
 

VERSLAG 2022 

 

 Hierbij doet het bestuur verslag van de belangrijkste gebeurtenissen en feiten. Na 2 moeilijke jaren 
als gevolg van de Coronapandemie, zijn de inzetten van onze vrijwilligers van onze stichting in 2022 
weer aanzienlijk geweest.  

In 2020 bestond onze stichting 25 jaar. Noch in 2020, noch in 2021 waren wij in de gelegenheid om 
het heuglijke feit te vieren en hieraan aan extern aandacht te besteden. In 2022 hebben wij onze 
vrijwilligers een zeer aangename dag kunnen bezorgen door een bezoek aan de Spoorzone te Tilburg.  
Ook naar onze relaties hebben wij dit feit door middel van berichten, onder de aandacht gebracht. 

 VRIJWILLIGERS 

In 2022 heeft 1 vrijwilliger onze stichting verlaten en hebben wij 1 nieuwe vrijwilliger kunnen 
verwelkomen. Ultimo 2022 waren er 18 vrijwilligers en 2 coördinatoren actief. In totaal hebben de 
vrijwilligers 1264 uren (in 2021: 957 uren) besteed aan ondersteuning van mantelzorgers van mensen 
met dementie en chronische zieken en in terminale situaties.  Voor een overzicht van de ingezette 
uren over 2016 tot en met 2022, 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.  Onze coördinatoren hebben veel werk verzet 
om vraag en aanbod met elkaar te matchen. In totaal hebben zij in 2022 hieraan 817 uren (2021: 521 
uren) besteed. 

In 2022 heeft een van onze coördinatoren een intensief cursus-traject doorlopen, waardoor zij in 
staat is om de nieuwe vrijwilligers optimaal te kunnen begeleiden in hun taken als mantelzorger. Dit 
heeft een eenmalige investering gekost van circa € 700. 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 is het gebruikelijk om 2 tot 3 maal per jaar een 
bindingsbijeenkomst te organiseren. In 2022 hebben wij in het voorjaar en met kerst een gezellig 
samenzijn, georganiseerd. 

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 2022 9 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, UBO en de ANBI. Tevens hebben wij, op verzoek van de 
gemeente Best, van alle vrijwilligers een VOG gevraagd en gekregen. Er is een Gedragscode 
opgesteld en er is een vertrouwenspersoon benoemd. 

FINANCIEN 

De balans per 31 december 2022 en het exploitatieoverzicht over 2022 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. Een punt van zorg betreft de 
subsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie wordt bepaald aan de hand van een 3-
jaarsgemiddeld van het aantal terminale cliënten waaraan hulp is verleend. Dit gemiddelde zal in 
2024 aanzienlijk zijn afgenomen tot 4. De te verwachten subsidie zal daardoor circa € 2.000 
bedragen. Dit betekent meer dan een halvering van de ontvangen bedragen over voorgaand jaren. 

 

BIJLAGEN: 

Urenspecificatie 2016 tot en met 2022 

Balans per 31 december 2022 

Exploitatieoverzicht 2022 

 

 

Best, januari 2023. 

 

 

 


