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Algemeen
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest. In het vroege voorjaar werd ook Nederland getroffen
door het Corona-virus. Het beleid van VPTZ Heiloo is - in overleg met de vrijwilligers - om ook in
deze tijd de zorginzetten mogelijk te houden met inachtneming van alle RIVM maatregelen. De
vrijwilligers zijn steeds op de hoogte gebracht als er een update was van de maatregelen. In geval
van een zorgaanvraag is er overleg met de thuiszorg en/of huisarts; bij inzet mag er geen sprake
zijn van corona-verschijnselen. Ook houdt de vrijwilliger het recht om een inzet te weigeren.
Ons motto: ‘niemand hoeft in eenzaamheid te sterven’, blijft leidend. Fijn dat er binnen ons team
enkele vrijwilligers zijn die zich ook in deze periode hebben ingezet.
Inzetten 2020
Ondanks de pandemie waren er in 2020 een aantal aanvragen voor een inzet. Meestal kortdurend.
In enkele gevallen kwam de aanvraag zelfs te laat en kon VPTZ niet meer worden ingezet. In 2020
was het aantal aanvragen 17, kleine terugloop ten opzicht van 2019 (19 inzetten) en iets minder
dan in 2018 (20 inzetten).
Het aantal bestede vrijwilligersuren was 194 (2020); ook daar is een terugloop te zien ten opzichte
van 338,5 uur (2019) en 1087 uur (2018)
Nachtzorg
Hoewel het beleid van VPTZ Heiloo er op is gericht om terughoudend te zijn m.b.t. de nachtzorg
en alleen een aanvraag in behandeling te nemen als er echt niets anders meer mogelijk is. In 2020
hebben wij twee maal een aanvraag voor nachtinzet kunnen honoreren. Belangrijk hierbij is dat er
vrijwilligers zijn die zich hiervoor willen inzetten.
Vrijwilligersbeleid.
In de gedragscode - onderdeel van de vrijwilligersovereenkomst - zijn geen aanpassingen
doorgevoerd in 2020. De deskundigheidsbevordering is van groot belang, echter in 2020 zijn de
meeste cursussen van de VPTZ-Academie wegens Corona niet doorgegaan.
Aan de vrijwilligers is gedurende het gehele jaar een update van de maatregelen en verdere
informatie vanuit VPTZ Nederland toegezonden.
In 2020 hebben we afscheid genomen van enkele vrijwilligers. Veel dank voor hun activiteiten voor
VPTZ Heiloo.
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Thema avonden, zomer- en winterbijeenkomst
In 2020 zijn er maar 3 thema-avonden geweest, in januari, maart en in september. Buiten deze 3
thema avonden zijn er geen gezamenlijke activiteiten geweest. Ook hierin was het Corona virus
dominant.
In september is er een thema-avond gehouden met een speciale agenda, n.l. de Trendanalyse.
Deze Trendanalyse is uitgebracht door VPTZ Nederland; het rapport beschrijft de trends en
ontwikkelingen die de palliatieve zorg gaan beïnvloeden. Bij het bespreken van deze analyse
kwamen wat knelpunten naar voren vanuit de inzetten. Deze zijn besproken in de
bestuursvergadering van oktober 2020.

Bestuurszaken
Het aantal inzetten is relatief laag voor een organisatie van onze omvang. In 2020 zijn we gestart
met gesprekken met partners in de omgeving. Doel: een verkenning om tot regionale
samenwerking te komen.
Bestuurswisselingen:
Medio 2020 heeft is er wisseling geweest in de functie van secretaris. John de Boer is gestopt
wegens drukke werkzaamheden elders. Henny van Overschot heeft deze taak op zich genomen.
Eind 2020 is Elly Hentzen (voorzitter) afgetreden na 2 perioden van 3 jaar. Per 1 januari 2021 is
David Koppes aangesteld als voorzitter.
Wij bedanken de (oud-)bestuursleden voor hun inzet en betrokkenheid om de belangen van VPTZ
Heiloo te behartigen. We zijn er bijzonder blij mee dat het bestuur voltallig is gebleven.

PR-zaken
Ook de PR-activiteiten zijn in 2020 bescheiden geweest. Opnieuw staat er een advertentie in de
activiteitengids van het Trefpunt Heiloo.
Zowel in het voorjaar als in het najaar is er een redactioneel stuk geplaatst in de Uitkijkpost.
Enerzijds om nogmaals de aandacht te vestigen op de acties van VPTZ en anderzijds (in het
najaar) om een nieuwe voorzitter te werven.
In het weekblad van Heiloo heeft een interview gestaan met een vrijwilliger van VPTZ Heiloo.
Doel: het vrijwilligerswerk in beeld te brengen en enthousiasmeren. Een initiatief van Vrijwilligers
Informatie Punt Heiloo.
In de praktijk blijkt dat weer hoe belangrijk herhaling van de boodschap is en overleg te houden
met onze partners. Nadruk op samenwerking in plaats van concurrentie.
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Financieel overzicht 2020

BATEN

2020

Subsidie VWS

2019
7.353

9.595

Gemeente Heiloo

467

460

Gemeente Castricum

208

205

Donaties
Totaal Baten

LASTEN
Opleiding

300
8.028

2020

10.560

2019

1.300

3.619

Themabijeenkomsten

483

1.593

Reiskosten

450

877

2.575

2.650

469

263

1.391

850

Algemene kosten

716

1.040

Bestuurskosten

189

211

Totaal Lasten

7.573

11.103

+455

-543

Onkostenvergoedingen
Telefoonkosten
Publiciteit

Saldo baten/lasten

De exploitatierekening laat een positief saldo zien van € 455,-. (2019 negatief € 543,-).
Opvallende posten zijn:
* lagere subsidie van VWS als gevolg van afgenomen inzetten in de afgelopen 3 jaar;
* lagere kosten voor opleidingen en themabijeenkomsten door Covid-19;
* publiciteitskosten waren in 2020 hoger dan normaal als gevolg van een eenmalige investering in
een nieuwe website;
* voor het overige zijn de kosten in lijn met voorgaande jaren.
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