Jaarverslag 2015

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.
Bijzonder is dat we dit jaar ons 25 jarig jubileum mochten vieren. En dat 5 vrijwilligers al 25 jaar
hun inzet hebben gegeven!
Tenslotte willen wij 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.

Daar doe ik het voor
Wat bezielt vrijwilligers die in hospices en bij
mensen thuis helpen rondom een sterfbed? In
samenwerking met vereniging VPTZ Nederland
verrichtten Anne Goossensen, hoogleraar
Informele zorg en Zorgethiek aan de
Universiteit voor Humanistiek, en
masterstudent Humanistiek Mart Sakkers,
onderzoek naar het werk van vrijwilligers in de
palliatieve terminale zorg. Uit 'Daar doe ik het
voor' blijkt dat het werk zowel de
zorgverleners als de zorgontvangers veel
oplevert. “Ik verwonder me nog steeds dat ik
op het kwetsbaarste deel van iemands leven
heel dichtbij mag komen.”

Uitgave: VPTZ Nederland, 2014
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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:
n Het organiseren van de mantelzorg bij iemand in de laatste levensfase
n Het leveren van persoonlijke zorg aan de stervende
n 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.
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Bestuur
Er werd drie 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. 25 jarig jubileum.
9. Overleg met het bestuur van de Stichting Vrienden Leendert Vriel Hof van Twente. Dit
jaar is meerdere keren overleg gevoerd in verband met de organisatie van het jubileum.
Ook in 2015 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.
De stichting Leendert Vriel Twente.
De volledige naam van deze stichting is Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg Leendert Vriel
Twente, VPTZ. L.V. Twente.
Hierin zijn de regionale stichtingen vertegenwoordigd. Dit zijn de Stichting VPTZ Leendert Vriel
Almelo e.o. , de St. Leendert Vriel Enschede, 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 organisatie
De organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwillig(st)ers.
Deze bestond in 2015 uit:
1 coördinatrice,
2 plaatsvervangende coördinatrices en
17 vrijwilligsters, allen vrouwen.
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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.
Bijeenkomsten vrijwilligsters op maandagochtend.
Deze bijeenkomsten hebben tot doel de onderlinge samenhang tussen de vrijwilligers te
bevorderen, de geboden zorg bij patiënten te evalueren en kennis te vergroten. Vrijwilligers die
een cursus hebben gevolgd maken op deze bijeenkomsten melding van wat daar aan de orde
kwam, zodat ook de andere vrijwilligers hier kennis van kunnen nemen. Dit jaar zijn 4
vrijwilligsters naar een cursus van de landelijke VPTZ geweest.
Twee medewerkers van Carint hebben op deze maandagochtend gesproken over katheter zorg
en incontinentie materiaal en door een huisarts uit Goor is gesproken over hartfalen. In Borne
werden op de vrijwilligersdag workshops gevolgd.
Voorlichting.
In oktober hebben drie mensen op de vrijwilligersmarkt gestaan die in het gemeente huis in Goor
werd gehouden.
Marietje en Pietie zijn dit jaar door radio Hofstreek geïnterviewd.
Rinny is op de kerkradio geweest en geïnterviewd over Leendert Vriel.
Publiciteit
De Stichting Leendert Vriel Hof van Twente wordt elke week vermeld op de tweede pagina van
het Hofweekblad bij medische diensten.
Badges.
Dit jaar hebben we badges laten maken met foto en het nieuwe logo. Deze badges worden door
de vrijwilligers gedragen bij het bezoeken van de patiënten. Hiermee hopen we onze
professionaliteit nog verder te versterken.
Lustrum
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De stichting Leendert Vriel Delden is opgericht in december 1988 en de stichting Leendert Vriel
Goor in mei 1991.
Inmiddels zijn deze stichtingen gefuseerd en daarom is besloten op 20 november 2015 , een 25
jarig lustrum te vieren met als doel nog meer bekendheid te genereren en een feestelijk diner te
geven als erkenning voor het werk van onze vrijwilligers en oud-vrijwilligers.
Voor de organisatie van dit jubileum werd een jubileum commissie gevormd bestaande uit de
besturen van de beide stichtingen met vrijwilligers.

