligers gebracht.
Dit jaar kon VPTZ beschikken over 12 vrijwilligers. In de loop van 2020 zijn er 2 vrijwilligers
gestopt, maar hebben zich ook 2 nieuwe vrijwilligers aangemeld.
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2 nieuwe vrijwilligers zijn in oktober 2020 gestart met de introduc etraining in
samenwerking met VPTZ Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Vanwege de aangescherpte
maatregelen is deze jdelijk gestopt. De verwach ng is, dat de training in de loop van 2021
weer hervat zal worden.
1 coordinator hee de 2-daagse training “Voice Dialogue, ik en mijn ikken” voor
bestuursleden en coördinatoren 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”.

