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Inleiding 
 
Dit jaarverslag omvat achtereenvolgens een voorwoord van de voorzitter, een 
verslag van de coördinator over de verrichte activiteiten en een toelichting op 
de Rekening van Baten en Lasten over 2016. 
 
Voorwoord van de voorzitter 
 
Ook dit jaar hebben wij ruim 30 maal ingezet, zowel thuis áls in verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Wij durven voorzichtig te concluderen dat de vraag naar 
onze hulp en begeleiding groter wordt dan dat het jaren is geweest.  
 
Het was een rustig bestuursjaar, er zijn geen bestuurswisselingen geweest. In 
de jaren 2017 tot 2018 zal dit anders zijn en zullen we op zoek gaan naar 
vervanging van onze secretaris en onze medisch adviseur. 
Het huidige bestuur bestaat uit vier personen met Jan van Leer, huisarts en 
medisch bestuurslid en Jacques van der Jagt, secretaris, Thea Donders, 
penningmeester en Natasja Konter, voorzitter. Het bestuur heeft dit jaar vier 
maal vergaderd.  
 
De nieuwe financieringsregeling vanuit het Ministerie van VWS voor de 
palliatieve zorg (PTZ) werd eind 2016 bekend en gaat met ingang van 1 januari 
2017 van start. De grootste veranderingen zijn: het gebroken boekjaar is 
vervangen door een kalenderjaar. Er is een inflatieverhoging opgenomen, en 
met ingang van januari 2017 worden ook inzetten in verpleeghuizen vergoed 
vanuit deze regeling PTZ. 
 
Dit jaar zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website, deze zal 
voorjaar 2017 actief worden. U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te 
nemen: www.vptz-debilstekernen.nl  
 
Daarnaast is het bestuur actief aan de slag gegaan om fondsen te werven om 
de kosten op termijn te blijven dekken.  
 
Het bestuur heeft ook dit jaar voor haar vrijwilligers een bedankactiviteit 
georganiseerd. Gezien beperkte middelen van onze stichting is besloten voor 
een gezamenlijke maaltijd de tuin van een van onze bestuursleden.  Mede 
dankzij de catering door de firma Landwaart uit Maartensdijk kunnen we 
terugkijken op een geslaagd samenzijn. 
 
Wij gaan door op de ingeslagen weg, “Er zijn” voor hen die dat nodig hebben! 
 

http://www.vptz-debilstekernen.nl/


Tot slot wil het bestuur graag een ieder danken die, samen met ons, de best 
mogelijke Palliatieve Zorg aanbieden in de Gemeente de Bilt. 
 
Natasja Konter, voorzitter 
 

 
VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN 2016 
 

Hulpverlening 
 
Met 35 inzetten in 2016 lijkt het erop dat het jaartotaal sinds vorig jaar op een 
aanzienlijk hoger niveau komt te liggen (40 in 2015 en 19 in 2014). Vier inzetten 
liepen door uit 2015. Er was dus sprake van 31 nieuwe inzetten waarvan 28 in 
de thuissituatie en 3 in een verpleeg-/verzorgingshuis.  
In alle gevallen hebben wij tegemoet kunnen komen aan de behoefte, in een 
aantal gevallen zelfs al op de dag van de aanvraag.  
Daarnaast zijn wij 10 keer benaderd voor informatie over de mogelijkheden van 
ondersteuning. Bij vier reeds georganiseerde aanvragen overleed de patiënt 
voordat de eerste vrijwilliger ingezet kon worden. Bij een andere patiënt 
verslechterde de situatie zodanig dat de familie besloot om uitsluitend zelf te 
waken. Als dit lukt heeft de VPTZ daar alleen maar veel respect en waardering 
voor. Twee patiënten zijn voor de komst van de eerste vrijwilliger overgeplaatst 
naar een Hospice.  
 
Bovenstaande geeft aan dat de VPTZ steeds meebeweegt met de situatie, de 
behoeften en de mogelijkheden op een bepaald moment. Wij zijn er op het 
moment dat het nodig is, en trekken ons terug op het moment dat het kan. Dit 
vraagt een hoge mate van flexibiliteit van onze vrijwilligers en is inherent aan 
ons werk. 
 
