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Voorwoord
 

Het afgelopen jaar is voor iedereen anders verlopen dan verwacht. Vanaf maart 

stond alles in het teken van COVID-19 waarbij wij continue de regels van het RIVM 

hebben gevolgd om deze regels vervolgens zo goed mogelijk te hanteren. We 

hebben het aan onze vrijwilligers overgelaten om wel of niet  ingezet te worden, 

hierdoor bleek het mogelijk dat we alle aanvragen zowel thuis als voor Hospice 

Holos konden honoreren.  Bij Hospice Holos hebben we regelmatig contact gehad 

met medewerkers van Zorggroep Sint Maarten locatie de Molenkamp om hun regels 

voor het verpleeghuis waar mogelijk binnen Hospice Holos in acht te nemen. 

Onze bijeenkomsten met vrijwilligers, coördinatoren en bestuur konden helaas niet 

doorgaan, waarbij wij op een andere wijze hen bedankt hebben voor hun inzet.

Binnen het bestuur heeft Corrie Christenhusz na meer dan 10 jaren aangegeven 

te willen stoppen met haar taak als secretaris. Wij bedanken haar voor alle 

deskundigheid en inzet, José Kuipers gaat haar per 1 januari 2021 opvolgen.

Door COVID-19 is de wachtlijstproblematiek voor Hospices in Twente waarbij zou 

blijken waar uitbreiding van bedden wenselijk is, nog niet verder uitgewerkt. Een 

aantal Hospices hadden besloten tijdelijk te sluiten, familie/naasten hebben meer 

kunnen begeleiden door thuiswerken  of niet te werken. Komend jaar hopen we  

meer zicht te krijgen waar eventuele uitbreiding  noodzakelijk is.

Scholingen, lezingen en vergaderingen waren veelal digitaal , hierdoor bleek dat 

informatie verkrijgen op deze manier goed mogelijk is en dat je waar nodig je 

deskundigheid en kennis op peil kunt houden.

We moeten “het samen doen” een veel gehoorde kreet in 2020, voor ons als 

stichting die zich inzet voor de palliatief terminale medemens is dit een blijvend issue. 

Iedereen waarmee we samenwerken willen we dan ook hiervoor hartelijk bedanken  

en hopen dat we in 2021 de samenwerking verder mogen versterken.

Namens het bestuur, 

Ineke Nusmeier
Voorzitter
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Financiën
 

De financiële gegevens 2020 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.

Tim Meinders
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 2020 waren, naast de vrijwilligers, bij de Stichting Leendert Vriel 

Noord Oost Twente de volgende personen betrokken:

Bestuur

Mevr. Ineke Nusmeier, Voorzitter

Mevr. Corrie Christenhusz, Secretaris 

Dhr. Tim Meinders, Penningmeester 

Mevr. Andrea Fuhrmann, Lid

Mevr. Sandra Hasselerharm, Lid

Dhr. Albert van der Krabben, Lid

Corrie Christenhusz heeft met ingang 

van 1 januari 2021 het secretariaat 

overgedragen aan José Kuipers. 

Coördinatoren

Mevr. Ine Kaptein

Mevr. Elise Meenderink

 

Adresgegevens

Kantoor    

Monnikstraat 33 

7571 CW Oldenzaal

   

Secretariaat bestuur

Mevr. José Kuipers 

Leliestraat 15

7572 VD Oldenzaal

Tel: 06 - 22 57 23 19 

E-mail: oldenzaal@leendertvriel.nl 

Internet: www.leendertvriel.nl / 

www.hospice-holos.nl



Aanvragen thuis

In gemeente 2020 2019 2018

Oldenzaal 22 34 14

Losser 7 3 4

Dinkelland 11 54 36

Totaal 40 54 36

Hulpvragen

Jaar Met inzet Zonder inzet Uren

2020 31 9 680

2019 42 12 1083

2018 30 6 795

Hulpaanvragen en inzetten 2020

Totaal thuissituatie en Hospice Holos

Totaal
Aantal gasten en 
aanvragen

Aantal inzetten Uren

2020 102 94 11.570

2019 120 108 12.266

2018 86 80 11.826

In Hospice Holos

Uit gemeente 2020 2019 2018

Oldenzaal 28 26 26

Losser 8 10 7

Dinkelland 9 10 7

Hengelo 6 5 3

Enschede 8 6 6

Overig 3 9 1

Totaal 62 66 50

Jaar Aantal gasten Aantal ligdagen Uren vrijwilligers

2020 62 1408 10.890

2019 66 1.587 11.583

2018 50 1.263 11.031
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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 2020

• Door de coronapandemie is er in 2020 weinig gebeurd rondom PR. 

 Tijdens de Vredesweek in september heeft onze stichting uit handen van 

 Toon Brummelhuis de Vredesduif in ontvangst genomen.

Aandachtspunten in 2021  

• Het op peil houden van het vrijwilligersbestand. Scholing van de vrijwilligers 

 door deelname aan cursussen en workshops te stimuleren.

• VPTZ landelijk heeft het Kwaliteitskompas ontwikkeld, een praktisch 

 hulpmiddel om gestructureerd en systematisch te kijken naar kwaliteit. Samen 

 met onze collega coördinatoren willen we een aantal onderwerpen kiezen en 

 verder gaan uitwerken. Het doel is om zicht te krijgen hoe de kwaliteit is binnen 

 onze organisatie en daar waar mogelijk te verbeteren.

• 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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In 2020 hebben we afscheid genomen van Angelique O.W., Rob B. en Ilke V. 

Wij danken hen voor hun inzet, tijd en aandacht.

In 2020 zijn 8 nieuwe vrijwilligers met de introductiecursus begonnen

De cursussen die door VPTZ Nederland worden georganiseerd zijn allemaal 

geannuleerd. In 2021 staan weer cursussen gepland, ook worden een aantal 

modules nu digitaal aangeboden.

Bijzondere activiteiten 

• In 2020 zijn alle activiteiten geannuleerd door corona.

Vrijwilligers
 

Op 31 december 2020 zijn de volgende vrijwilligers verbonden aan de stichting:

Agnes H. Els G. Marijke W.

Agnes Oude M. Els P. Marion M.

Annie J. 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. Hermine de 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. Trijntje M.

Diane R. Joyce van de N. Trudy Olde R.

Dicky R. Klazien N. Wil P.

Elly A. Leonie K. Wil R.

Elly de J. Lies K. Wilma B.

Els A. Margret K. Yvonne S.

Monique K. Frank ter B.



Gedicht 

Wanneer ik morgen doodga,

vertel dan aan de bomen

hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind

die in de bomen klimt

of uit de takken valt

hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind

dat jong genoeg is om het te begrijpen.

Vertel het aan een dier

misschien alleen door het aan te kijken.

Vertel het aan de huizen van steen

vertel het aan de stad hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens.

Ze zouden je niet geloven.

Ze zouden niet willen geloven

dat alleen maar een man

alleen maar een vrouw

dat een mens zo liefhad

als ik jou

Hans Andreus

Jaarverslag 2017

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

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


