JAARVERSLAG 2020

Jaarverslag 2020

Voorwoord:
Voor u ligt het jaarverslag van de VPTZ te Culemborg van 2020. Onder VPTZ Culemborg vallen
Hospice Nocturne en vrijwilligers die thuis ingezet worden.
In Hospice Nocturne wordt zorggedragen voor mensen in de laatste fase van hun leven. Elke
geloofsovertuiging is welkom en wordt gerespecteerd. De nadruk van de zorg ligt op het behoud van
zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Er wordt niet alleen voor de gasten gezorgd, maar ook voor
hun naasten.
Met dit verslag leggen we verantwoording af over ons werken in 2020 en de resultaten daarvan. Eind
2020 zijn er gesprekken geweest met alle medewerkers van het Hospice. De bevindingen hebben we
verwerkt in dit verslag. Het was een heftig en uitdagend jaar vanwege de Corona epidemie. Het
Hospice is echter wel het gehele jaar opengebleven voor gasten, met inachtneming van zeer
zorgvuldige regels.
Het jaarverslag is niet enkel een toelichting op de financiële beleidsvoering, maar geeft ook zicht op
de ontwikkelingen die in 2020 hebben plaatsgevonden. De ontwikkeling van huiskamerproject naar
professionele organisatie wordt steeds zichtbaarder.
Het jaarverslag is geschreven in het kader van zowel de horizontale verantwoording richting de
diverse betrokkenen bij het Hospice zoals de medewerkers, vrienden, samenwerkingspartners,
zorginstellingen en -verenigingen, bevriende stichtingen, gemeentes, steunfondsen, leveranciers en
sponsoren, als de verticale verantwoording richting de subsidieverstrekkers, de overheid. Het
jaarverslag 2020 bevat een compacte samenvatting van de jaarrekening.

Ik wens u veel leesplezier,

Joanneke van Aller
(Secretaris)
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1. Historie:
Het Hospice Nocturne in Culemborg is in 2020 haar 22e jaar ingegaan. Inmiddels is het Hospice een
‘begrip’ aan het worden in Culemborg en omgeving. De bekendheid groeit en evenzo het aantal
gasten en vrijwilligers. Door Corona is het aantal gasten dit jaar minder geweest.
In het totaal hadden we in 2020 met ruim 55 vrijwilligers, meer dan 350 jaar ervaring met het werken
in het Hospice. De overgrote meerderheid werkt er 1 tot 10 jaar. Een handvol werkt er 19 – 22 jaar.
Er zijn steeds weer vrijwilligers die erbij komen en er zijn er die om moverende redenen afscheid
nemen. Opvallend was dat er dit Coronajaar veel vrijwilligers bij kwamen. Men bezint zich en
bedenkt dat dit een mooie weg is om ‘iets te kunnen betekenen’. Daar zijn we heel blij mee.
Hieronder een overzicht van het aantal gasten en de verblijfsduur van de afgelopen 10 jaar:

jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

gasten
17
24
26
29
36
31
32
37
38
27

gastdagen verblijfduur gem aantal
435
22,9
1,2
565
23
1,5
630
24,2
2,1
600
20,7
1,65
631
17,5
1,66
695
22,4
1,97
640
20
1,96
608
16,9
1,77
800
23
2,46
598
21
1,64
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2. Bestuur, vrienden en medewerkers
2.1 Samenstelling Bestuur aanvang 2020
F. Ton
R.Y. Schouten
J.M.E. van Aller
J.J.A.M. van Dongen
L.M. Doornik -Meijboom

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid

sinds: 01
sinds: 01
sinds: 01
sinds: 01
sinds: 01

maart
januari
december
september
december

2014
2007
2018
2017
2019

2.2 Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van het Hospice
R. van Schelven,
P. Otten,
S. Severens,
J. Krediet,
H. Wichgers,

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

F. Ton

lid

2.3 medewerkers en vrijwilligers
Het Hospice werd in 2020 aanvankelijk beheerd door 2 coördinatoren: Mia ter Haar en Astrid
Lucassen. In September 2020 is Martine Sturm daaraan toegevoegd. (foto voorpagina geheel rechts)
Er werd invulling gegeven aan het werk door een vijftigtal vrijwilligers.

