Jaarverslag 2018

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

Jaarverslag 2018
Terugkijkend op 2018 kunnen we
constateren dat een hectisch jaar voor onze
vrijwilligers, coördinatoren en voor ons als
bestuur achter ons ligt.
a.	Wijzigingen in de organisatie bij
Hospice Holos, in overleg met onze
samenwerkingspartner Zorggroep Sint
Maarten, waren er met betrekking tot
maaltijdvoorziening, wasverzorging en
schoonmaakwerkzaamheden. Er was
veel overleg nodig, ook wat betreft de
nodige aanpassingen in de huiskamer.
De donaties bij de Vrienden van Hospice
Holos en Vrienden van Leendert Vriel
kwamen hierbij goed van pas. De
dagelijkse eigen bijdrage van de gasten
wordt nu door ons geïnd.
b.	De vele aanvragen voor opname bij
Hospice Holos en het soms lang
verblijven hebben ertoe geleid dat wij
nog duidelijker communiceren dat bij
stabiliseren van de situatie rondom een
gast er weer uitplaatsing noodzakelijk
is. Terugkeer naar eigen huis is niet altijd
mogelijk waardoor er moeilijke keuzes
ontstaan. Helaas blijkt dat dit ook
landelijk een probleem is.
c.	In april heeft onze coördinator Ine Bonke
ons verlaten voor een fulltimebaan
elders. Corine Rademakers heeft haar
opgevolgd.

d.	Het hele jaar door hebben zich gelukkig
nieuwe vrijwilligers aangemeld die na
scholing en inwerking al snel ingezet
konden worden. Werving van nieuwe
vrijwilligers blijft door de toenemende
vraag om inzetten en vrijwilligers die
met hun werkzaamheden stoppen,
noodzakelijk.
e.	In oktober hebben wij als Stichting
Leendert Vriel Noord Oost Twente
ons 30-jarig bestaan gevierd met een
inspirerende lezing van Sander de
Hosson, die ervaringen met ons deelde
over zijn werk als longarts bij mensen in
hun laatste levensfase. Na afloop onder
het genot van een drankje en hapje is
nagepraat over zijn verhaal maar ook
over ervaringen van de aanwezigen.
Gedurende het jaar bleek wederom hoe
belangrijk samenwerking is bij het geven
van palliatieve terminale zorg. Wij willen
dan ook onze vrijwilligers, coördinatoren,
samenwerkende zorginstellingen,
gemeentes, netwerk instanties e.a. hierbij
hartelijk bedanken en hopen op een prettige
verdere samenwerking.
Namens het bestuur,
Ineke Nusmeier
Voorzitter

Financiën

De financiële gegevens 2018 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 van Leendert Vriel zijn openbaar
en staan vermeld op ANBI.nl.
Graag willen wij iedereen bedanken voor de
ontvangen donaties.
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.
Binnen Twente is de stichting aangesloten bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Leendert Vriel Twente. Deze stichting is formeel werkgever voor de coördinatoren en organiseert o.a.
de vrijwilligersdagen, bijeenkomsten voor de coördinatoren en andere bovenlokale activiteiten. De
Stichting is verder aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ Nederland te Amersfoort.
Wij willen als vrijwilligers in de terminale zorg aanvullende en ondersteunende hulp bieden aan terminaal
zieken en hun 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 mantelzorgers ondersteunen.
Op 31 december 2018 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 Kaptein
Wegens het vertrek van Ine Bonke in maart 2018 is deze functie tijdelijk ingevuld door Mevr. Corine
Rademaker. Vanaf 1 april 2019 zal Mevr. Elise Meenderink als coördinator deze werkzaamheden
voortzetten. Mevr. Meenderink was al in dienst van de St. VPTZ Leendert Vriel Twente.
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 2018
In thuissituatie
Hulpaanvragen		Hulpinzetten
Jaar met inzet zonder inzet ingezette vrijwilligers
2018
30
6
51
2017
44
13
88
2016
31
17
56
In hospice
Jaar
aantal gasten
2018
50
2017
52
2016
60

uren
795
968
852

aantal ligdagen
1263
1352
960

uren
11031
10852
7167

In Hospice Holos
Gasten hospice
Uit gemeente
Oldenzaal
Losser
Dinkelland
Enschede
Overig
Totaal

