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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 2015 vierden wij het 10 jarig bestaan van de hospice. In 2005 is met behulp
van velen de oude boerderij aan de Vondellaan in Veenendaal verbouwd en geschikt gemaakt
voor de opvang en verzorging van bewoners in een terminale fase en hun naasten.
Bij de coördinatoren was er een wisseling van de wacht. Verder in het jaarverslag leest u
hierover meer.
Dat de samenwerking met Buurtzorg niet alleen tijdens de zorgverlening in de hospice
succesvol kan zijn blijkt wel uit het gezamenlijke team dat werd ingezet tijdens de Samenloop
voor Hoop.
Ook dit jaar was een zeer enthousiaste groep vrijwilligers actief. Zij werden begeleid is door
de coördinatoren. Voor enkele vrijwilligers was het 10 jarig bestaan en het vertrek van
Margreet reden hun vrijwilligerswerk in de hospice te beëindigen. Enkelen na meer dan 10
jaar actief te zijn geweest. Zonder vrijwilligers zou er geen palliatieve terminale zorg geboden
kunnen worden. We zijn hen heel dankbaar.

Erik Basset
Voorzitter
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2. Activiteiten in 2015
Algemeen
Dit jaar vierden we ons 10 jarig bestaan, in aanwezigheid van enkele oud bestuursleden, met
een gezellige avond met een diner bij restaurant De Vendel.
Korine van Veldhuijsen, auteur, schreef dit jaar haar boek ‘Hoe overleef ik mijn dood’.
Tijdens de voorbereidingen interviewde zij een bewoner en een vrijwilliger van VPTZ
Berkenstein. Het boek wordt in 2016 uitgegeven.
In 2015 zijn 22 bewoners opgenomen geweest in de hospice en werd 11 keer gebruik gemaakt
van de thuisinzet. Een kleine afname van het aantal bewoners in de hospice en een gestage
toename van de thuisinzet ten opzichte van de 3 voorgaande jaren.
We constateren ook in 2015 dat bewoners steeds langer in de Hospice verblijven. Dit jaar is
beleid geformuleerd, waardoor eerder in de contacten met bewoners en naasten gesproken
wordt over de maximale verblijfsduur.

Activiteit
Opnames hospice
Aantal zorgdagen
Bedbezetting
Thuisinzetten

2015
22
775(35,23)
70,62%
11(114)

2014
23
763(33,17)
69,68%
10 (204 uur)

2013
21
731(34,8)
66,76%
7 (200 uur)

2012
27
861(33,89)
78,42%
4 (21 uur)

(Repal)

Vrijwilligers
In 2015 was een groep van circa 65 vrijwilligers actief in de hospice of in de thuisinzet.
De groep vrijwilligers werd na de introductietraining uitgebreid met 9 vrijwilligers. Er was dit
jaar een relatief grote uitstroom van vrijwilligers. De redenen liggen in de privésituatie en zijn
divers. Een aantal vrijwilligers besloten na 10 jaar betrokkenheid na het vertrek van
coördinator Margreet Hagelstein hun inzet te beëindigen. Vrijwilligers zijn in ons hospice
onmisbaar en we zijn blij met hun inzet.
Dit jaar zijn twee cursussen verzorgd voor nieuwe vrijwilligers. We merken een instroom van
belangstellenden met een andere motivatie dan voorheen. Vaker wordt gezocht naar een
zinvolle dagbesteding en minder vanuit een intrinsieke motivatie.
De cursus in het najaar werd gegeven in samenwerking met de hospice uit Bennekom. We
zullen deze samenwerking evalueren.
Het bestuur en de coördinatoren hebben samen met de groep vrijwilligers die bereikbare
diensten verzorgen gesproken over de uitvoering van deze dienst. Besloten is deze dienst
uitsluitend nog uit te laten voeren door vrijwilligers. De coördinatoren blijven altijd voor
overleg bereikbaar.
Natuurlijk werd ook dit jaar een zomeruitje georganiseerd. Dit jaar bezochten we kasteel
Amerongen, waarbij we werden rondgeleid voor een van onze vrijwilligers.
Samen met de vrijwilligers werd op 10 oktober het tien jarig bestaan gevierd in De Vendel in
aanwezigheid van enkele oud bestuursleden en Margreet Hagelstein. Voor Carola van Baaren
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was dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met de vrijwilligers. Het diner voor alle
vrijwilligers werd mogelijk gemaakt door een royale gift van een van de bewoners.
Deskundigheidsbevordering
De regiobijeenkomsten van VPTZ Nederland zijn bezocht door bestuursleden en
coördinatoren.
Café Doodgewoon
Op 22 mei 2014 vond de eerste bijeenkomst plaats in de Cultuurfabriek. Café Doodgewoon
wordt georganiseerd samen met Hospice de Wingerd uit Amerongen. De reacties zijn ook in
2015 nog steeds positief. Het bereik blijft nog beperkt. In 2016 wordt Café Doodgewoon
voortgezet.
Informele bijeenkomsten
In mei stond de jaarlijkse bijeenkomst gepland met onze vrijwilligers. Natuurlijk werd
teruggeblikt op 2014 en werden de plannen voor 2015 besproken. De penningmeester vertelde
over onze financiële situatie en de financiering van de hospice.
In juni werd met een grote groep vrijwilligers en Buurtzorg deelgenomen de Samenloop voor
Hoop. Een evenement dat de saamhorigheid heeft versterkt en bij heeft gedragen aan een
grote opbrengst voor het KWF.
De jaarlijkse kerstborrel werd dit jaar samengevoegd met de viering van het 10 jarig bestaan.