Elly de Bie, de coördinator thuisinzet van VPTZ Geldermalsen en
Neerijnen. M.i.v. 2021 bekleedt zij deze functie voor de
gezamenlijke VPTZ. In 2020 heeft zij zich ingewerkt.
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3. Samenwerking met instanties
Er is veel samenwerking met instanties in de omgeving. Zo wordt er samengewerkt met:
•
•
•
•
•
•
•
•

De thuiszorginstellingen: RIVAS en STMR
Huisartsen uit Culemborg, Tricht en Beusichem
Coördinatorenoverleg met VPTZ Zaltbommel, VPTZ Rivierenland (Tiel en omgeving) en
VPTZ Geldermalsen en Neerijnen. 2x per jaar komen ze samen.
Netwerk Palliatieve Zorg Rivierenland, samenwerkingsverband van zorgcentra,
thuiszorgorganisaties en ziekenhuis rivierenland
ELK Welzijn, de welzijnsorganisatie van Culemborg
VPTZ Nederland, de koepelorganisatie
De gemeente Culemborg (in 2020 zijn er weer verschillende bezoeken en overleggen
geweest)
Bestuur VPTZ Geldermalsen (voorbereiding samengaan)
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4. Het Corona jaar 2020
Het jaar 2020 is een veelbewogen jaar geweest, een van de coördinatoren noemde het een
“uitdagend” jaar. Corona doorkruiste een aantal zaken waar we als hospice volop mee in beweging
waren: de nieuwbouw en het werken met een nieuw beleidsplan. In verband met de bekendheid van
het Hospice en de groei zijn er in 2020 na de kennismaking met burgemeester Gerdo van Grootheest
ook kennismakingsbezoekjes geweest van de wethouders Monica Wichers (o.a. ruimtelijke ordening)
en Sascha Baggerman (o.a. WMO en Volksgezondheid). De noodzaak van een ruimer hospice met
een of twee bedden extra is eenieder nu goed duidelijk. Dat bleek helemaal toen de Corona regels
meer ruimte en afstand vroegen. Noodgedwongen moest één van de drie kamers gesloten worden.
De ruimte was nodig om vrijwilligers en coördinatoren meer ruimte te geven. Daarbij waren er
tijdelijk ook minder vrijwilligers beschikbaar die een tijdlang niet konden werken omdat ze zelf in de
risicogroep zaten. Ook het delen van een badkamer was in deze omstandigheden niet wenselijk.
Kortom, met pijn in het hart moesten we één van de drie bedden tijdelijk ongebruikt laten. Dit was
moeilijk omdat de vraag naar plaatsen er wel was.
We zijn er trots op dat het Hospice geheel 2020 open is gebleven en dat de coördinatoren en
vrijwilligers met hun nuchterheid, daadkracht en zorgvuldigheid elkaar de nodige ondersteuning
hebben kunnen geven om het mooie werk te doen. Ze zijn de uitdagingen aangegaan en men heeft
het lef gehad door te werken. Soms moet je risico’s nemen en je nek uitsteken om de goede zorg en
hulp te kunnen verlenen. Gelukkig is dat het afgelopen jaar vaak in heel goede aarde gevallen.
In dit Corona jaar hebben de coördinatoren ervaren hoe belangrijk het is goed te blijven
communiceren. In kleinere groepjes met elkaar spreken doet het heel goed. Tevens is geleerd
efficiënter te zijn in de communicatie. Een gesprek hoeft niet gelijk een uur te duren. Veel kan in 15
minuten besproken worden.
De sfeer en ambiance op het Hospice is buitengewoon goed. Dat krijgen we van gasten, hun familie,
maar ook van andere externen te horen.

4.1 Vrijwilligers in Corona tijd.
Bij de start van de Corona maatregelen was er een deel van de vrijwilligers dat niet kon komen
werken. Lopende het jaar kwamen veel vrijwilligers toch weer werken. Ze misten het werk en de
collega’s. Door zich te houden aan de regels leek het werk veilig te zijn.
De coördinatoren hebben in het najaar met 33 vrijwilligers gesproken (ongeveer 75%) en
geëvalueerd.
Een aantal van de gestelde vragen waren:
1. Heb je nog plezier in het werken in het hospice?
2. Hoe is het om te werken tijdens de corona en voel je je veilig?
3. Heb je behoefte om - in welke vorm dan ook - samen te komen met de vrijwilligers en
coördinatoren?
4. Heb je het stukje in de nieuwsbrief gelezen over de klankbordgroep? Met wie zou je in een
klankbordgroepje plaats willen nemen?
7

