VERSLAG 2021

Hierbij doet het bestuur verslag van de belangrijkste gebeurtenissen en feiten. 2021 was, evenals
2020, een bijzonder jaar. De gevolgen van de Coronapandemie hebben een grote invloed gehad op
de activiteiten van onze stichting. Binnen de beperkende maatregelen en de geadviseerde
gezondheidsmaatregelen, hebben wij uitsluitend vrijwilligers ingezet die daar zelf toe bereid waren
en bij cliënten die dat zelf verantwoord vonden.
Wij hadden gehoopt om in 2021 het 25-jarig bestaan (feitelijk in 2020) te kunnen vieren. Helaas kon
deze festiviteit ook niet doorgaan. De hoop is gevestigd op 2022.
VRIJWILLIGERS
In 2021 hebben wij 3 vrijwilligers kunnen verwelkomen. Ultimo 2021 waren er 18 vrijwilligers actief.
In totaal hebben de vrijwilligers 957 uren (in 2020: 628 uren) besteed aan ondersteuning van
mantelzorgers van mensen met dementie en chronische zieken en in terminale situaties. Het zal
duidelijk zijn, dat vanwege de Coronapandemie de activiteiten van onze vrijwilligers slechts in
beperkte mate konden worden voortgezet. Voor een overzicht van de ingezette uren over 2016 tot
en met 2021, wordt verwezen naar de betreffende bijlage.
De grootste zorg van het bestuur is het werven van nieuwe vrijwilligers. Er wordt veel energie
gestoken in het persoonlijk benaderen van kandidaten. Ondanks de nadelige gevolgen van de
pandemie, hebben onze coördinatoren veel werk verzet omvraag en aanbod met elkaar te matchen.
In totaal hebben zij in 2021 hieraan 521 uren besteed.
In 2021 zijn toch nog 2 thema-avonden georganiseerd. De thema-avonden hebben tot doel om de
deskundigheid van de vrijwilligers te bevorderen en de kwaliteit van de dienstverlening te borgen.
Aangezien elke vrijwilliger solitair actief is, vinden het bestuur en de coördinatoren het belangrijk om
het groepsgevoel positief te beïnvloeden. Daarom was het gebruikelijk om 2 tot 3 maal per jaar een
bindingsbijeenkomst te organiseren. Ook deze activiteiten hebben wij helaas niet door laten gaan.
Wel hebben wij de vrijwilligers een attentie gegeven ter gelegenheid van Sinterklaas en Kerst.
Maandelijks sturen de coördinatoren een nieuwsbrief naar de vrijwilligers om hen op de hoogte te
houden van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. Ook geschiedt dit door middel van Facebook.
BESTUUR.
Het bestuur vergaderde in 2021 6 maal waarbij de coördinatoren eveneens aanwezig waren.
Voortdurend is aandacht besteed aan de het wel en wee van de vrijwilligers. Er zijn diverse contacten
geweest met Best Wijzer, de LEV groep, Oirschot zorgt, gemeenten, VPTZ, Bijna Thuishuizen in de

drie gemeenten, zorgvragers en zorgaanbieders. Voorts is er een nieuw beleidsplan vastgesteld voor
de periode 2022 tot en met 2025. Ook hebben we maatregelen genomen om te voldoen aan de
voorwaarden betreffende de WBTR en de ANBI.
FINANCIEN
De balans per 31 december 2021 en het exploitatieoverzicht over 2021 zijn in de bijlagen
opgenomen. In algemene zin kan worden gesteld, dat de financiële positie gezond is. Dankzij de inzet
van onze vrijwilligers mochten wij ook diverse giften ontvangen.

BIJLAGEN:
Balans per 31 december 2021
Exploitatieoverzicht 2021
Urenspecificatie 2016 tot en met 2021

Best, maart 2022.

