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Vanwege de nog steeds geldende beperkingen heeft het bestuur besloten, om ook in 2021 
geen jaarvergadering te organiseren. Evenals vorig jaar willen we de leden uitnodigen, indien 
gewenst per mail te reageren op de jaarstukken en de verkiezing van de bestuursleden. Voor 
de jaarstukken (het jaarverslag 2020, het activiteitenplan 2021 en het financieel verslag 
2020) verwijzen we u naar onze website: https://www.npvede.nl. 
 
Indien u vragen heeft over de jaarstukken of de voorgestelde bestuursverkiezing (zie onder 
“van het bestuur”, verzoeken wij u dit per mail, uiterlijk voor 1 juni 2021 kenbaar te maken 
bij de secretaris van het bestuur: secretariaat@npvede.nl. Bij geen bericht gaan wij er van uit 
dat u akkoord gaat met de jaarstukken en de bestuursverkiezing. 
 
We hopen en bidden dat we u in 2022 weer in een fysieke voorjaarsvergadering / thema-avond 
kunnen ontmoeten. 
 

https://www.npvede.nl/
mailto:secretariaat@npvede.


 

Van het Bestuur 
 

 
Terugkijkend op het jaar 2020 kunnen we stellen dat net zoals voor 
iedereen, het ook voor ons als NPV vanwege de coronapandemie 
een bijzonder jaar geweest is. Veel van de geplande activiteiten zijn 
niet doorgegaan of in een andere vorm dan gepland. Dit geldt zowel 
voor het bestuur als voor de activiteiten in de thuishulp als op de 
Hospice.  
 
Normaal vergadert het bestuur meestal vier keer per jaar, in 2020 is 
in verband met de beperkende maatregelen maar twee keer 
vergaderd, één keer fysiek, gezamenlijk met de coördinatoren 
thuishulp en één keer on-line via Teams. Waar nodig is er telefonisch overleg geweest. De jaarvergadering van de 
landelijke NPV is on-line gehouden, hieraan is via Teams deelgenomen.
 
Terugblik 2020 
De voorjaarsvergadering/thema-avond, waarop prof. 
dr. Henk Jochemsen zou spreken over het thema 
“Mensen beter maken of betere mensen maken?”, 
kon vanwege coronabeperkingen niet doorgaan. In 
eerste instantie hoopten we de avond nog op een 
later moment te kunnen organiseren, echter door de 
aanhoudende beperkingen heeft het bestuur 
uiteindelijk besloten in 2020 geen 
jaarvergadering/thema-avond te houden. De leden 
zijn hierover per brief geïnformeerd, met de 
mogelijkheid per mail te reageren op de jaarstukken. 
Hiervan is geen gebruik gemaakt. Dit betekent dat de 
notulen voorjaarsvergadering 2019, het jaarverslag 
2019, het activiteitenplan 2020 en het financieel 
verslag 2019 ongewijzigd zijn vastgesteld. In het 

bestuur is de heer E. Morren benoemd voor een 
nieuwe periode.   
 
Om het onderlinge contact tussen de vrijwilligers in de 
thuishulp te bevorderen is in februari is een thema-
avond / high tea georganiseerd. Tijdens deze avond 
heeft Marjanne van de Voorde gesproken over het 
thema “Want helpen doe je het best in ontspanning 
en met plezier”. Dit is heel erg  gewaardeerd door de 
vrijwilligers. 
 
Bestuursverkiezing 2021 
In 2021 is aftredend en herkiesbaar is de heer D. 
Mauritz, het bestuur stelt voor hem te herbenoemen 
voor een nieuwe periode. 

Van de penningmeester, financieel verslag 2020 
 Resultaat Begroting Resultaat Begroting 

 2020 2020 2019 2021 
 Euro Euro Euro Euro 

Totaal baten 2.850,00 4.800,00 4.591,45 8.250,00 
Totaal lasten 4.510,05 4.500,00 4.093,01 4.480,00 
Verschil -1660.05 300,00 355,06 3.770,00 
     
Banksaldo per 1 januari 2020 7.013,69    
Banksaldo per 31 december 2020 5.353,64    

 
Het volledige financiële verslag kunt u vinden in het jaarverslag 2020, op onze website https://www.npvede.nl. 
 
Kascontrole over het jaar 2020 is uitgevoerd door: dhr. E. Balk, Clingendaal 4, 6715 JG Ede en dhr. C. ter Beek, 
Klokkegat 2, 6741 EL Lunteren. 
 
Het nadelig saldo over 2020 is veroorzaakt door het feit dat de retributie 2020 door een administratieve fout niet 
is uitbetaald door het landelijk bureau. Dit wordt in 2021 verrekend, daardoor in 2021 een relatief hoog positief 
saldo. 

  

https://www.npvede.nl/


 

Vrijwillige thuishulp 
 

 
Corona heeft ook in de thuishulp zijn weerslag gehad. 
Enerzijds zien we meer eenzaamheid en daardoor een 
toenemende vraag aan hulp/bezoek, anderzijds maakt 
corona het heel lastig om nieuwe contacten te leggen. 
Zowel hulpvrager als hulpverlener zijn, terecht soms 
bang voor fysiek contact.  
 
Tot onze spijt heeft Alex Sytsma laten weten om 
persoonlijke redenen te willen stoppen als 
coördinator voor de kern Ede. Vanaf deze plaats 
willen we hem bedanken voor zijn inzet.  
 
Een blijvende uitdaging is het vinden van mensen die 
zich in willen zetten als coördinator voor de thuishulp, 
zodat het werk beter verdeeld kan worden. Graag 
doen we hier nogmaals de oproep, meldt u aan als 
coördinator, of weet u iemand, geef het aan ons door. 
Dit geldt met name voor de kernen Ede, Bennekom, 
Wekerom, Harskamp en Otterlo.  
 

