Jaarverslag 2018

De stichting Leendert Vriel Hof van Twente is aangesloten bij VPTZ.
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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Leendert Vriel Hof van Twente. Net als elk jaar spreken wij
hierin onze waardering uit voor het werk dat onze vrijwilligers ook dit jaar weer voor onze zieke
medemens wilden verrichten. Het is fijn dat er mensen zijn die er willen zijn als medemensen in hun
moeilijkste periode van hun leven zijn aangekomen. Als bestuur van deze stichting hebben we daar heel
veel waardering voor.
Ook de betrokkenen en de familieleden van betrokkenen spreken heel vaak hun waardering uit voor de
ondersteuning die zij ontvangen. Met verwondering ontvangt men soms onze vrijwilligers, beseffend dat
het bijzonder is dat er nog steeds mensen zijn die je belangeloos willen bijstaan. Zo willen wij graag een
steunpunt zijn in een wereld waar naast heel veel onmenselijkheid ook nog Wel Zijn wordt nagestreefd.
Veel dank spreken wij ook uit naar onze coördinatrice, die op een heel plezierige en deskundige wijze
leiding geeft aan de organisatie.
Wij willen iedereen bedanken, die de stichting financieel hebben ondersteund.
Daar zijn wij zeer erkentelijk voor, want ook onze stichting werkt met geld om de noodzakelijke
activiteiten te bekostigen.

Het bestuur,
Y. de Jong, voorzitter/secretaris.
R.Reedijk, penningmeester.
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Doelstelling en werkwijze
De Stichting Leendert Vriel “ Hof van Twente” is in 2008 tot stand gekomen door een samenvoeging
van de Stichting Leendert Vriel te Delden en de Stichting Leendert Vriel Goor.
Beide stichtingen streefden hetzelfde doel na, namelijk het verlenen van hulp en begeleiding aan
patiënten in hun laatste levensfase en wel zodanig dat hun verzorging thuis kan plaatsvinden. Deze hulp
en begeleiding strekken zich, samen met eventuele nazorg, ook uit tot de naaste verwanten van de
patiënt.
Met de komst van de wet Maatschappelijke Ondersteuning ( W.M.O.) in 2008 leek dat een goed moment
om de beide organisaties samen te voegen, zodat de Gemeente Hof van Twente voor deze
maatschappelijke ondersteuning maar met één partij te doen heeft.
Het werkgebied van deze stichting omvat de gehele Gemeente Hof van Twente.
De navolgende taken worden in de terminale zorg vervuld:
◼ Het organiseren van de mantelzorg bij iemand in de laatste levensfase
◼ Het leveren van persoonlijke zorg aan de stervende
◼ Het overdragen van kennis op het terrein van “omgaan met en het zorgen voor”
iemand in de laatste levensfase.
Kenmerk voor deze vorm van hulpverlening is “ het hebben van tijd” en het
“er zijn”.
Goede samenwerking met pastores, huisartsen en niet in het minst met de binnen de gemeente Hof van
Twente zorg verstrekkende instellingen was en blijft een eerste vereiste .
Op initiatief van mevrouw Els Koldewijn werd in 1980 de eerste stichting Leendert Vriel te Enschede
opgericht. Dit was tevens de eerste stichting vrijwilligers terminale zorg in Nederland. In 1984 werd de
landelijke stichting Vrijwilligers Terminale Zorg opgericht. Sinds dat jaar steeg het aantal aangesloten
organisaties tot 210 met ca. 6000 vrijwillig(st)ers en ca. 400 coördinatrices.
Per 1 januari 2005 vond een fusie plaats tussen de landelijke vereniging Vrijwilligers Terminale Zorg en
de vereniging Vrijwilligers Hospicezorg Nederland.
De naam van de organisatie luidt: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.
Een bezoek aan de website www.vptz.nl is zeker de moeite waard.

Hermien de Wit en Lydie Nales in het
Parochieblad Geestig.
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De stichting Leendert Vriel Twente.
Onze Stichting Leendert Vriel “ Hof van Twente” participeert in de stichting Leendert Vriel Twente,
waarvan de volledige naam Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg Leendert Vriel Twente, VPTZ. L.V.
Twente, is.
Hierin zijn de regionale stichtingen vertegenwoordigd. Dit zijn de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo
e.o. , de St. Leendert Vriel Enschede/Haaksbergen, de St. Leendert Vriel Hengelo/Borne e.o., de St.
Leendert Vriel N.O.Twente en de St. Leendert Vriel Hof van Twente.
Binnen deze stichting worden zaken onderling afgestemd.
Als voorbeeld dient het gezamenlijke logo, zoals hieronder afgebeeld. De bloem heeft de vorm van
Twente en de 5 onderdelen zijn de vijf aparte stichtingen.