De resultaten waren
Vraag 1: iedereen ja, behalve één persoon
Vraag 2: iedereen ja, behalve één persoon
Vraag 3: iedereen reageert met: nu liever niet, maar het wordt wel gemist
Vraag 4: klankbordgroep ja: 23 personen. Niet meer of nee: 10 personen.
De ene persoon die “nee” aangaf werkt sinds begin van de coronatijd niet meer.
Sinds de tweede Lockdown werken er in totaal 6 vrijwilligers van de ruim 50 niet mee.
Er is dit jaar wel weer een mooi aantal heel goede vrijwilligers bijgekomen. De coördinatoren
genieten ervan hun vrijwilligers met zoveel plezier het werk te zien doen. In dit werk groeien ze en
leren ze. “Sommigen zie je zó opbloeien”.

4.2 Gasten in Corona tijd.
Er waren dit jaar weer bijzondere en mooie gasten aanwezig in het Hospice. Het is zo goed te zien dat
er gasten zijn uit alle lagen van de bevolking, met diverse verschillende geschiedenissen en
achtergronden. Ook de families zijn heel verschillend. Dat vraagt de nodige flexibiliteit van de
vrijwilligers, zeker nu in de corona tijd.
De duur van de verblijven is heel verschillend. Dat varieert van enkele dagen tot enkele maanden.
Met name met de gasten die er langer zijn wordt vaak een speciale band opgebouwd.
Er waren dit jaar minder aanmeldingen, doordat men toch bevreesd was voor de Corona
maatregelen en de bezoek mogelijkheden. Daarbij waren mantelzorgers vaker thuis en konden ze
meer zelf opvangen. Het gehele jaar hebben de families wel de mogelijkheid gehad hun naasten te
bezoeken. Daar is men prudent mee omgegaan.
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4.3

Professionalisering en scholing

Er wordt op diverse manieren gewerkt aan de professionalisering van zowel de coördinatoren als
vrijwilligers en bestuur. Een greep uit de mogelijkheden:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Alle nieuwe vrijwilligers volgen in principe de introductiecursus van 6 of 7 avonden met o.a.
kennismaken, palliatieve zorg, omgaan met de dood, thuiszorg en praktisch werk, euthanasie
en palliatieve sedatie. Door de Corona is deze cursus slechts tweemaal doorgegaan. Verdere
begeleiding ging dit jaar individueel of in kleine groepjes.
Er wordt geleerd van elkaar in een aantal intervisie groepen, maar ook daarbuiten bij het
samenwerken en de overdracht. Ook deze intervisie heeft door Corona minder doorgang
kunnen vinden.
Normaal gesproken zijn er elk jaar een vijftal thema-avonden voor de vrijwilligers en
bestuursleden. Gemiddelde bezetting is dan zo’n 25 mensen. Tevens zijn er vieringen zoals
de Eindejaarsbijeenkomst en fietstocht met lunch. Dit jaar zijn al deze activiteiten na maart
niet meer doorgegaan.
Wel waren er in juni 3 evaluatiebijeenkomsten, waar 42 vrijwilligers aan deelgenomen
hebben. Deze kwamen in de plaats van de thema-avonden.
Er worden door coördinatoren, vrijwilligers en bestuursleden trainingen en congressen
gevolgd van de VPTZ Academie Nederland. Deze waren nu vooral virtueel.
Er zijn begin 2020 heel waardevolle bezoeken geweest aan de Hospices in Houten en Wijk bij
Duurstede om ervaringen te delen en ideeën voor de nieuwbouw op te doen.
Er zijn virtuele cursussen van ELK Welzijn in Culemborg gevolgd.
Via de bladen die uitgereikt worden zoals Nieuwsbrieven, Antennes (blad van de VPTZ) en
PAL (blad van de palliatieve zorg), komt men ook aan informatie en nieuwe ideeën.
Er zijn nu plannen om ook bij het ROC na te gaan of er cursussen (zoals tiltechnieken) daar
gedaan kunnen worden.
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5. PR en werving
Veel vrijwilligers komen af op een oproep in de krant. Dit werkt goed. Verder komen er vrijwilligers
bij door mond-tot-mond reclame en de open (mid)dagen. Het was verrassend dat er ondanks (of
dankzij?) Corona zich nieuwe vrijwilligers meldden. Per saldo hebben we in 2020 14 nieuwe
vrijwilligers gekregen, waarvan 2 vrijwilligers al eerder bij ons gewerkt hebben. Er zijn 8 vrijwilligers
gestopt en 1 vrijwilliger is coördinator geworden.
N.a.v. de gesprekken met de wethouder WMO is er ook een pilot gestart met stagiaires in de
schoonmaak ter ondersteuning van de vrijwilligers.