Waardering van onze inzetten 
De waardering van onze ondersteuning wordt door middel van een 
evaluatieformulier geïnventariseerd.  Er zijn in totaal 15 formulieren 
geretourneerd. Van de 29 inzetten die in 2016 zijn afgerond is dit een respons 
van 52%. Op een schaal van 1 tot 10 werd onze dienstverlening met een 
gemiddelde van 9 gewaardeerd.  Naasten gaven o.a. aan: ‘als zeer prettig 
mogen ervaren, ondanks het moeilijke en heftige ziekteproces’, ‘warm, 
betrokken en professioneel’, ‘zeer prettig en kundig, gaf meteen een goed 
gevoel’, en ‘had ik maar eerder van jullie geweten’.  De vragen en suggesties 
van naasten nemen we ter harte. Zo heeft een vraag over de ANBI status geleid 
tot een aanvraag en toewijzing.  
 



Coördinatie 
 
Naast de reguliere taken rond het organiseren van de inzetten heeft de 
coördinator in 2016 tweejaarlijkse voortgangsgesprekken gevoerd met de 
vrijwilligers. Deze vinden bij de vrijwilligers thuis plaats en duren 1 tot 1,5 uur. 
Aan de hand van een vragenformulier wordt gesproken over de motivatie, de 
ervaringen en de ontwikkelingskansen van de vrijwilligers. Dit leidt mogelijk tot 
deelname aan een van de trainingen bij de landelijke VPTZ-academie. Ook de 
waardering van de thema avonden, de sfeer van het team en algehele indruk 
van de VPTZ organisatie werden in het gesprek geëvalueerd. 
 
Inbedding in palliatieve zorg binnen de gemeente 
Door participatie van de coördinator in het cirkelteam is VPTZ de Biltse kernen 
inmiddels goed ingebed in het totaal van formele en informele palliatieve zorg 
in de gemeente De Bilt. Thuiszorgorganisaties, oncologieverpleegkundigen, de 
palliatief consulenten Hospicezorg, de neurologieverpleegkundige en//of 
huisartsen zijn veelal eerder  betrokken bij de patiënt en hun naasten. Zij raken 
steeds meer vertrouwd met onze dienstverlening en verwijzen naar ons als 
ondersteuning van naasten nodig is. Via ons foldermateriaal en onze website 
en in persoonlijk contact benadrukken we dat mensen al in de palliatieve fase, 
als er sprake is van een levensverwachting korter dan een jaar, een beroep op 
ons mogen doen. 
 
Website 
Onze website is vernieuwd. Behalve een eigentijdse uitstraling maken we kort 
en helder duidelijk wat onze dienstverlening inhoudt, waar we werken en wie 
een beroep op ons kunnen doen.  Met nieuwsitems houden we de website 
actueel. De voorbereidingen hebben voor een groot deel in dit verslagjaar 
plaatsgevonden. 
 
  



Thema avonden 
De groep vrijwilligers komt maandelijks in de Schutsmantel bijeen voor de 
thema-avonden. De avonden dienen ter motivatie, ontwikkeling en inspiratie 
van vrijwilligers en de vrijwilligers ontmoeten elkaar in informele sfeer. Er 
wordt aandacht besteed aan intervisie naar aanleiding van de inzetten en er 
komen thema’s aan bod in de vorm van lezingen, discussies en 
vaardigheidstrainingen. Onderwerpen in 2016 waren onder andere:  ALS, 
nazorg, hand/voetinwrijving, pijnbestrijding in relatie tot spirituele zorg en 
levensbeëindiging. Ook verzorgde dominee Benedikte Bos een lezing. Ook word 
er door onze vrijwilligers gezamenlijk een keer per jaar een 
maaltijdbijeenkomst georganiseerd. 
 
Overlegvormen 
Naast het tweewekelijkse overleg van het Cirkelteam, participeert de 
coördinator van VPTZ in diverse overleggen ten behoeve van visievorming, 
kennisuitwisseling, profilering, afstemming en persoonlijke ontwikkeling.  
Het gaat om het halfjaarlijkse regionale coördinatoren overleg, het 
halfjaarlijkse landelijke VPTZ-overleg  en het netwerkoverleg Palliatieve Zorg 
Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht. Binnen de gemeente is het  Dienstenoverleg  
relevant.  Tevens neemt de coördinator deel aan een intervisiegroep waarin 
diverse coördinatoren van zowel VPTZ-organisaties thuis als hospices 
deelnemen.  
 
Vrijwilligers 
 

In 2016 namen we afscheid van  twee vrijwilligers onder andere vanwege 
verhuizing. Het vrijwilligersteam bestond eind 2016 uit 20 vrijwilligers die 
samen 738,5 uren inzet geleverd hebben.   
Het is fijn om te merken dat mensen interesse tonen in ons vrijwilligerswerk. 
Dit heeft geleid tot twee nieuwkomers begin 2017.   
 