Bij het logo van de Hof van Twente is alleen de gemeente Hof van Twente donkerrood.
De Stichting Vrienden Leendert Vriel Hof van Twente.
Deze stichting is opgericht om het wel en wee van de stichting Leendert Vriel Hof van Twente
te ondersteunen. Vrijwillige giften kunnen op het banknummer, NL44SNSB0 873872657, van deze
stichting worden gestort. Onvoorziene uitgaven en attenties kunnen t.b.v. de Stichting Leendert Vriel
“Hof van Twente” hieruit worden bekostigd.
Het bestuur bestaat uit :
Dhr. F. Tusveld, voorzitter/penningmeester.
Mevr. T.A.P. Joosten, secretaris.
Mevr. H.J.M.T. de Wit, lid.
Dhr. Y. de Jong, lid.
Bestuur van de Stichting Leendert Vriel Hof van Twente
Er werd vijf keer vergaderd, samen met de coördinatrice.
Onderwerpen die daarbij aan bod kwamen waren:
1. Nieuwe vrijwilligers.
2. Bijscholing.
3. Begroting en financiële uitgaven.
4. Omvang hulpvraag.
5. Contacten bestuurlijk overleg in de Regio Twente.
6. Jaarlijks uitje voor de vrijwilligers.
7. Jaarafsluiting.
8. Overleg met het bestuur van de Stichting Vrienden Leendert Vriel Hof van Twente.
Ook in 2018 vond een aantal keren overleg plaats tussen de voorzitters en penningmeesters van de
Twentse instellingen voor terminale zorg, aangesloten bij de de stichting Leendert Vriel Twente.
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De organisatie L V Hof van Twente.
De organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwillig(st)ers.
Deze bestond in 2018 uit:
1 coördinatrice,
16/17 vrijwilligsters, allen vrouwen.
Bij afwezigheid van de coördinatrice worden de taken voor de directe uitvoering van de coördinatie
ondergebracht bij een van de andere vrijwiligers. Als bestuur zijn we hier heel erkentelijk voor, omdat de
organisatie dan vlekkeloos kan door draaien.
De coördinatie.
De algemene taken.
Het werven en selecteren van nieuwe vrijwillig(st)ers.
Het organiseren van groepsbijeenkomsten en bevordering
van deskundigheid van de vrijwillig(st)ers.
Het organiseren van scholing voor nieuwe vrijwillig(st)ers
in overleg met de Twentse Stichtingen voor Terminale
thuiszorg
Het organiseren, coördineren en begeleiden van de
vrijwillig(st)ers die ingezet worden bij een hulpaanvraag
Het begeleiden van de hulpverlening door ondersteuning
van de mantelzorg en de stervende.
Het bereikbaar zijn voor hulpaanvragen.
Het onderhouden van externe kontakten met thuiszorg organisaties,
zorginstellingen, artsen, Stichting Welzijn Ouderen.
Het geven van voorlichting en verzorgen van publiciteit
Overleg met collega-coördinatoren op regionaal en provinciaal niveau.
Het houden van een gesprek over het functioneren van de vrijwilliger.
Bijeenkomsten vrijwilligsters en scholing.

