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Voorwoord door de voorzitter. 

Op 30 januari opende Dhr. C. Cornielje (commissaris van de Koning in de provincie 
Gelderland) op feestelijke wijze het Hospice Wijchen. Deze belangrijke mijlpaal 
hebben we in de dagen er na met duidende belangstellende mogen delen. De 
overweldigende belangstelling voor de bezichtiging van het Hospice onderstreepte 
nogmaals het draagvlak onder de Wijchense bevolking. 

Aan deze opening is heel veel werk vooraf gegaan. Denk 
daarbij aan de voorbereidende studies, de fondswerving, 
het ontwerp van het gebouw en de tuin, de vergunningen, 
de realisatie van het gebouw en de inrichting. Maar ook 
aan de werving en selectie van de vrijwilligers, de 
organisatieontwikkeling, de samenwerking met de 
huisartsen en de thuiszorg. Dit werk is niet voor niets 
geweest kan ik u verzekeren. Vanaf eerste dag blijkt het 
Hospice in een belangrijke behoefte te voorzien. In ruime 
mate is in dit eerste jaar gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden die wij te bieden hebben. Uit de 

terugkoppeling van onze gasten, de familieleden en de vrienden mogen we 
concluderen zat we met onze nieuwe organisatie en het nieuwe gebouw heel goed 
uit de startblokken zijn gekomen. Natuurlijk zijn er verbeterpunten maar die pakken 
we met elkaar graag op. 

Ondanks alle aandacht die het Hospice binnen onze stichting vroeg, zijn we er in 
geslaagd de hulp voor het waken in de thuissituatie te blijven bieden. Deze wat 
minder zichtbare activiteiten leverden in veel gevallen net die ondersteuning die de 
mantelzorgers zo nodig hebben. 

De stichting VPTZ Wijchen ziet terug op een belangrijk en succesvol jaar. Dit is 
mogelijk gemaakt door de geweldige steun van de Wijchense bevolking en de grote 
inzet en betrokkenheid van de talloze vrijwilligers. De landelijk vereniging voor 
palliatieve zorg onderstreepte ons initiatief met de “Prijs de Vrijwilliger”. 

Namens het bestuur spreek ik onze waardering en dank uit aan iedereen die op 
welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het menswaardig en respectvol 
begeleiden van onze medemens in de laatste levensfase. 

Rob Jeurissen, 
Voorzitter 
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Jaaroverzicht 2015 

 

Beleid en organisatie. 

 

Visie en Missie van de organisatie. 

De missie van VPTZ Wijchen (“daar waar nodig tijd, aandacht en ondersteuning 
bieden aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten in de gemeente 
Wijchen”) is vanwege de opening van het Hospice aangepast en luidt als volgt:  

“Doodgaan en het proces van sterven dat daaraan voorafgaat, is een onderdeel van 
het totale leven van een mens.” 
Ieder mens heeft recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid 
te kunnen nemen van het leven. Sterven in de thuissituatie is voor vrijwel alle 
mensen een wens.  
Er kunnen redenen zijn dat dit moeilijk/onmogelijk is en een Hospice kan deze 
functie overnemen.   
Het Hospice is een plek voor mensen in de terminale fase van het leven die 
veiligheid en geborgenheid in een huiselijke sfeer biedt, waar ruimte is voor de 
eigenheid van iedere gast, familie en betrokkenen. De zorg sluit aan bij de 
persoonlijke behoeften van de gast, zodat de thuissituatie zoveel mogelijk wordt 
benaderd. In het Hospice worden zorg en dienstverlening op maat geboden in 
zorgvuldige afstemming met de gast, mantelzorg, vrijwilligers en professionals.  

Concreet streeft Stichting VPTZ 
Wijchen naar een uitstekende 
dienstverlening aan stervende mensen en 
hun naasten. Dat betekent hoge kwaliteit 
en continuïteit, tevreden cliënten en 
vrijwilligers en een goede samenwerking 
met zorgaanbieders. 

 

 

Het betekent ook de opbouw van naamsbekendheid en waardering voor ons werk en 
onze organisatie in de Wijchense samenleving. 
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De ambitie van Stichting VPTZ Wijchen: het uitbreiden van de hoogwaardige 
palliatieve zorg thuis, met - wanneer dit niet mogelijk is - dezelfde zorg in een low 
care Hospice.  

Het bestuur van de Stichting bestaat op 31-12-2015 uit: 

Rob Jeurissen, voorzitter 
Katja Jamin, secretaris 
Karen van Eldonk, penningmeester 
Richard Binnendijk, algemeen bestuurslid 
Ton van Dillen, beleid, organisatie en personeelsbeleid. 
Jolette Slagter, PR functionaris 
 
In december 2015 namen wij afscheid van Toos van Peursem als bestuurslid van de 
Stichting. Toos heeft zich meer dan 10 jaar ingezet voor de Stichting VPTZ 
Wijchen. Een periode, die gekenmerkt is door de ontwikkeling van hoogwaardige 
palliatieve zorg thuis en het ontwikkelen en realiseren van het Hospice Wijchen. 
Zonder de inzet van Toos van Peursem was dit allemaal niet mogelijk geweest. 

