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De Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente
is aangesloten bij VPTZ Nederland

Jaarverslag bestuur 2017
Voorwoord
In 2017 hebben we weer veel aanvragen
gehad, thuis is het aantal gestegen, bij
Hospice Holos zien we een kleine daling
en voor intramurale inzetten blijkt men ons
nu vaker te kunnen vinden. Naast alle
dagelijkse organisatorische werkzaamheden
hebben de coördinatoren samen met enkele
vrijwilligers en bestuur een aanzet gegeven
voor een lokaal beleidsplan, vanuit richtlijnen
Leendert Vriel Twente en VPTZ Nederland.
Speerpunten hierbij zijn steeds weer: zorgen
voor voldoende vrijwilligers, noodzakelijke
en wenselijke scholingen en de grenzen van
en aan vrijwilligerswerk proberen duidelijk te
krijgen.
In juni hebben we het 12 ½ jarig bestaan van
Hospice Holos met onze samenwerkende
partner Zorggroep Sint Maarten en Vrienden
van Hospice Holos gevierd. Met genodigden
hebben we een waardevolle lezing
aangehoord: “Hoop in de palliatieve fase”
door Erik Olsman.
Dankzij onze Vrienden van Hospice Holos en
Vrienden van Leendert Vriel NOT hebben we
o.a. 5 nieuwe bedden (met veel technische
mogelijkheden) en bijpassend meubilair
kunnen aanschaffen met daarnaast nog
andere aanvullende benodigdheden.

In november hebben we afscheid genomen
van Suze Lentferink, die gedurende 17 jaren
als bestuurslid op een zeer deskundige,
bevlogen en fijne manier haar steentje heeft
bijgedragen, vooral op het gebied van
HRM. We hebben Sandra Hasselerharm als
opvolgster kunnen benoemen.
We willen iedereen: vrijwilligers,
coördinatoren, samenwerkende
zorginstellingen, netwerk organisaties,
gemeentes e.a. die zich hebben ingezet
voor onze organisatie bedanken en hopen
op een verdere prettige samenwerking.
Namens het bestuur,
Ineke Nusmeier
Voorzitter

Financiën

De financiële gegevens van de stichting
Leendert Vriel Noord Oost Twente worden
opgenomen in de jaarrekening van de
Stichting VPTZ Leendert Vriel Twente. De
stichting is een Algemeen Nut Beogende
Instelling(ANBI). De jaarcijfers en het
beleidsplan zijn openbaar en staan vermeld
op www.anbi.nl.
Henk Hekman
Penningmeester

Algemene gegevens
Sinds de oprichting in november 1988 is de Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente een
vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt ondersteuning te bieden bij palliatieve terminale
zorg. De Stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg (VPTZ) te Amersfoort. Wij willen als vrijwilligers in de terminale zorg aanvullende en
ondersteunende hulp bieden aan terminaal zieken en zijn/haar naasten in de thuissituatie
en in Hospice Holos. Ons werkgebied bestrijkt de gemeenten Oldenzaal, Losser en
Dinkelland. De aanvragen voor hulp komen binnen via mantelzorg, thuiszorg, huisarts of
transferverpleegkundige. Onze hulp wordt geboden door goed opgeleide vrijwilligers, die
bescheiden en respectvol de terminaal zieke en de mantelzorg ondersteunen.
Op 31 december 2017 waren, naast de vrijwilligers, bij de Stichting Leendert Vriel Noord Oost
Twente de volgende personen betrokken:
Bestuur
Mevr. Ineke Nusmeier		
Dhr.
Henk Hekman
Mevr. Corrie Christenhusz		
Dhr.
Albert van der Krabben		
Mevr. Sandra Hasselerharm 		
Mevr. Andrea Fuhrmann		

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Lid

Coördinatoren
Mevr. Ine Bonke
Mevr. Ine Kaptein
Adresgegevens
Kantoor			
Monnikstraat 33			
7571 CW, Oldenzaal			
Tel: 06 - 22 57 23 19			

