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Terugblik 2021 in vogelvlucht 
 

In 2021 hebben zich op verschillende terreinen belangrijke veranderingen en ontwikkelingen voorgedaan, zowel 
maatschappelijk, als inhoudelijk en bestuurlijk/organisatorisch. Het bestuur van de stichting VPTZ Gooi en 
Vechtstreek wil met dit jaarverslag een overzicht van deze veranderingen en ontwikkelingen schetsen. 
 

Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
De coronapandemie heeft ook in 2021 een sterke wissel getrokken op de zorg in Nederland en het kunnen 
realiseren van (palliatieve) zorg. Naar het zich laat aanzien zullen de gevolgen hiervan in 2022 merkbaar blijven.  
Net als elders in het land is ook in de regio Gooi en Vechtstreek sprake van een toenemende zorgvraag enerzijds 
en stijgende werkdruk en schrijnend tekort aan (thuis)zorgmedewerkers anderzijds. En ook onze organisatie heeft 
helaas te maken gekregen met uitval van vrijwilligers door corona. Desondanks hebben wij aan de toegenomen 
vraag kunnen voldoen en hebben wij in 2021 in totaal 43 inzetten kunnen realiseren.  

 

Inhoudelijke ontwikkelingen binnen VPTZ Gooi en Vechtstreek 
 
In 2021 heeft het bestuur twee werkgroepen geïnstalleerd, te weten de werkgroep Kwaliteit en de werkgroep 
Communicatie en PR.  
 

• Werkgroep Kwaliteit 
VPTZ NL is bezig met het aanscherpen van de kwaliteitseisen waaraan organisaties moeten 
voldoen om lid van VPTZ NL te kunnen blijven. De werkgroep Kwaliteit volgt de 
ontwikkelingen op dit gebied en zorgt ervoor dat de door VPTZ NL geformuleerde criteria 
in onze werkzaamheden worden geïmplementeerd.  

 

• Werkgroep Communicatie en PR 
De werkgroep Communicatie heeft in 2021 een eerste communicatieplan opgeleverd. Ook is uitvoerig 
stilgestaan bij de vraag of het zinvol is de naam van de stichting te veranderen voor het realiseren van 
betere naamsbekendheid. Uiteindelijk is ervoor gekozen de naam te handhaven en de volgende 
subtitel aan te brengen: “ondersteuning als sterven nabij is”.  

 
Er is besloten om een Comité van Aanbeveling op te richten om onze publicitaire uitingen meer kracht 
bij te kunnen zetten. Tot ons grote genoegen hebben de volgende personen aangegeven hierin zitting 
te willen nemen: Vivian Boelen (radiopresentator en technisch voorzitter van de Ledenraad ANBO), 
Claudia de Breij (cabaretière en auteur) en Emile Lohman (oud-bestuursvoorzitter resp. OLVG en 
Radboud UMC en oud-voorzitter Integraal Kankercentrum Nederland). 

 

Bestuurlijk/organisatorische ontwikkelingen 
 
ANBI-status 
Per 1 januari 2021 heeft VPTZ Gooi en Vechtstreek de ANBI-status verkregen. ANBI staat voor Algemeen Nut 
Beogende Instelling. De voordelen van de ANBI-status zijn: 

• Vrijstelling van erf- en/of schenkbelasting 

• Giften zijn voor donateurs aftrekbaar van de belasting 

• De ANBI-status fungeert ook als ‘keurmerk’. 
 

Aanpassing statuten en gedragscode 
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. De WBTR is bedoeld 
om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten 
binnen besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten aan de wet voldoen. 
Op basis hiervan zijn de statuten en gedragscode aangepast en in overeenstemming gebracht met de wettelijke 
bepalingen. 
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Wijzigingen in bestuurssamenstelling 
Per 1 juli 2021 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur: Hanneke van Tongeren en Reimeke Spanjaard. 
Hiermee kwam het bestuur weer op volle sterkte. Aan het einde van het jaar dienden zich echter twee nieuwe 
vacatures aan door het vertrek per 1 januari 2022 van de penningmeester Lex Collignon en van het algemeen 
bestuurslid Lutina Bruggeman. In september 2021 is afscheid genomen van bestuurslid Emma Versendaal. Evenals 
Lex Collignon heeft zij zich vele jaren onvermoeibaar en actief ingezet voor VPTZ Gooi en Vechtstreek. Emma 
Versendaal blijft overigens verbonden aan de organisatie in de functie van vertrouwenspersoon. Dik van Enk volgt 
Lex Collignon op per 1 januari 2022 in de functie van penningmeester. 
 
Regiocoördinator  
Op 1 juli werd ons team versterkt door de komst van Manja Dorlandt als regiocoördinator, maar door 
omstandigheden is in december gezamenlijk besloten de samenwerking per 1 maart 2022 te beëindigen.  
 
Uitbreiding team vrijwillig coördinatoren 
Harma Heijnen is toegetreden tot het team vrijwillig coördinatoren en zal dit team officieel per januari 2022 
versterken. 
 
Het bestuur en de coördinatoren vervullen een faciliterende en ondersteunende rol voor de vrijwilligers, 
zodat laatstgenoemden optimaal van betekenis kunnen zijn voor onze cliënten. 

 

Financiële samenvatting  
 
De stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek is een organisatie zonder winstoogmerk. De inzetten worden kosteloos 
geleverd aan inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek. De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidie van 
VWS en incidentele donaties en giften. Met de subsidie van VWS worden de salariskosten bekostigd alsmede de 
sociale lasten, verzekeringspremies, onkosten vrijwilligers, contributie aan de koepelorganisatie VPTZ, 
opleidingskosten, telefoonkosten en overige kosten (zoals bijvoorbeeld licentiekosten en kosten automatisering).  
  
Het financiële jaarverslag geeft inzicht in de kosten en baten van de stichting. 
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