Op 29 oktober 2015 mocht VPTZ Wijchen 
van de landelijke VPTZ organisatie de “ Prijs 
de Vrijwilliger” in ontvangst nemen tijdens 
het Elckerlyck congres in Zeist. 

 

 

Het bestuur is in 2015 zeven maal in bestuursvergadering bijeen gekomen. 

 

Opening en Start Hospice Wijchen. 

Op 30 januari opende Dhr. C. Cornielje (Commissaris van de Koning in de 
provincie Gelderland) op feestelijke wijze het Hospice Wijchen. De daarop 
volgende bijeenkomst werd door veel inwoners, medebouwers, 
hoogwaardigheidsbekleders en vrijwilligers bezocht. Of zoals de Gelderlander het 
zei: “Tout “ Wijchen was op deze gedenkwaardige vrijdag aanwezig.  
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Op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari bezochten meer dan 2000 
belangstellenden de door het bestuur georganiseerde open dagen. Men was vol lof 
over het gebouw en vooral over de gastenkamers. Even was het Hospice, ondanks 
haar functie, de gezelligste plek van Wijchen. 

Op woensdag 4 februari 2015 opende Hospice Wijchen haar deuren voor de eerste 
gasten. Aanvankelijk was het streven om met 3 gastenkamers te beginnen: al snel 
werd besloten om ook de vierde kamer beschikbaar te stellen voor opname, zo groot 
was de belangstelling. 

 

Het gemiddelde bezettingspercentage in 2015 was 71%, hoger dan het landelijk 
gemiddelde voor een low care hospice. 

De samenwerking met ZZG verloopt voorspoedig en naar ieders tevredenheid. Niet 
alleen wat betreft de (verpleegkundige) zorg maar ook op beleidsmatig en 
organisatorisch vlak. Er is eens per drie maanden bestuurlijk overleg tussen beide 
organisaties. 

Dit resulteerde in een gezamenlijke nota: Gastvrije Attentie, een impactanalyse van 
het Hospice. 

 

Organisatie. 

Het bestuur is aangepast aan de eisen van de ontwikkelingen.  

De 4 commissies, ingesteld tijdens de bouw en de oprichting van Hospice Wijchen, 
zijn in 2015 opgeheven. Aan het bestuur is een PR functionaris toegevoegd. 

Het behoud van de huidige organisatie en de kwaliteit van het werk van de Stichting 
VPTZ Wijchen is, naast de consolidatie van het Hospice, een belangrijk speerpunt 
voor de komende jaren. 
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Veel Wijchenaren doneren spontaan aan de Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen 
bij een jubileum, afscheid, verjaardag, begrafenis enz. In deze tijd van 
bezuinigingen een bittere noodzaak. Hieruit blijkt dat het Hospice wordt gedragen 
door de gehele Wijchense bevolking. 

 

Gegevens 2015 

Coördinatoren: 

Jessica Reijnen, aandachtsveld Hospice, voor 20 uur per week. 

Ineke de Jong, aandachtsveld Thuiswaken, voor 20 uur per week. 

Huishoudelijke hulpen: 

Bea Tesselaar 6 uur per week 

Petra van Druten 3 uur per week. 

Mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Wijchen. 

 

Beloningsbeleid 

De coördinatoren en huishoudelijke hulpen zijn in dienst van de Stichting. De 
Stichting is niet gebonden aan een CAO. Het bestuur is onbezoldigd. 

 

Vrijwilligers Stichting VPTZ 

 

Aantal vrijwilligers thuiswaken: 22 

Dertien vrijwilligers zijn zowel werkzaam bij Thuiswaken en in het Hospice.  

De opening van het Hospice heeft de vraag naar ondersteuning bij thuiswaken niet 
doen afnemen. 

Maandelijks is er, de tweede dinsdagavond van de maand, een vrijwilligers-
bijeenkomst in de pastorie van de Antonius Abt. Deze avonden worden besteed aan 
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het uitwisselen van ervaringen tijdens het waken en het behandelen van relevante 
thema’s. 

Gegevens over de hulpvragen en ingezette zorguren. 

In 2015 hebben we voor het thuiswaken 29 hulpvragen ontvangen, waarvan we er 
28 konden beantwoorden met behulp van de vrijwilligers en coördinatoren. Het 
aantal intakes en inzetten bedroeg 26 respectievelijk 28. 

Wij hebben in 2015 1912 uren daadwerkelijke hulp verleend met 22 vrijwilligers. 

 

  

 

Aantal vrijwilligers Hospice: 82, inclusief de kook-, tuin- en klusploeg. 

In 2015 zijn er 39 gasten opgenomen in het Hospice. 

De vrijwilligers werken ieder maximaal 4 uur per dag. Men werkt in tweetallen 
verdeeld over de dag tussen 7.00 en 11.00 uur, 11.00 en 15.00 uur, 15.00 en 19.00 
en 19.00 en 23.00 uur. Wij vragen van de vrijwilligers om minimaal een dagdeel per 
week beschikbaar te zijn. 