Secretariaat bestuur
Mevr. C. Christenhusz
Hoge Haerlaan 25
7573 BV Oldenzaal

E-mail: oldenzaal@leendertvriel.nl
Internet: www.leendertvriel.nl / www.hospice-holos.nl

Hulpaanvragen en inzetten 2017
Hulpaanvragen
Jaar
thuis
2017
57
2016
48
2015
46

Hulpinzetten
Intramuraal
4
4
3

In hospice
Jaar
aantal gasten
2017
52
2016
60
2015
50

thuis
40
31
35

uren
968
852
1010

aantal ligdagen
1331
944
1051

uren
10852
7167
6098

Gasten Hospice Holos
Uit gemeente
Oldenzaal
Losser
Dinkelland
Enschede
Overig
Totaal

2017
29
11
7
3
2
52

2016
31
8
12
6
3
60

2015
22
7
8
7
6
50

Aanvragen thuis
In gemeente
Oldenzaal
Losser
Dinkelland
Overig
Totaal

2017
27
7
22
1
57

2016
17
10
21
48

2015
23
9
14
46

Totaal thuis, Intramuraal en hospice Holos
Totaal
aantal aanvragen en gasten
aantal inzetten
2017
109
96
2016
108
95
2015
96
88

uren
11820
8019
7108

Coördinatie
De algemene taken
De coördinatoren geven uitvoering aan het
door het bestuur uitgezette beleid. Hun
voornaamste taken zijn: het coördineren en
ondersteunen van vrijwilligers en organiseren
van hun inzet. Daarnaast verzorgen zij de
intake bij de cliënt die thuis wil sterven of
een intake bij een gast voor Hospice Holos.
Ook geven de coördinatoren inhoud aan
de samenwerking met het verpleegkundig
team van het hospice en onderhouden zij de
externe contacten.
Pr-activiteiten in 2017
•	We hebben een aantal presentaties
gegeven voor geïnteresseerden o.a. bij
het ROC in Almelo aan verzorgende IG in
opleiding.
•	Tijdens de viering van het 12 ½ jarig
jubileum is er een artikel geplaatst in
dagblad Tubantia over “Aandacht in het
Hospice”.
•	In de Glimlach, weekblad voor Oldenzaal,
heeft één van onze vrijwilligers vertelt wat
het vrijwilligerswerk bij Leendert Vriel voor
haar betekent.
•	In december hebben 2 vrijwilligers een
sponsoractie georganiseerd voor de
Vrienden van Hospice Holos.

Aandachtspunten in 2018
•	Het vrijwilligersbestand op peil houden.
In 2017 is er een toename van het aantal
aanvragen thuis. Om deze aanvragen te
kunnen honoreren hebben we voor de
thuissituaties meer vrijwilligers nodig.
•	Door de veranderingen in de zorg zien
we dat zowel thuis, als in Hospice
Holos, de zorg complexer wordt. Deze
ontwikkelingen hebben onze aandacht
en het is belangrijk dat de vrijwilligers
ook in deze complexere situaties hun
werk goed kunnen blijven uitvoeren. We
kijken samen met de vrijwilligers naar
de grenzen van het vrijwilligerswerk en
proberen deze te bewaken.
•	Contacten onderhouden met de
verschillende zorgaanbieders zoals
huisartsen, thuiszorgorganisaties
en transferverpleegkundigen in ons
werkgebied. Het is belangrijk dat bekend
is welke zorg wij als Leendert Vriel Noord
Oost Twente kunnen bieden in de laatste
levensfase en hoe deze geregeld kan
worden.