In september is er een open middag geweest en in Oktober hebben we op de vrijwilligersmarkt
gestaan van ELK-Welzijn
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6. Kwaliteit
Het jaar 2020 stond bij de VPTZ Nederland in het kader van de Kwaliteit. Er is de afgelopen jaren
landelijk een kwaliteitskompas ontwikkeld, waaraan de VPTZ Culemborg ook meegewerkt heeft. De
voorzitter (Frits Ton zit voor zuid-Gelderland in de ledenraad van de VPTZ Nederland) en andere
bestuursleden en vrijwilligers zijn naar bijeenkomsten hierover geweest.
Het werken aan kwaliteit is natuurlijk de gewoonste zaak van de wereld, maar het door VPTZ
ontwikkelde kwaliteitskompas geeft het denken over en werken aan kwaliteit meer structuur en
richting. Het is een flexibel model ingericht vanuit de perspectieven relationele, professionele en
organisatorische kwaliteit.

Zie ook de animatie op
https://kwaliteitskompas.vptz.nl/

Binnen de VPTZ Culemborg heeft de aandacht voor kwaliteit geleid tot
1. Een nazorgprogramma. Er is een nazorg groep opgezet met een aantal vrijwilligers. De groep
kwam drie keer, in verschillende samenstellingen, bijeen.
Er werd een protocol, een evaluatieformulier en een bewaarmap opgesteld.
De Nazorggroep stelde tevens een lijst samen, waarin de aanvullende, verbetersuggesties en
mogelijke oplossingen vanuit de nabestaanden worden genoteerd. Deze punten zullen
worden gebundeld en er wordt gekeken wat er mee gedaan kan worden.
Per 1 oktober
2020 ging het protocol van start.
Tot december 2020 zijn er zijn er vijf contacten geweest met familie van overledenen. Er zijn
nog geen conclusie getrokken.
2. Er is een Risico-inventarisatie en evaluatie geweest (RIE). Een van de coördinatoren heeft zich
hierover ontfermd en er is een plan van aanpak gemaakt, waarvan allereerst de meest
urgente punten aangepakt worden.
3. Er is een nieuw beleidsplan opgesteld, waarvan de start al in 2019 lag. Een van de punten is
het opstellen van een kwaliteitsboek. Hiervoor zijn o.a. de functiebeschrijvingen van
bestuursleden en coördinatoren beschreven.
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7.

Feiten en Cijfers

7.1

Jaarrekening 2020 - Verkorte versie

Opgesteld door: R.Y. Schouten
Op 25 jan 2021 gecontroleerd door: J. van Dongen, L. van Rossum
Goedgekeurd door het bestuur d.d. 3 feb 2021
Baten en Lasten

Baten

Lasten

Ontvangen subsidie VWS € 104.306,43
Donaties div fondsen
€
400,00
Donaties familie e.a.
€
4085,00
Betalingen gasten
€
20.545,00
.

Salariskosten
Verzekeringen
Reiskosten
Werving / scholing
Algemene kosten
Reservering
Kosten Hospice

€

129.336,43

€

120,89

Exploitatie saldo

€
€
€
€
€
€
€
€

64.093,35
783,87
1.018,40
5.824,19
4.453,56
21.500,00
31.542,17
129.215,54

Balans
2019
ACTIVA
Vaste activa:
Inrichting Hospice

€

Liquiditeiten:
Rabobank Rekening Courant
Rabo Spaarrekening

€ 22.603,53
€ 110.651,20

2020

3.000,00

€

3.000,00

€
14.224,42
€ 140.651,20

PASSIVA
Vermogen:
Eigen vermogen
Waarde inboedel
Reserve voor nieuw
Hospice
Totaal

€ 136.254,73

€ 136.254,73

€ 136.254,73
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€ 14.224,42
€
3.000,00
€ 140.651,20