2018
26
7
7
6
4
50

2017
29
11
7
3
2
52

2016
31
8
12
6
3
60

Aanvragen thuis
In gemeente
Oldenzaal
Losser
Dinkelland
Overig
Totaal

2018
14
4
18
36

2017
27
7
22
1
57

2016
17
10
21
48

Totaal thuis, Intramuraal en hospice Holos
Totaal
aantal aanvragen en gasten
aantal inzetten
2018
86
80
2017
109
96
2016
108
91

uren
11826
11820
8019

2018 en 2017: 5 kamers
2016: 4 kamers

Coördinatie
De algemene taken
De coördinatoren voeren het door
het bestuur uitgezette beleid uit. 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 2018
•	Tijdens de open dag van het crematorium
Oldenzaal heeft onze stichting zich aldaar
gepresenteerd middels een stand. De
vele bezoekers kregen uitleg over onze
activiteiten en informatiemateriaal. De
Twentse Crematoria had de genodigden
voor de officiële opening gevraagd om
een bijdrage voor onze stichting, hetgeen
een fantastische donatie opleverde.
•	In december hebben 2 vrijwilligers een
sponsoractie georganiseerd voor de
Vrienden van Hospice Holos.

Aandachtspunten in 2019
•	Het op peil houden van het
vrijwilligersbestand .
•	Deelname Stichting Leendert Vriel aan
de werkgroep Kwaliteit, met het doel
de interne kwaliteit te toetsen aan het
Landelijke Kwaliteitskader van IKNL.
Aangezien het Kwaliteitskader mogelijk
gekoppeld wordt aan de financiering is
voorbereiding hierop zinvol.
•	Het onderhouden van contacten 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 2018 zijn de volgende vrijwilligers verbonden aan de stichting:
Els Akkerman

Nolda ter Horst

Dicky Rohn

Elly Aveskamp

Christa Bolscher

Riky ten Buuren

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

Klazien Nijmeijer

Marion Meijer

Astrid de Gunst

Angelique Olde Weghuis

José Wolbert

Hanny Schildkamp

Anne Poorthuis

Henriette Molendijk

Anny Ensink

Trudy Olde Riekerink

Trijntje Mulder

Gerdie Steggink

Diane Ricketts

Rikie Olde Keizer

Remke van Marle

Christien v den Munckhof

Ria Westerhoff

Joke Westera

Geziena Medema

Mirjam Olde Rikkert

Ineke Leeuwerink

Pauli Olde Wieverink

Joyce v den Nieuwenhuizen Agnes Oude Maatman

			

In 2018 hebben we om uiteenlopende redenen afscheid genomen van Bep Hulshof, Bianca
Franceschina, Gerard Kosse, Jacqueline Fasseur, Otto Engels en Myriam Munsterhuis.
Wij danken hen voor hun inzet, tijd en aandacht.
In 2018 hebben 6 nieuwe vrijwilligers de introductiecursus gevolgd en hebben 27 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
•	Op 12 oktober heeft Sander de Hosson ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van onze
stichting in Cultureel Centrum de Hof een lezing gehouden met als titel “Slotcouplet”. Hiervoor
had het bestuur naast de vrijwilligers, het professionele zorgteam van Zorggroep Sint Maarten,
de thuiszorgorganisaties, verwijzers en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Met een opkomst
van ruim 200 personen was dit een geslaagde jubileumviering.
•	De kerstviering werd dit jaar gehouden bij de Zusters Franciscanessen te Denekamp. Na een
rondleiding over het prachtige kloosterterrein werd in de kapel geluisterd naar het optreden van
het Stadsjongenskoor uit Oldenzaal. Vervolgens gaven Zr. Christella en Zr. Reinalda uitleg over
hun rol binnen de kloostergemeenschap en de betekenis van missie: zij kwamen om te dienen.
Ook veel vragen over het kloosterleven kwamen aan de orde.

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
Je hebt me alleen gelaten
maar ik heb het je al vergeven,
want ik weet dat je nog ergens bent.
Vannacht nog, toen ik door de stad
dwaalde, zag ik je silhouet in het glas
van een badkamer
en gisteren hoorde ik je in het bos lachen.
Zie je, ik weet dat je er nog bent.
Laatst reed je me voorbij met vier
andere mensen in een oude auto
en ofschoon jij de enige was die
niet omkeek, wist ik toch dat jij de enige
was die mij herkende, de enige
die zonder mij niet kan leven
en ik heb geglimlacht.
Ik was zeker dat je me niet verlaten zou.
Morgen misschien zul je terugkomen
of anders overmorgen of wie weet wel nooit,
maar je kunt me niet verlaten
(Hans Loodeizen)

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