De nachtdienst van 23.00 uur tot 07.00 uur de volgende morgen wordt ingevuld 
door een beroepskracht. 
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De verpleegkundige zorg wordt gegeven door medewerkers van het palliatieve 
team van de ZZG, zowel de geplande als de ongeplande zorg. Zij instrueren en 
ondersteunen zo nodig de aanwezige vrijwilligers over specifieke hulp en/of zorg 
van de opgenomen gasten. 

 

Scholing en deskundigheidsbevordering in 2015 

De vrijwilligers van de Stichting VPTZ worden zorgvuldig geselecteerd en getraind 
om kwalitatief goede zorg te bieden. Zij zijn betrokken en gemotiveerd.  

In 2015 hebben de vrijwilligers deelgenomen aan de volgende scholing, studiedagen 
en/of cursussen: 

- Waarden en Normen door 3 vrijwilligers 
- Afstemmen op de ander door 5 vrijwilligers 
- Veiligheid en Hygiëne door 2 vrijwilligers 
- Balans in Verlies door 2 vrijwilligers. 

 
De coördinatoren hebben geen cursus gevolgd in 2015. 

Twee bestuursleden hebben een regiobijeenkomst bijgewoond in Arnhem. 

In juni is het jaarlijks dagje uit gehouden met aansluitend een gezamenlijke maaltijd 
en in december de kerstviering. Aan deze bijeenkomsten nemen de vrijwilligers, 
coördinatoren en bestuursleden deel. 
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1. Balans per 31 december 2015 
Stichting VPTZ Wijchen 
 

      31 december 2015  31 december 2014 

      €     €  

ACTIVA 

Vaste activa 

Financiële vaste activa 

Overige vorderingen    35.000   75.000 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende  
Activa        4.724     8.659 
 
Liquide middelen     18.208   58.776 

 

     

 

       57.932           104.592 
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      31 december 2015  31 december 2014 

      €     €  

PASSIVA 

Reserves 

 

Overige reserves     44.118   100.015 

Kortlopende schulden 

Crediteuren     4.806    1.815 
Belastingen en pensioenen  8.465    1.160 
Overige schulden en overlopende  
passiva        543    1.602 
       13.814     4.577 
 

     

 

       57.932   104.592 
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

 

      Saldo 2015  Saldo 2014 

      €     €  

Baten 

Baten Thuiswaken        800         800 
Giften       5.691   29.267 
Subsidiebaten    39.791   43.674 
 

Som der baten    46.282   73.741 

Lasten 

Beheer en administratie 

Lonen en salarissen    55.568   29.996 
Kosten coördinatoren     1.182     3.468 
Kosten vrijwilligers   15.672   10.387 
Overige lasten    32.047     4.423 
Financiële baten en lasten  -2.290     -1.302 
 
Som der lasten    102.177   46.972 
 
Resultaat     -55.897   26.769 
 
Bestemming van het resultaat: 
 
Overige reserves    55.897   26.769 
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3. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor de financiële verslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van 
de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel 
gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien 
materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering 
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen. 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van 
de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Baten 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in 
het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, 
of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten 
worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 

Giften worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld of in het boekjaar waarin de giften worden/ zijn ontvangen. 

Kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 

Personeelsbeloningen  

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 

Pensioenen 

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstak 
pensioenfonds Zorg en Welzijn. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt 
als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra 
deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 
balans opgenomen. Stichting VPTZ Wijchen heeft geen verplichting tot het doen 
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van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstak 
pensioenfonds . 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van 
de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 
ontvangen leningen. 
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

VASTE ACTIVA 

1. Financiële vaste activa 

Dit betreft een verstrekte lening aan de Stichting Vrienden van Stichting 
Vrijwilligers Palliatieve Zorg wijchen ad. € 75.000. in 2015 heeft aflossing voor een 
bedrag van € 40.000 plaatsgevonden. Het rentepercentage bedraagt 12 maands 
Euribor per de 1e dag van het kalenderjaar met een opslag van 1%, doch minimaal 
3%. 

Aflossing is niet verplicht. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot en met 31 
december 2019 en eindigt uiterlijk bij vervreemding van het pand of bij wijziging 
van de bestemming van het pand. 

VLOTTENDE ACTIVA 

2. Liquide middelen 
 
 
Rabobank betaalrekening            8.151        233 
Rabobank spaarrekening   10.000   20.700 
Kas             57              0 
       18.208   20.933 
 

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Baten 
 
Subsidiebaten 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport    30.974   36.674 
Gemeente Wijchen     6.318            0 
Fondsen (exploitatie en scholing)     2.500     7.000 
      39.792      43.674 
 
Personeelslasten 
Brutolonen     41.150   25.810 
Sociale lasten      7.516     4.186 
Pensioenen       6.900            0 
      55.566   29.996 
 
Gedurende het boekjaar was gemiddeld 1,7 fte werkzaam (2014: 1,04). 