Op de maandelijkse bijeenkomsten werd, zoals gebruikelijk, de zorg bij patiënten geëvalueerd.
Daarnaast wordt de zorg geevalueerd en horen vrijwilligsters van elkaar wat ze op de cursussen hebben
geleerd. Twee gastsprekers zijn dit jaar geweest. Eén voor het thema Palliatieve zorg en één voor het
thema PTSS, posttraumatische stresstoornis.
In het afgelopen kalender jaar gingen 6 vrijwilligsters naar een cursus van de landelijke VPTZ.
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Ook dit jaar was er weer een regiodag in Borne, de regionale vrijwilligers dag in Twente. Deze wordt door
bijna iedereen zeer gewaardeerd.
Bijzonder was de bijscholing met het thema Dementie, die als een in company training heeft
plaatsgevonden in de Zwanenhof te Zenderen. Deze dag was mogelijk gemaakt door een royale gift van
de diaconie van de protestantse gemeente Hofkerk te Goor.
Badges.
Vanwege de professionaliteit, die wij als vrijwilligers organisatie willen uitstralen, dragen onze
vrijwilligers badges met foto en logo. Hiermee willen we ook de herkenbaarheid van onze vrijwilligers
voor onze patiënten verhogen.
Jaarafsluiting.
In december sluiten we het jaar altijd af met een gezellig samenzijn. Gelukkig hoefden we deze keer van
niemand afscheid te nemen. Wel is Johanna Buitenhuis gestopt met haar werk voor onze stichting. Van
haar hebben we in oktober 2018 afscheid genomen. Johanna was een bescheiden,rustige en
hulpvaardige vrijwilliger,waar we met veel waardering aan terug denken. Zij was vanaf 2018 bij L.V.
Hof van Twente betrokken.
Publiciteit
De Stichting Leendert Vriel Hof van Twente wordt elke week vermeld op de tweede pagina van het
Hofweekblad bij medische diensten. Dit jaar zijn we ook actief geweest bij het 50 jarig bestaan van de
Lions Goor.
Giften
Ook dit jaar kregen we weer giften binnen van familie van overleden patiënten bij de stichting Vrienden
van de Leendert Vriel. Bijzonder was de al eerder vermelde gift van de Hofkerk te Goor.
Jaarlijks uitje.
Het jaarlijkse uitje werd dit keer georganiseerd in
Delden. s’Middags hebben we eerst een bezoek
gebracht aan het nieuwe museum No Hero,
waar we uitleg kregen over het ontstaan van de
kunstcollectie en het museum zelf. Na de kunst
te hebben bewonderd, vertrokken we naar de
Oude Blasius waar Dick Schuuring ons liet delen
in zijn kennis van dit zeer oude monument. Ook
kregen de gewelfschilderingen de nodige
aandacht.
Vervolgens met zijn allen naar het Wapen van
Delden voor de afsluiting met diner. Met
genoegen denken we aan deze dag terug.
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AVG.
Dit jaar is de wet op de privacy van kracht geworden, kortweg AVG.
Het bestuur heeft een document opgesteld, waarin is aangegeven hoe binnen de St. L.V. Hof van Twente
de documenten worden beheerd: AVG-organisatie L.V. Hof van Twente. Alle vrijwilligers hebben een
document ondertekend, waarin verklaard wordt dat zij de opgestelde AVG regels zullen naleven.

Vertrouwenspersonen.
Dit jaar zijn er voor LV Twente drie vertrouwens
personen aangesteld. Hun gegevens bevinden
zich in de dropbox van LV Twente. Voor deze
regio kan met name de heer Lex Schreuder
worden ingeschakeld.

Overzicht hulpverlening in 2018
begroot 2018
Aantal hulpaanvragen
Aantal hulpinzetten
Aantal uren hulpinzet
Aantal zorgnachten
Aantal zorgochtenden/middagen
Aantal uren coördinatie

20
10
400
45
-200

gerealiseerd 2018
29
22
648
81
3
415

De hulpinzetten waren bij mensen afkomstig uit de volgende kernen:
Delden, 7 personen, Goor, 6 personen, Markelo, 7 personen.
Enter, 1 persoon en Rijssen, 1 persoon ( deze twee betrof hulp bij naast gelegen LV stichting)
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NAMEN EN ADRESSEN per 1 januari 2018
Stichting Leendert Vriel “ Hof van Twente “
Postadres:
Rupperink 1
7491 GP Delden
Website:leendertvriel.nl/hof-van-twente
Bestuur:
Hr. Y. de Jong, voorzitter/secretaris, ypedejong4@gmail.com
Hr. R.A. Reedijk, penningmeester, martronr@caiway.nl
Coördinatrice:
Mevr. P. Krabbendam-Roobol
tel.: 06-12884477
Email adres p.roobol@krabbendam.net
of Email adres hofvantwente@leendertvriel.nl
Mutaties in het vrijwilligers bestand.
Zoals al eerder gemeld hebben we dit jaar afscheid genomen van Johanna Buitenhuis.
Vrijwilligsters per 1 januari 2019
Mevr. W. Brunnekreeft, Mevr. E. Engelsman, Mevr. A. Eshuis, Mevr. E. Groothengel, Mevr. J. Hoentjen,
Mevr. H. Kevelham, Mevr. M. Kogelman, Mevr. L. Nales, Mevr. R. Nijhof, Mevr. A. Smit, Mevr. P. Quee,
Mevr. A. Stoevenbeld, Mevr. D.Vossebeld, Mevr. I. Vreeling, Mevr. J.G. Westerik, Mevr. H. de Wit.
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De gemeente Hof van Twente.