Op diverse manieren wordt aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering 
van de vrijwilligers. Diverse onderwerpen komen aan bod tijdens de 
maandelijkse themabijeenkomsten voor vrijwilligers. Daarnaast stelde het 
bestuur een opleidingsbudget beschikbaar zodat een aantal vrijwilligers een 
training bij de VPTZ-academie kon volgen. Ook de bijeenkomsten die het 
Netwerk Palliatieve Zorg organiseert worden door onze vrijwilligers goed 
bezocht waaronder de training emotionele schokbrekers in de communicatie.  
 
  
Geza Mobers, coördinator  



Rekening van Baten en Lasten 2016 
  

BATEN  2016 2015  

         

 
Subsidie VWS VPTZ 2016   

19.937 15.487  

 
Donaties/giften    

950 540  

 
rente     

36 349  

        

         

    

Totaal 

baten: 20.923 16.376  

         

         

LASTEN     

         
Personeelskosten    

         21.437  22.528  

 

salariskosten 

coördinatiefunctie   
         19.448  17.233  

 
overige personeelskosten   

1.233 2.373  

 

deskundigheidsbevordering 

vrijwilligers  155            2.383   

 
reis- en verblijfskosten  601 539  

         

         
Bestuurs- en 

secretariaatskosten    
           2.870  2.754  

 
administratiekosten   

           2.070  927  

 
Representatiekosten   

666 250  

 

advertentie-/ 

drukwerkkosten   
0 241  

 
Overig   

134 1.336  

         

         
Overige algemene kosten    

144 240  

 
Algemene kosten    

36 132  

 
Afschrijvingskosten    

108 108  

         

    

Totaal 

lasten:          24.451  25.522  

         

    
Resultaat          -3.528  -9.146  

 



Toelichting op de rekening van Baten en Lasten  

  

De VWS subsidie is dit kalenderjaar hoger dan in 2015. De subsidie is gebaseerd 

op het gemiddelde aantal inzetten over de voorgaande drie jaren. De 

renteopbrengst van het stichtingsgeld is door het weer verlaagde 

rentepercentage  verminderd. De post personeelskosten neemt jaarlijks toe 

door het aanpassen van het salaris conform de CAO en de verhoging van de 

salaris gerelateerde werkgeversuitgaven. De uitgaven voor 

deskundigheidsbevordering waren in 2016  gering. 

Het jaar 2016 hebben we helaas weer met een nadelig saldo moeten afsluiten.  

De subsidie van VWS is voor 2017 toegekend. Het bedrag per inzet is minimaal 

verhoogd, maar door de stijging van het aantal inzetten valt het bedrag van de 

subsidie voor het komend jaar hoger uit. Inzetten in verpleeghuizen worden 

vanaf 2017 voor 1/3e meegerekend in de subsidie.  

De VPTZ de Biltse kernen blijft naast de VWS-subsidie afhankelijk van giften en 

fondsenwerving. 

  

Thea Donders-Rohling, penningmeester    



Adresgegevens 
 
Stichting VPTZ de Biltse kernen 
p/a Waterweg 153 
3731 HG  De Bilt 
 
RSIN 806011 
 
Coördinator 
 
Geza Mobers 
Telefoon 06 – 13 42 95 15 
E-mail g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl 
 
Bestuur 
 
Natasja Konter  Voorzitter 
Jacques van der Jagt Secretaris 
Thea Donders-Rohling Penningmeester 
Jan van Leer   Medisch adviseur 
 
VPTZ de Biltse kernen ondersteunen? 
 
U kunt het werk en de doelstelling van VPTZ de Biltse kernen ondersteunen 
door: 

 Giften 

 Voor minimaal € 25,00 per jaar donateur of begunstiger te worden 

 Testamentair een bedrag te legateren aan VPTZ de Biltse kernen. 
 
Voor de donateur is het goed te weten dat een schenking aan de Stichting VPTZ 
de Biltse kernen aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, mits is voldaan aan 
de voorwaarden als bedoeld in artikel 6.39 van de Wet inkomstenbelasting 
2001. Onze stichting heeft een ANBI status. 
 
Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening NL35 RABO 0308 3962 78 ten 
name van VPTZ de Biltse kernen. 

mailto:g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Donateur

