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Voorwoord
 

Ook dit jaar stond veelal in het teken van COVID-19 met bijbehorende maatregelen. 

Dit vroeg flexibiliteit en aanpassingen van ons allen. Mede door het goede overleg 

met de coördinatoren, vrijwilligers, en medewerkers van de Zorggroep Sint Maarten 

kunnen we met trots melden dat bijna alle aanvragen zowel thuis als op de Hospice 

Holos gehonoreerd zijn.

Om de deskundigheid van de vrijwilligers op peil te kunnen houden vonden 

scholingen vooral online plaats. Ook andere fysieke bijeenkomsten zijn aangepast 

conform de maatregelen zodat we toch met name de vrijwilligers hebben kunnen 

bedanken voor hun inzet. We hebben, een uitgesteld, afscheid genomen van Corrie 

Christenhusz die meer dan 10 jaar het secretariaat van Leendert Vriel Noord Oost 

Twente heeft beheerd. Zij werd opgevolgd door José Kuipers.

Het onderzoek naar behoefte en mogelijkheden voor de eventuele uitbreiding van 

het aantal bedden heeft door de COVID-19 perikelen vertraging opgelopen en staat 

voor 2022 op de agenda. Wel heeft het bestuur de statuten getoetst aan de nieuwe 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen welke per juli verplicht is. Hieruit blijkt dat 

de statuten aangepast moeten worden, dit proces is in gang gezet.

Dit jaar is het laatste jaar van Ineke Nusmeier als voorzitter. Na acht jaar 

voorzitterschap zal zij het stokje per januari 2022 overdragen aan de nieuwe 

voorzitter.

Vorig jaar stond vooral “ we doen het samen” hoog in het vaandel. Voor dit jaar 

voegen we er graag aan toe “ in dit Bijna Thuis Huis ”. Vanuit deze visie hebben we 

met elkaar de beste zorg en aandacht kunnen bieden aan de terminale palliatieve 

medemensen.

Vanaf deze plaats willen we als bestuur iedereen warm en hartelijk danken voor de 

geweldige inzet in 2021 en een mooie voortzetting hiervan in 2022.

Namens het bestuur, 

José Kuipers
Secretaris (waarnemend voorzitter)
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Financiën
 

De financiële gegevens 2021 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 2021 waren, naast de vrijwilligers, bij de Stichting Leendert Vriel 

Noord Oost Twente de volgende personen betrokken:

Bestuur

Mevr. Ineke Nusmeier, Voorzitter

Mevr. José Kuipers, Secretaris  

Dhr. Tim Meinders, Penningmeester 

Mevr. Andrea Fuhrmann, Lid

Mevr. Sandra Hasselerharm, Lid

Dhr. Albert van der Krabben, Lid

Ineke Nusmeier heeft met ingang van 

1 januari 2022 het voorzitterschap 

overgedragen aan Bart van den 

Eijnde.  

Coördinatoren

Mevr. Elise Meenderink  

Mevr. Ine Kaptein

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 2021 2020 2019

Oldenzaal 22 22 34

Losser 6 7 3

Dinkelland 16 11 17

Totaal 44 40 54

Hulpvragen

Jaar Met inzet Zonder inzet Uren

2021 33 11 1133

2020 31 9 680

2019 42 12 1083

Hulpaanvragen en inzetten 2020

Totaal thuissituatie en Hospice Holos

Totaal
Aantal gasten en 
aanvragen

Aantal inzetten Uren

2021 116 105 11.521

2020 102 94 11.570

2019 120 108 12.266

In Hospice Holos

Uit gemeente 2021 2020 2019

Oldenzaal 48 28 26

Losser 6 8 10

Dinkelland 7 9 10

Hengelo 1 6 5

Enschede 5 8 6

Overig 5 3 9

Totaal 72 62 66

Jaar Aantal gasten Aantal ligdagen Uren vrijwilligers

2021 72 1.430 10.388

2020 62 1.408 10.890

2019 66 1.587 11.583
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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.

 

Aandachtspunten in 2021  

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

 deelname aan cursussen en workshops te stimuleren. In 2022 is er aandacht   

 voor het werken als vrijwilliger in een Bijna-Thuis-Huis.

• VPTZ landelijk heeft het Kwaliteitskompas ontwikkeld, een praktisch hulpmiddel  

 om gestructureerd en systematisch te kijken naar kwaliteit. Samen met het   

 bestuur en de vrijwilligers gaan we een aantal onderdelen verder uitwerken. Dit   

 jaar is gekozen voor samenwerking en scholing.

• 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 2021 hebben we afscheid genomen van acht vrijwilligers. Wij bedanken ze voor 

hun inzet, tijd en aandacht die ze besteed hebben aan terminaal zieke mensen en 

hun families in de laatste fase van hun leven, thuis of in Hospice Holos.

In 2021 zijn 2 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 

Door corona zijn ook in 2021 een aantal activiteiten geannuleerd.

• We zijn door Klavertje 4 verkozen als het goede doel dit jaar en hebben een   

 prachtige gift van hen ontvangen.

• In oktober hebben we de Regionale Vrijwilligers Dag in het Kulturhus in Borne   

 voor alle vrijwilligers van Leendert Vriel in Twente kunnen organiseren. 

 Marjeet Verbeek heeft een lezing verzorgd over 

 “Rituelen en gebruiken bij het afscheid nemen”.

Vrijwilligers
 

Op 31 december 2021 zijn de volgende vrijwilligers verbonden aan de stichting:

Agnes H. Debby K. Marijke W.
Agnes Oude M. Gerda R. Marion M.
Anja L. Gerry S. Marja W.
Anke D. Geziena M. Marjolein E.
Anne P. Hanneke S. Mary L.
Anneke M. Hanny S. Mirjam Olde R.
Annie E. Hans C. Nolda ter H.
Astrid de G. Hans L. Pauli Olde W.
Ceciel T. Henriette M. Petra H.
Christa B. Hermine de V. Remke van M.
Christa Olde K. Ineke L. Ria F.
Christien W. Joke W. Ria W.
Diane R. Joop R. Riky S.
Dicky R. José W. Riky ten B.
Elly A. Joyce van de N. Trijntje M.
Elly de J. Klazien N. Trudy Olde R.
Els A. Lies K. Wil P.
Els G. Margret K. Wil R
Frank ter B. Marion R. Yvonne S.
Wim V.



Gedicht 

ALS IK DOODGA

Als ik doodga

hoop ik dat je er bij bent

dat ik je aankijk

dat je mij aankijkt

dat ik je hand nog voelen kan

Dan zal ik rustig doodgaan

Dan hoeft niemand verdrietig te zijn

Dan ben ik gelukkig.

Remco Campert

Jaarverslag 2017

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

Stichting Vrienden van Leendert Vriel Noord Oost Twente
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Ondersteuning van de terminale zorg, zowel thuis, intramuraal als in Hospice Holos