Goede samenwerking is er met de burgerlijke  
gemeente. Ook zij zien dat de NPV-thuishulp voorziet 
in een behoefte en hebben ook voor 2021 weer een 
subsidie toegekend. Ook met de plaatselijke kerken is 
er een goede samenwerking. Op dit moment zijn er 
+/-50 vrijwilligers betrokken bij de thuishulp en is er in 
2020 ruim 900 uur hulp verleend in 18 netwerken.  
 
Gevraagd naar een mooie ervaring schrijven enkele 
coördinatoren: “Spontaan zie je netwerken overgaan 
in een natuurlijke vorm van hulpverlening. Zoals een 
buurvrouw die gevraagd wordt voor de kliko, een 
avondje oppassen. Of een heer waarbij bezoek werd 
afgelegd en hij inmiddels af en toe wordt opgehaald 
om aan het gezin deel te nemen en de zoon helpt met 
de tuin”.  “Wat is mooier dan om met familie en 
vrijwilligers rondom een hulpvrager een netwerk te 
vormen en door samen te werken het mogelijk te 
maken, dat de familie overeind blijft en de hulpvrager 
een betere kwaliteit van leven heeft”. 

 
 

Hospice Ede ‘De Olijftak’ 
 

 
Het jaar 2020 is ook voor de vrijwilligers van het 
hospice ‘de Olijftak’ een jaar dat niet snel zal zijn 
vergeten. De start verliep zoals gebruikelijk met de 
inzet van 4 vrijwilligers per dag (08.00 – 22.00 uur), 
zeven dagen in de week. Medio maart moest dit 
wegens de corona-pandemie worden afgeschaald tot 
2 per dag (11.00 – 19.00 uur). Door het management 
team (MT) van de Stichting Bethanië werden toen 
voor de vroege en late dienst extra verpleegkundigen 
gezet. Begin juni werd de situatie opnieuw bekeken 
en achtte het MT de inzet van de vrijwilligers voor de 
volledige dag weer verantwoord en ook wenselijk, 
want de verpleegkundigen draaiden volop overuren 
en dat had ook duidelijk zijn grens bereikt. 
 
Over de inzet onder de geven omstandigheden is heel 
duidelijk en constructief overleg geweest met de 
coördinator verpleegkundigen. Wie zien met 
bijzondere waardering terug op de goede samenwer-
king verpleegkundige – vrijwilliger. Een vrijwilliger die 
om voor hem of haar moverende redenen afziet van 
inzet gedurende de corona-pandemie verdient alle 
respect. 
 
Een aantal videoboodschappen zijn gemaakt (bijv. bij 
een afscheid, kennismaking, kerst- en jaarwisseling) 

om elkaar een hart onder de riem te steken.  
De overige maanden van het roerige jaar hebben we 
de roosters steeds kunnen vullen. We beschikken over 
een team van 36 vrijwilligers, van 2 vrijwilligers 
hebben we afscheid genomen en 3 vrijwilligers zijn na 
de zomervakantie gestart. 
 
We zijn dankbaar dat we een goede bezetting 
hebben, en het afgelopen jaar er weer konden zijn 
voor onze naaste in de laatste fase van zijn of haar 
leven. Aan 46 zorgvragers is terminale zorg verleend.    
Een ander belangrijk punt is geweest dat begin 2020 
er schriftelijke afspraken zijn gemaakt - met  elke 
vrijwilliger individueel – over de privacyregels. Deze 
afspraken zijn in nauw overleg met de NPV en de 
Stichting Bethanië opgesteld. 
 
Plannen voor het jaar 2021 staan op dit moment op 
een laag pitje vanwege de coronabeperkingen. De 
gebruikelijke maandelijkse vergadering met het team 
vrijwilligers is voorlopig niet mogelijk, maar we bezien 
wel of er – zoals vorig jaar gebeurd is – een aantal 
cursussen per video mogelijk is. Tot slot: ook voor 
2021 stellen wij ons vertrouwen op de HEER onze 
God, want in Zijn hand ligt heel ons levenslot.  
 



“Een moment op het hospice” 
 

Er is net een zorgvrager overleden en de familie wordt verwacht, zij komen afscheid nemen. 
Stil staan we bij het bed. 

Er worden woorden gezegd die door de rust van het moment een bijzondere klank hebben. 
 

De uitvaartondernemer komt en wij verlaten de kamer. 
Wanneer het zover is nemen we afscheid. 

De verpleegkundige leest een gedicht voor en legt een bloem op het lege bed. 
Over de kist vouwen we de paarse deken die gemaakt is voor deze momenten. 

 
De kist wordt uitgedragen, de familie staat bij de auto. 

Een laatste groet en ze rijden weg, een collega-vrijwilliger loopt voor de auto uit. 
Haar werk is nu aan de andere kant van de deur. 

 
De deur van het hospice valt weer dicht. 

Wij gaan verder met het verlenen van zorg aan degenen die nog hier zijn. 
 

(door een vrijwilliger op het hospice) 
 

 

(Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door) 
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Bestuur: Coördinatoren "Sociale Netwerk Ondersteuning": 
 Evert Morren (0318-618167) Gerda Snetselaar (gerdasnetselaar@npvede.nl) 
 E-mail:  secretaris@npvede.nl Corrie Middelkoop (corriemiddelkoop@npvede.nl) 
Coördinatoren vrijwilligers Hospice "De Olijftak": Tonny van der Steege (tonnyvandersteege@npvede.nl) 
 Liesbeth Struijk (olijftak@gmail.com) Aleida Sluikhuis (aleidaslijkhuis@npvede.nl) 
 Anton Borst (olijftak@gmail.com) Website: https://www.npvede.nl.  
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