Jaarverslag 2019
Voorwoord

In afgelopen jaar hebben we meer mensen kunnen begeleiden dan de tijdens voorgaande
jaren, zowel thuis als in het hospice. De problematiek van verkeerde bedbezetting was een
enkele keer aanwezig, in overleg met diverse professionals en instanties is dit gelukkig, na
goed overleg, opgelost. Wel kwam landelijk, regionaal en plaatselijk, door de toenemende
vraag en de regelmatig ontstane wachtlijsten, regelmatig de vraag naar voren of er wel
voldoende plaatsen in hospices beschikbaar zijn. Als bestuur zijn wij ons hierover aan het
beraden, zeker nu wij voor Noord Oost Twente steeds meer benaderd worden met
hulpvragen.
In april is Elise Meenderink als coördinator aangesteld. Zij was reeds langere tijd werkzaam bij
Leendert Vriel Twente. Henk Hekman heeft aangegeven zijn taak als penningmeester binnen
ons bestuur te willen beëindigen. Hij heeft gedurende vele jaren zijn deskundigheid ingezet
voor de stichting. Per 1 januari 2020 volgt Tim Meinders hem op. Henk blijft nog actief binnen
Leendert Vriel Twente.
Aan onze speerpunten om meer vrijwilligers te werven en hen goede scholing te geven
hebben wij kunnen voldoen. Hierdoor hebben we de meeste verzoeken om hulp kunnen
honoreren. Door de ontvangen donaties blijft het mogelijk voor vrijwilligers en
coördinatoren om diverse scholingen, lezingen en thema’s te volgen. Met behulp van diverse
giften (de opening van het crematorium, de opbrengst van het Parkgolf Hulsbeek Open
toernooi en de krokettenactie van de Leo Club tijdens de kermis in Oldenzaal) zijn er nieuwe
lampen en sta-opstoelen voor Hospice Holos aangeschaft. Voor onze thuiswakers hebben we
waaktasjes aan kunnen schaffen.
Bij het begeleiden van mensen in hun terminale fase blijft het samenwerken van onze
vrijwilligers en coördinatoren met familie, mantelzorgers, onze samenwerkingspartner bij
Hospice Holos de zorggroep Sint Maarten en professionals vanuit diverse instanties erg
belangrijk. Wij willen als bestuur al diegenen bedanken voor deze samenwerking en het
vertrouwen in ons en we hopen op een goed vervolg .

Namens het bestuur,
Ineke Nusmeier
Voorzitter
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Financiën
De financiële gegevens 2019 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

2

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 2019 waren, naast de vrijwilligers, bij de Stichting Leendert Vriel Noord Oost
Twente de volgende personen betrokken:
Bestuur
Mevr. Ineke Nusmeier
Mevr. Corrie Christenhusz
Dhr. Henk Hekman
Mevr. Andrea Fuhrmann
Mevr. Sandra Hasselerharm
Dhr. Albert van der Krabben
Dhr. Tim Meinders

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Henk Hekman heeft met ingang van 1 januari 2020 het penningmeesterschap overgedragen
aan Tim Meinders. Na vanaf de oprichting in 1988 penningmeester te zijn geweest zal Henk
per 31 maart 2020 uit het bestuur terugtreden.
Coördinatoren
Mevr. Ine Kaptein
Mevr. Elise Meenderink
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
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Hulpaanvragen en inzetten 2019
In thuissituatie
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Vanaf 1 juli 2019 worden ook de aanvragen
voor Hospice Holos geregistreerd. Van de
42 aanvragen konden we 17 gasten
opnemen in Hospice Holos en 6 konden
geplaatst worden in een Hospice elders.

Totaal thuissituatie en Hospice Holos
Totaal
2019

Aantal gasten Aantal
en aanvragen inzetten
108
120

2018
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2017
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11.826
11.820
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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 2019
•

Tijdens de jaarlijkse Ballooning op het Hulsbeek in Oldenzaal zijn de vrijwilligers op
uitnodiging aanwezig geweest in de VIP-tent. Ze hebben van dichtbij alle ballonnen de
lucht in zien gaan.

•

De Leo Club in Oldenzaal verkoopt elk jaar tijdens de Oldenzaalse kermis kroketten
voor het goede doel, dit jaar Stichting Leendert Vriel NO Twente. Op 7 november
hebben de coördinatoren de cheque met de bijdrage voor onze stichting in
ontvangst genomen.

•

In 2019 zijn we gestart met “PR nieuwe stijl”. Dit betekent dat we b.v. met
thuiszorgorganisaties in gesprek gaan en vertellen wat onze stichting en vrijwilligers
kunnen betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven. We gebruiken hier
filmpjes voor die gemaakt zijn tijdens het 15-jarig lustrum van het Palliatief Netwerk
Twente. We gaan met de medewerkers in gesprek door stellingen te bespreken of
gebruik te maken van een professional, die beschikt over kennis op een bepaald
gebied. Hierbij kunt u denken aan een huisarts die iets vertelt over palliatieve sedatie
en euthanasie. In 2020 gaan we dit verder voortzetten.

Aandachtspunten in 2020
•

Het op peil houden van het vrijwilligersbestand. Scholing van de vrijwilligers door
deelname aan cursussen en workshops te stimuleren.

•

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.
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Vrijwilligers
Op 31 december 2019 zijn de volgende vrijwilligers verbonden aan de stichting:
Agnes H.

Els G.

Marijke W.

Agnes Oude M.

Els P.

Marion M.

Angelique Olde W.

Gerda R.

Marja W.

Anja L.

Gerry S.

Marjolein E.

Anke D.

Geziena M.

Mary L.

Anne P.

Hanneke S.

Mirjam Olde R.

Anneke M.

Hanny S.

Nolda ter H.

Annie E.

Hans C.

Pauli Olde W.

Ans H.

Hans L.

Petra H.

Astrid de G.

Henriette M.

Remke van M.

Babs O.

Ilke V.

Ria F.

Bert B.

Ineke L.

Ria W.

Ceciel T.

Janny P.

Rikie Olde K.

Christa B.

Joke W.

Riky S.

Christa Olde K.

Joop R.

Riky ten B.

Christien W.

José W.

Rob B.

Diane R.

Joyce van de N.

Trijntje M.

Dicky R.

Klazien N.

Trudy Olde R.

Elly A.

Leonie K.

Wil P.

Elly de J.

Lies K.

Wil R.

Els A.

Margret K.
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In 2019 hebben we afscheid genomen van Gerdie Steggink en Christien van de Munckhof.
Wij danken hen voor hun inzet, tijd en aandacht.
In 2019 hebben 11 nieuwe vrijwilligers de introductiecursus gevolgd en hebben 30
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 13 februari hebben we een workshop “Sterven met de oorlog” gehad, verzorgt
door ARQ Academy. Oorlogservaringen hebben veel impact op een mensenleven.
Sommige mensen hebben een leven lang last van traumatische ervaringen. Tijdens de
laatste fase van het leven kunnen deze ervaringen weer bovenkomen en het
stervensproces moeilijk maken.

•

Op 26 september hebben we in het Uitvaartcentrum Oldenzaal een rondleiding gehad
en een presentatie over “De laatste zorg” bijgewoond. Als iemand overleden is, is het
belangrijk dat de laatste zorg en het opbaren van de dierbare op een respectvolle
manier gebeurd. O.a. is er iets verteld over het opbaren van een overledene thuis en
thanatopraxie (een lichte vorm van balseming).
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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

Leendert Vriel is aangesloten bij VPTZ Nederland
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