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1. Voorwoord
Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal.
In het verslagjaar 2104 is de naamsverandering daadwerkelijk gerealiseerd. In de afgelopen
periode hebben we bemerkt dat de naam VIT niet meer aansloot bij de landelijke
ontwikkelingen en ook niet altijd herkenbaar was. Toen VPTZ Nederland besloot om van een
nieuw logo gebruik te gaan maken, was dat voor ons een mooi moment om de naam en het
logo van Berkenstein aan te passen.
Veel dank gaat uit naar iedereen die ondersteuning heeft geboden in de aanpassing, zeker ook
de CHE Ede die ons met raad en daad terzijde heeft gestaan. Inmiddels is de website
aangepast en hebben we nieuwe folders, ook is het logo vernieuwd.
Het is ook fijn om te mogen ervaren dat de drukker actief heeft willen meedenken in het
ontwikkelproces.
De nieuwe folders zijn verspreid onder de verwijzers, deze zijn positief door de verwijzers en
potentiele bewoners en familie ontvangen.
Veel vrijwilligers hebben de uitgebreide tweedaagse training kunnen volgen en voelen zich
mede door deze training in staat om ondersteuning aan onze bewoners te verlenen. Het is heel
fijn om te mogen vermelden dat deze training geheel via sponsoring mogelijk gemaakt is.
Helaas moeten we constateren dat er minder sponsoren en daarmee minder baten zijn geweest
in het verslagjaar, daarnaast zijn investeringen gedaan in het kader van de nieuwe website en
folders, dit resulteert in een negatief saldo over 2014.
Nog steeds mogen we terug kijken op een zeer enthousiaste groep vrijwilligers die wederom
actief en intensief begeleid is door beide coördinatoren. We zijn heel dankbaar dat het aantal
vrijwilligers en hun inzet nog steeds groot is, we zijn blij met de positieve betrokkenheid en
inzet van beide coördinatoren die indien dit noodzakelijk is, altijd bereikbaar zijn voor de
vrijwilligers.
Onze secretaris heeft aangegeven de bestuurswerkzaamheden niet meer te kunnen combineren
met haar werk, en heeft haar werkzaamheden beëindigd, zij is opgevolgd door een nieuw
bestuurslid.

Erik Basset
Voorzitter
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2. Activiteiten in 2014
Algemeen
In 2014 zijn 26 bewoners opgenomen geweest in de hospice en werd 10 keer gebruik gemaakt
van de thuisinzet. Een kleine toename van het aantal bewoners in de hospice en een gestage
toename van de thuisinzet ten opzichte van de 2 voorgaande jaren.
We constateren een trend dat bewoners steeds langer in de Hospice verblijven, gezien de
financieringsstructuur is dit een risico voor de organisatie omdat er alleen per opname
financiën verstrekt worden en niet per ligdag. In 2015 wordt nagegaan of het opnamebeleid in
dezen moet worden aangepast.

Activiteit
Opnames hospice
Aantal zorgdagen
Bedbezetting
Thuisinzetten

2014
23
763
69,68%
10 (204 uur)

2013
21
731
66,76%
7 (200 uur)

2012
27
861
78,42%
4 (21 uur)

(Repal 2014)

Vrijwilligers
In 2014 was wederom een groep van circa 65 vrijwilligers actief in de hospice of in de
thuisinzet. Onder hen een viertal dat zich ontfermt over de tuin die er altijd prachtig bij ligt.
De groep vrijwilligers werd na de introductietraining uitgebreid met 9 vrijwilligers.
Veel vrijwilligers hebben de tweedaagse training en verschillende workshops gevolgd, in de
workshops is aandacht besteed aan spirituele zorg, tiltechieken en er is een cursus gegeven
aangaande het verantwoord bereiden van de maaltijd. Ook heeft een nieuwe
introductietraining plaatsgevonden.
Tot ons groot verdriet moeten we ook opmerken dat (lief en) leed ook niet voorbij is gegaan
aan de deur van de vrijwilligers. Helaas is een van onze betrokken vrijwilligers overleden en
zijn vrijwilligers ook zelf geconfronteerd met ernstige ziekten.

Deskundigheidsbevordering
De regiobijeenkomsten zijn bezocht door bestuursleden en coördinatoren.
Beide coördinatoren volgen een opleiding die verband houdt met de palliatieve en terminale
zorg.
Café Doodgewoon
In navolging van landelijke initiatieven is ook in Veenendaal een start gemaakt met Café
Doodgewoon. Op 22 mei vond de eerste bijeenkomst plaats in de Cultuurfabriek. Café
Doodgewoon wordt georganiseerd samen met Hospice de Wingerd uit Amerongen. De eerste
reacties zijn meer dan positief te noemen, in 2015 wordt dit ook zeker voortgezet.
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Informele bijeenkomsten
De jaarlijkse bijeenkomst is gehouden in het Turfke, de voorzitter heeft het
meerjarenbeleidsplan gepresenteerd voor de vrijwilligers. En er is teruggekeken op het
voorgaande jaar.
Begin juli genoten we van het zomeruitje. De vrijwilligers hebben de Eekhoeve aan de
Dijkstraat bezocht en een gezellig samenzijn gehad met een hapje en drankje.
De jaarlijkse kerstborrel werd dit jaar genoten bij De Residence. Afscheid is genomen van
onze secretaris Yvonne Knopperts. Het informele samenzijn heeft grote meerwaarde voor de
goede samenwerking. Zowel de voorzitter als de coördinatoren hebben hun grote waardering
uitgesproken voor de inzet van de vrijwilligers en coördinatoren in 2014.

3. Bestuur en coördinatoren
De secretaris, Yvonne Knopperts, heeft in het kader van drukke werkzaamheden aangegeven
haar bestuurstaken voor Berkenstein te moeten stoppen. Wilma Smeenk heeft haar taken
kunnen overnemen.
Alice van Schuppen is bereid gevonden om het bestuur te adviseren aangaande communicatie.
In het verslagjaar hebben we veel gebruik mogen maken van haar deskundige adviezen.
Het bestuur bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden:
Erik Basset, voorzitter
Paul van Veen, penningmeester
Wilma Smeenk, secretaris
Kor Letens, lid en gebouwbeheer
Ondersteuning bestuur:
Alice van Schuppen, adviseur communicatie
Rooster van aftreden met ingang van 1-1-2015 (jaarlijks op 1 januari):
Erik Basset
2016
2019
2022
Kor Letens
2016
2019
2022
Paul van Veen
2017
2020
2023
Wilma Smeenk
2017
2020
2023
De dagelijkse coördinatie berust bij de coördinatoren:
Klazien ten Brinke-de Graaf
Margreet Hagelstein-Mandersloot
Samen zijn zij 36 uur per week werkzaam voor de stichting.

Verslag activiteiten vertrouwenspersoon
M.i.v. 01-01-2012 wordt de functie van vertrouwenspersoon t.b.v. Hospice Berkenstein
ingevuld door Liesbeth Bouman. In het jaar 2014 is er door de medewerkers van het hospice
geen beroep gedaan op de Vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon zal zich verder voorstellen in een bijeenkomst met vrijwilligers in
2015.
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