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Voorwoord Jaarverslag
Hoewel het eerste corona jaar een gelijk aantal mensen een zorgvraag
deed als in 2019, maakten in 2021 minder zorgvragers gebruik van de
ondersteuning van de vrijwilligers van VPTZ Aurelia. Het jaar startte stil
en in de tweede helft van het jaar nam de vraag pas toe. Onbedoeld werd
het een jaar waarin een aantal vrijwilligers een stapje terug deden en er
op afstand werd bestuurd. Een onzeker jaar, wat heeft de pandemie voor
effect op ons werk? Zijn mensen voorzichtiger met extra mensen in huis
halen? Werken meer mensen vanuit huis en kunnen zij hun mantelzorg
daardoor beter regelen? Er was geen landelijke trend te ontdekken.
Plaatselijk hebben we dit ook niet goed in beeld kunnen krijgen.
We hopen in het aankomende jaar het goed te monitoren, zodat we goed
kunnen aansluiten op de behoefte.
Zichtbaarheid
De kranten hebben in het afgelopen jaar veel geschreven over Aurelia;
rondom het afscheid van voorzitter Gerard Kulker, de aanstelling van de
nieuwe voorzitter Mieke Telder. Daarnaast pikten de kranten ook het
nieuws op als het ging om de veiling van de kringloop en de
vrijwilligersdag. Tegenstrijdig is dat het dan zo blijft dat veel mensen geen
weet hebben van VPTZ Aurelia. Dit blijft ook de volgende jaren een
belangrijk thema.
Jaarplanning
Een planning was gemaakt gericht op scholing, samenkomsten en
intervisie bijeenkomsten. Deze hebben we minimaal kunnen uitvoeren,
gezien samenkomen in veel gevallen niet kon in verband met de
maatregelen. Uiteindelijk hebben we 2 informele bijeenkomsten gehad en
4 praktijkmiddagen. De scholing staat ingepland voor het nieuwe jaar.

Meerjarenplan
In 2020 stond het maken van een nieuw meerjarenbeleidsplan in de
planning. Door corona/ bestuurswissel en beperkende maatregelen
hebben wij dit uitgesteld om dit op een later moment organisatie breed
te organiseren. Zodat een ieder kan meedenken over de invulling van de
toekomst van VPTZ Aurelia.
Dank
We ontvingen dankbaarheid voor de zorg van de vrijwilligers. Ook
donateurs weten ons nog steeds te vinden en ontvingen we giften van
nabestaanden. Iedereen die ons op deze wijze steunt, willen we daarvoor
danken.

Bestuur
Mieke Telder – voorzitter
Eva Voogt – secretaris
Wim van der Hoek – penningmeester

Coördinatoren
Agaath Koers
Gerrie Engelen
Judith Demoed

Inhoudelijk jaarverslag 2021
Zorgaanvragen 2021
In 2021 werden bij Aurelia totaal 19 zorgaanvragen gedaan.
Waarvan 19 zorgaanvragen voor in de thuissituatie en 0 voor in een
verzorging & verpleeghuis.
Geen zorginzet
6 zorgaanvragen kregen geen zorginzet.
3 vanwege het overlijden van de cliënt.
1 opgenomen in een hospice.
2 omdat de cliënt en familie de zorg toch niet wilden.
Wie vroeg de zorg aan?
2 maal werd de zorg aangevraagd door de cliënt of zijn naaste.
13 maal door de thuiszorg of een andere professional.
2 via de vrijwilliger van Aurelia
2 onbekend

Telling waar de zorg is ingezet:
Leeftijd cliënten
6 cliënten tussen de 61 en 80 jaar
7 cliënten waren 81 jaar of ouder
Geslacht zorgvragers
6 mannen en 7 vrouwen
Ondersteuningsperiode
4 maal 1 dag
3 maal 2 tot 7 dagen
1 maal 8 tot 30 dagen

4 maal 31 tot 90 dagen
1 maal 91 tot 180 dagen

Gemiddelde en totale duur zorgaanvraag
Thuissituatie: 25 dagen
Totale inzet van 253 uur.
De zorginzet heeft voor 100% plaatsgevonden tussen 7:00 uur en 23:00
uur. Daarmee sluit zij aan op de professionele nachtzorg wanneer die is
ingezet.

Organisatie
Vrijwilligers
Er zijn 23 vrijwilligers voor de inzet bij de zorgvragen beschikbaar.
In 2021 zijn 2 nieuwe vrijwilligers opgeleid.
In relatie tot het aantal zorgaanvragen is het vrijwilligersbestand
voldoende.
Deskundigheidsbevordering
18 vrijwilligers volgden de praktijkmiddag.
Team coördinatoren
Judith Demoed, betaalde coördinator
Gerrie Engelen, vrijwillige coördinator
Agaath Koers, vrijwillige coördinator
Bestuur
Mieke Telder, voorzitter
Wim van der Hoek, penningmeester
Eva Voogt, lid Dagelijks bestuur
Anneke de Jong – v.d. Willik, lid AB
Eric van Aalst, lid AB
Len Bösecke, lid AB

Financieel Jaarverslag 2021

Inkomsten 2021
Subsidie VWS
Diaconieën
Particulieren
Rente
Totale inkomsten

€ 31.023
€
230
€ 1.210
€
3
€ 32.466

Uitgaven 2021
Activiteiten en deskundigheid
Organisatiekosten
Kosten coördinatoren
Dotatie bestemmingsreserve
Totale uitgaven

€ 285
€ 2.989
€ 15.176
€ 14.000
€ 32.450

Voordelig saldo 2021

€

16

ANBI gegevens
RSIN: 8155.55.106
Kamer van Koophandel: 28086286
Adres
p/a Noordeinde 299B
2771 WP Boskoop
Telefoon: 06 – 41817431
Bestuur 2022
Mw. Mieke Telder, voorzitter en lid DB.
dhr. Wim van der Hoek, penningmeester en lid DB.
mevr. Eva Voogt, lid DB.
mevr. Len Bösecke, lid AB.
mevr. Anneke de Jong-v.d. Willik, lid AB.
dhr. Eric van Aalst, lid AB.
Doelstelling
• Het verlenen van ondersteuning en zorg aan terminale cliënten en
hun verwanten, in samenwerking met de eerstelijns- en
mantelzorg, om mensen in hun laatste levensfase zoveel mogelijk
thuis te verzorgen, zodat ze uiteindelijk ook thuis kunnen sterven.
De stichting verleend zorg aan alle inwoners van Benthuizen,
Boskoop, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk, Koudekerk
aan den Rijn en Waddinxveen.
• Verplaatste thuiszorg, wanneer door gezins- of
woonomstandigheden de hulp niet thuis geboden kan worden,
maar in een zorg instelling van voornoemde gemeenten.

Verwerven financiële middelen
Het verwerven van financiële middelen om de bovengenoemde
ondersteunende zorg in de regio Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp,
Hazerswoude Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Waddinxveen te kunnen
realiseren gebeurd d.m.v. subsidieaanvraag bij VWS, gemeentelijke WMO,
fondsenwerving, giften cliënten en nabestaanden, donateurs, financiële
bijdrage diaconieën en financiële ondersteuning vanuit de
Vriendenstichting.
Beloningsbeleid
De stichting bestond tot voorkort geheel uit vrijwilligers in de functies van
bestuur, coördinator en (zorg)vrijwilliger, die voor gemaakte onkosten in
verband met de zorg een vergoeding krijgen.
Sinds 1 januari 2020 is er een betaalde coördinator aangenomen, die is
ingeschaald in de CAO VVT.

Aandachtsgebieden
Werkplan 2020