Vrijwilligers
Op 31 december 2017 zijn de volgende vrijwilligers verbonden aan de stichting:
Els Akkerman

Nolda ter Horst

Dicky Rohn

Bianca Franceschina

Christa Bolscher

Bep Hulshof

Joop Roël

Anja Langendonk

Ria Fiselier

Lies Koster

Leonie Keizers

Anneke Mundt

Janny Piket

Mary Leussink

Elly de Jonge

Ans Hendriksen

Wil Padberg

Hans Lunter

Wil Reinink

Gabrielle van Nijkerken

Gerry Schasfoort

Els Postma

Riky Stamsnijder

Petra Haamberg

Marja Wester

Christien Wiecherink

Els Grooters

Margret Kamphuis

Gerard Kosse

Marion Meijer

Jacqueline Fasseur

Angelique Olde Weghuis

Otto Engels

Myriam Munsterhuis

Anne Poorthuis

Henriette Molendijk

Anny Ensink

Trudy Olde Riekerink

Trijntje Mulder

Gerdie Steggink

Diane Ricketts

Rikie Olde Keizer

Marjothé Slot

Remke van Marle

Ria Westerhoff

Joke Westera

Riky Stamsnijder

Mirjam Olde Rikkert

Joyce vd Nieuwenhuizen

Geziena Medema

Pauli Olde Wieverink

Agnes Oude Maatman

Ineke Leeuwerink

In 2017 hebben we om uit een lopende redenen afscheid genomen van Arda Bijl, Marianne
Kapel, Lies Drijfhout, Gerda de Lenne, Marianne Reuver en Sabine Bannink. Wij danken hen
voor hun inzet, tijd en aandacht.
In 2017 hebben 13 nieuwe vrijwilligers de introductiecursus gevolgd en hebben 25 vrijwilligers
deelgenomen aan een vervolgcursus. Deze cursussen worden georganiseerd door VPTZ
Nederland. De vrijwilliger heeft tijdens deze cursus de gelegenheid zijn/haar kennis te verdiepen
en te verbreden.
Bijzondere activiteiten
• In 2017 hebben we het 12 ½ jarig jubileum van Hospice Holos gevierd.
•	Een sfeervolle herdenkingsbijeenkomst voor alle gasten die afgelopen jaar in Hospice Holos
zijn overleden.
•	Tijdens 3 bijeenkomsten hebben de vrijwilligers met de zorgprofessionals van Zorggroep
Sint Maarten de training “Samenwerken in een hospice” van VPTZ onder leiding van Carla
van Weelie gevolgd. Een inspirerende en leerzame dag waarin we gewerkt hebben aan:
“Wat is de bedoeling”. Waar kunnen vrijwilligers en professionals elkaar versterken en wat
is nog belangrijk voor de gasten in de laatste levensfase.
•	Er zijn 3 evaluatie bijeenkomsten geweest waarin het bespreken van casuïstiek en leren van
elkaar centraal stond.
•	De kerstviering is verzorgd door de Zaken Zusters en Positief Werkt. Tijdens deze middag
hebben we samen een herdenkingsmonument gemaakt. Als er een gast overlijdt in het
hospice, wordt een kaarsje aangestoken. Dit blijft branden tot dat de overleden gast is
uitgedragen.

Adresgegevens
Kantoor
Monnikstraat 33
7571 CW Oldenzaal
Tel: 06-22572319

Secretariaat bestuur
Mevr. C. Christenhusz
Hoge Haerlaan 25
7573 BV Oldenzaal

e-mail: oldenzaal@leendertvriel.nl
internet: www.leendertvriel.nl

Gedicht
Mijn man
Ik ben nooit meer
naar zijn graf gegaan.
Is dat schande? Nee.
Ik voel het anders aan.
Ik weet zeker
dat ik hem niet vind
op dat kerkhof daar,
in de koude wind.
Maar wel voel ik
zijn aanwezigheid
waar we samen waren
in die oude tijd.
Dikwijls is het
of hij naast me gaat.
Of ‘k hem spreken kan,
vragen kan om raad.
‘k Vind dat hij het
dichtste bij me is,
als ik troost behoef
in mijn droefenis.
Maar is een dag eens
mooi en goed geweest,
juist dán mis ik hem,
mis ik hem het meest.
Willem Wilmink

Stichting vrienden van Leendert Vriel
Noord Oost Twente
Rekeningnummer:
NL 91 ABNA 0603760872

Ondersteuning van de terminale zorg,
zowel thuis, intramuraal als in Hospice Holos

