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1. Voorwoord

Met dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten
van de Stichting in het verslagjaar 2020. Voor informatie over de
doelstelling en de werkwijze van de Stichting verwijzen wij u graag naar
onze website www.vrijwilligerszorgthuis.nl
Het was ook voor onze Stichting een zeer bijzonder jaar. Ten gevolge van
de Corona pandemie lagen de activiteiten van onze Stichting gedurende
het verslagjaar vrijwel volledig stil. Er werden ook geen bijeenkomsten
voor onze vrijwilligers georganiseerd. De verwachting is dat dit ook zal
gelden voor zeker het eerste half jaar van 2021.
Geldrop, zomer 2021
Bestuur Stichting Vrijwilligers Zorg Thuis Geldrop-Mierlo en Nuenen
c.a.
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2. Verslag van het bestuur.

Door de corona pandemie hebben in 2020 geen bestuursvergaderingen
plaatsgevonden. Noodzakelijke zaken werden per telefoon en mail
afgehandeld.
2.1 Samenstelling van het bestuur.
De samenstelling van het bestuur was in 2020 als volgt:
Dhr. drs. H.L. Hermsen
voorzitter
Dhr. A. Schuit
secretaris
Namens de vrijwilligers waren aanwezig bij de vergaderingen:
Margriet Verstappen en Marjoleine Schuit, coördinatoren beide
doelgroepen.
3. Verslag van de coördinatoren
Het jaar 2020 is voor onze Stichting een echt coronajaar geworden.
In eerste instantie dachten we nog wat aanvragen te honoreren maar dat
werd steeds minder en moeilijker en hebben we de zaak stil gelegd i.v.m.
risico’s op besmetting.
Een aantal vrijwilligers zijn toch nog doorgegaan met inzethulp voor
zieken en dementerenden maar terminale aanvragen in het 4ᵈᵉ kwartaal
hebben we in overleg met het bestuur niet meer gehonoreerd.
Ook zijn er dit jaar minder dan de helft bijeenkomsten gehouden. Wel
veel telefonisch contact onderhouden tussen coördinatoren, vrijwilligers
en cliënten.
We hopen dat komend jaar voor onze Stichting een normaal jaar wordt.
3.1

Doelgroep palliatieve terminale zorg.

Wij zijn in het jaar 2020 gestart met 10 vrijwilligers voor de terminale
zorg. Een nieuw vrijwilliger heeft zich aangemeld en een vrijwilliger
heeft afscheid genomen. Helaas hebben we i.v.m. corona maar 10
cliënten in de zorg gehad, waarvan 4 doorlopend van 2019. Het grootste
gedeelte hiervan was voor nachtzorg.
We hebben 4 interne bijeenkomsten gehouden natuurlijk met de nodige
voorzorgsmaatregelen.
Ook 2 regionale bijeenkomsten hebben we door laten gaan, waar we van
de betreffende coördinatoren vernamen dat zij ook met de zelfde
problemen kampten dan wij, steeds minder aanvragen.
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Verder hebben we niets georganiseerd voor teambuilding, uitjes en
themadagen.
Al met al een sober jaar. We hopen dan ook het komend jaar met frisse
moet te kunnen opstarten.

3.2

Doelgroep lichamelijk gehandicapten, chronisch zieken en
dementerenden.

In 2020 zijn we gestart met 11 vrijwilligers. In de loop van het jaar
hebben we afscheid genomen van 2 vrijwilligers, een door overlijden en
een door ziekte.
Ook in deze groep heeft corona toegeslagen, vandaar dat de aanvragen
gehalveerd zijn.
De groep is toch te kwetsbaar om het risico van besmetting te lopen. Ook
voor deze vrijwilligers waren er maar 3 bijeenkomsten, geen themaavonden en geen teambuilding.
Telefonisch kontakten zijn natuurlijk in stand gehouden tussen
coördinatoren, vrijwilligers en cliënten, ook zijn ‘n aantal vrijwilligers
hun cliënten op vrijwillige basis gaan opzoeken.
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4. Cijfermatige overzichten.
4.1

Inzet in uren coördinatoren en vrijwilligers.

Directe hulpuren
Indirecte hulpuren
Uren coördinatoren buiten
hulp inzet
Uren scholing vrijwilligers

Terminale zorg
2019
2020
757,5
447
258
124
700
250
273

Overige doelgroepen
2019
2020
833
628
201,5
247
784
326

0

252

0

In de uren van de coördinatoren zijn opgenomen de uren voor overleg,
werving en selectie, cursussen en vrijwilligersbijeenkomsten. In de uren
coördinatoren buiten hulp inzet zijn opgenomen de uren administratieve
ondersteuning.
4.2

Plaats van herkomst hulpvragenden.

Geldrop-Mierlo
Nuenen c.a.
Heeze
Totaal

4.3

Terminale zorg
2019
2020
12
8
8
2
3
23
10

Overige doelgroepen
2019
2020
25
10
15
5
40

15

Herkomst van de aanvragen.

Familie/mantelzorg
Huisarts
CMD Nuenen ca
CMD Geldrop-Mierlo
Thuiszorg
Ziekenhuis
Steunpunt Mantelzorg
Verpleeghuis
Zorgtrajectbegeleider
Totaal

Terminale zorg
2019
2020
9
5

1
10

2
1
23
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Overige doelgroepen
2019
2020
13
6
1
1

4
1

6
10
2

10

8
40

1
7
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