€ 157.875,62

€ 157.875,62

7.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Overige Weetjes:
In 2020 heeft het bestuur 6x vergaderd. 5 maal regulier en een keer extra voor het
beleidsplan.
Er is bij 2 mensen thuis inzet geweest afgelopen jaar, evenals het jaar ervoor
Er zijn nog 2 thema-avonden geweest. (Palliatieve zorg en Dorst of Doodsangst)
Er is een vrijwilligster geweest die een lintje kreeg van de burgemeester en een Corona-proof
aubade voor haar huis.
3 vrijwilligers hadden in 2020 hun 10-jarig jubileum, dat bescheiden gevierd is.
2x per jaar worden de achterwachten even in het zonnetje gezet.
Met Pasen hebben de coördinatoren alle vrijwilligers en bestuursleden een persoonlijke
(corona-proof) paasattentie gebracht.
In 2020 hebben we 27 gasten mogen verzorgen in het hospice, dit is inclusief de 3 gasten die
al in het hospice lagen sinds eind 2019. De oorzaak van de terugval is Corona.
In 2020 hebben er 12 gasten op de wachtlijst gestaan die we niet hebben kunnen plaatsen.
Van de 27 gasten, kwam 40% uit Culemborg. Men wordt aangemeld door ziekenhuizen,
familie, huisartsen en thuiszorg.
Er waren dit jaar ook weer twee weken leegstand. Dat gebeurt vrijwel elk jaar.
Alle vrijwilligers waren uitgenodigd voor de film: “De slag om het vrouwenhart” (Hella de
Jonge) met gesprek met filmmaker. Helaas ging deze in maart net niet meer door.
Het samengaan met de VPTZ Geldermalsen en Neerijnen is verder uitgewerkt, beklonken en
m.i.v. januari 2021 een feit.
We kregen 7 donaties, waarnaast ook enkele in natura:
o Via Roparun hebben we een koppelbed gekregen.
o Van firma v.d. Oever hebben we een Sta-Op-Stoel gekregen.
o Korting bij de slager
o Plantjes van Terweijde

I.p.v. de eindejaarsbijeenkomst zijn er
dit jaar kaarsjes gebrand in de
huiskamer ter nagedachtenis van de
overleden gasten dit jaar.
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•

8.

Blik op de toekomst

In de breedte wordt nu onderkend dat een nieuwe locatie voor het Hospice noodzaak is. De
gemeente is hiervan doordrongen en de vrijwilligers en coördinatoren snakken naar meer ruimte.
Wel is het zaak de kleinschaligheid te blijven waarborgen. Het nieuwe Hospice blijft nog steeds een
‘Bijna-Thuis-Huis’ met niet meer dan hooguit 5 bedden.
Daarnaast heeft met het samengaan met Geldermalsen-Neerijnen ook de thuisinzet een nieuwe
impuls gekregen. De coördinator van Geldermalsen-Neerijnen heeft naast de thuisinzetten van hun
VPTZ er m.i.v. 2021 ook die van Culemborg erbij genomen. Met de Corona maatregelen is een
thuisinzet soms een welkom alternatief. Ook is het soms een beter alternatief dan op de wachtlijst
van het Hospice gezet te worden.
In 2020 is er een programma van eisen voor nieuwbouw samengesteld, na bezoek aan verschillende
andere hospices. Er is verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om binnen Culemborg een
nieuw Hospice te bouwen. Bestaande panden verbouwen bleek geen optie. Er liggen nu wat ijzers in
het vuur, die weliswaar vertraging opgelopen hebben door de Corona maatregelen en uitval van
mensen, maar we hopen in 2021 concrete stappen te kunnen gaan zetten.
Ons motto blijft:
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8.

Slotwoord

De veerkracht van vrijwilligers en coördinatoren is enorm geweest het afgelopen jaar in de
bijzondere Corona tijd. Veel werk is wederom door allen verzet. Het bestuur spreekt daarom ook
haar grote dank en waardering uit aan de coördinatoren en alle vrijwilligers voor de inspanningen die
zij zich getroosten om er te zijn voor medemensen in hun laatste levensfase.
Tevens bedanken we de families en anderen die hun dankbaarheid en waardering uitspreken door
een donatie te doen voor het Hospice. Daar zijn we zeer erkentelijk voor. Ook andere sponsoren zijn
we zeer erkentelijk.

Het aanbieden van de sta-op-stoel
heeft op 7 oktober de Culemborgse
Courant gehaald, inclusief een mooie
foto.
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Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Culemborg (VPTZ)
Hospice Nocturne
Gershwinhof 10
4102 DK Culemborg
Telefoon 0345 514461
info@vptzculemborg.nl
www.vptzculemborg.nl
Redactie:
Joanneke van Aller
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