3. Bestuur en coördinatoren
2015 was in meer opzichten een bijzonder jaar. Na 15 jaar inzet verliet Margreet Hagelstein
onze organisatie. Zij heeft zich al die jaren enorm ingezet om VPTZ Berkenstein te
ontwikkelen tot de organisatie die het nu is geworden. Lof voor al haar activiteiten en de
passie waarmee zij haar werk heeft verricht. Ter gelegenheid van haar afscheid en de komst
van de nieuwe coördinator Carola van Baaren werd op 16 september een gezellige receptie
gehouden in De Goede Reede.
Het was ook het jaar waarin steeds duidelijker werd dat inkomsten van sponsoren en
donateurs minder werden. Het vooruitzicht een grote sponsor te gaan missen in 2016 gaf
aanleiding de sponsorcommissie in het leven te roepen. Een samenwerking tussen
vrijwilligers, coördinatoren en bestuur. Nelma Spa nam als externe deskundige fondswerving
tijdelijk deel aan ons overleg. Het belangrijkste resultaat is het besluit in 2016 de eerste Week
van de Hospice te organiseren. Dit in navolging van de hospice Kromme Rijnstreek uit
Houten.
Daarnaast werd het overleg met woningbouwvereniging Patrimonium aangegaan over de
hoogte van de huur. Via ons netwerk werd contact gelegd met Hanneke Schoeman van
Zoonen Commercieel Vastgoed. Hanneke ondersteunt ons met haar deskundigheid en haar
diensten zijn ons kosteloos aangeboden. Veel dank aan Zoonen Commercieel Vastgoed.
Volgend jaar zal blijken of deze gesprekken leiden tot een lagere huur.
De dagelijkse coördinatie berust bij de coördinatoren:
Klazien ten Brinke-de Graaf
Carola van Baaren
Samen zijn zij 36 uur per week werkzaam voor de stichting.
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Het bestuur werd dit jaar versterkt door de komst van Hanneke Brilman, huisarts.
Het bestuur bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden:
Erik Basset, voorzitter
Paul van Veen, penningmeester
Wilma Smeenk, secretaris
Kor Letens
Hanneke Brilman
Ondersteuning bestuur:
Alice van Schuppen, adviseur communicatie
Rooster van aftreden met ingang van 1-1-2015 (jaarlijks op 1 januari):
Erik Basset
2019
2022
Kor Letens
2019
2022
Paul van Veen
2017
2020
Wilma Smeenk
2017
2020
Hanneke Brilman
2018
2021

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 2015 is er door de medewerkers van het hospice
geen beroep gedaan op de Vertrouwenspersoon.
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