In Hotel restaurant Carelshaven is een receptie gehouden voor ongeveer 100 personen.
Tijdens deze receptie werd de stichting gefeliciteerd door de Wethouder van Welzijn en Zorg van
de Gemeente Hof van Twente en mochten we een cheque in ontvangst nemen ter ondersteuning
van onze activiteiten.
Van de Rabobank Twente ontvingen we een donatie ter bevordering van de publiciteit van onze
stichting.

Tijdens de receptie zijn ook 5 jubilarrissen gehuldigd die al 25 jaar werkzaam zijn binnen onze
stichting. Dit zijn de dames Maria Kogelman, Paulien Quee, Rinny Schuite, Willy
Brunnekreeft, allen te Goor en Marietje Katier te Bentelo, in deze volgorde zittend op de foto. .
Naast de bloemen zijn de dames verrast door een uniek beeld, ontworpen en gemaakt door
mevr. Carla Schrieken te Goor., uitbeeldend een mantelzorgster.
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De vijf beeldjes van Carla Schrieken, bestemd voor de vijf jubilarissen, waarbij de kleur van de
mantel past bij de toekomstige jubilaris. De beeldjes staan voor een schilderij van Hotel
Carelshaven.
Aan het diner werd deelgenomen door 45 personen. Vrijwel alle ex-vrijwilligers konden worden
benaderd en ook bijna iedereen kon deelnemen aan dit diner. Tijdens dit diner werd afscheid
genomen van Rinny Schuite als plaatsvervangend coördinator en Marietje Loonen en Toos de
Jong, beiden langdurig vrijwilliger. Ook zij ontvingen een beeldje mantelzorgster, zij het kleiner
van formaat.
Jaarlijks uitje.
Ons jaaruitje was op 6 juli en bestond uit een lunch in restaurant de Loep in Markelo. Er waren
geen verdere activiteiten omdat in november het lustrum gevierd zou worden.
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. C.J.M. Schrieken-Guiaux, secretaris.
Dhr. Y. de Jong,lid.
In februari heeft bestuurlijk overleg met de stichting Leendert Vriel plaatsgevonden. Wederzijdse
kascontrole en de opzet van het lustrum waren de belangrijjkste onderwerpen.
Giften
Ook dit jaar kregen we weer giften binnen van familie van patiënten bij de stichting Vrienden van
Leendert Vriel Hof van Twente.
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Overzicht hulpverlening in 2015
begroot 2015gerealiseerd 2015
Aantal hulpaanvragen
Aantal hulpinzetten
Aantal uren hulpinzet
Aantal zorgnachten
Aantal uren coördinatie

20
10
400
45
200

30
23
1000
125
403

De hulpinzetten waren bij mensen afkomstig uit de volgende kernen:
Delden acht personen, Goor vijf personen, Markelo zeven personen, Hengevelde drie
personen.
NAMEN EN ADRESSEN per 1 januari 2016
Stichting Leendert Vriel “ Hof van Twente “
Postadres:
Rupperink 1
7491 GP Delden
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
Vrijwilligsters per 1 januari 2016
Mevr. W. Brunnekreeft
Mevr. J.G. Westerik
Mevr. H. de Wit
Mevr. J. Hoentjen
Mevr. M. Kogelman
Mevr. L. Nales
Mevr. E. Engelsman
Mevr. I. Vreeling
Mevr. P. Quee
Mevr. A. Stoevenbeld.
Mevr. R. Nijhof
Mevr. A. Eshuis.

Mevr. J.Buitenhuis
Mevr. D.Vossebeld
Mevr. I.Slaghekke
Mevr. H. Kevelham
Mevr. M. Katier.

Mutaties in het vrijwilligers bestand.
In 2015 konden we Jantien Hoentjen en Hanneke Kevelham als nieuwe vrijwilligers
verwelkomen. In november namen we afscheid van Rinnie Schuite, Marietje Loonen
en Toos de Jong.
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De gemeente
Hof van Twente.

