
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Per 1 januari 2014 is door de belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning 

moet hebben. De Stichting Terminale Thuis Hulp Noordoostpolder-Urk (TTH NOP-Urk) heeft een 

ANBI status. 

Een ANBI moet voldoen aan de wettelijk voorgeschreven informatieplicht. Bij een ANBI status kan de 

stichting gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer het ontvangen van giften, 

schenkingen en erven. 

 

ALGEMENE GEGEVENS 

Naam ANBI  Stichting Terminale Thuis Hulp Noordoostpolder-Urk 

RSIN nummer  801924662 

Website  http://www.tthnop-urk.nl 

E-mail   bestuur@tthnop-urk.nl 

Postadres  Kometenlaan 1, 8303 CN Emmeloord 

Telefoon  06 301 000 40 

 

De Stichting TTH NOP-Urk is in 1993 opgericht door vrijwilligers en werkt nauw samen met 

professionele zorgverleners. De stichting is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 80 vrijwilligers.   

Er is een coördinatieteam dat ervoor zorgt dat op de juiste tijd en plaats vrijwilligers worden ingezet. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven personen, wonend in de Noordoostpolder, Urk of 

directe omgeving. 

De stichting is lid van de landelijke koepelorganisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). 

Website: http://www.vptz.nl 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit: 

 Mevr.  C.  Aalbersberg (voorzitter 
Dhr.    J.E. Nagel (vice voorzitter) 

Mevr.  A. van Hulzen(secretaris) 

Dhr.    J.  Tip (penningmeester) 

Dhr.    J.  Eijkelenboom 

Mevr.  I.  Elshof 

Mevr.  A. van der Veen 

MISSIE EN VISIE TTH (vastgesteld op de meivergadering 2019) 

Missie 

 De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk  (TTH) biedt ondersteuning aan mensen in 

de laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers in de thuissituatie of in de hospicevoorziening, 

Bijna Thuis Huis. 

De wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt en zijn naasten zijn richtinggevend.   “Er 

zijn” , aandacht en nabijheid staan centraal bij het werk van de professioneel opgeleide 

vrijwilligers. 

De TTH is een stabiele, betrouwbare organisatie voor elke terminale patiënt en diens naasten.  

‘Er zijn’ betekent veel. In trefwoorden: respect, betrouwbaar, aandacht, luisteren, 

vertrouwen, neutraal. 

 Visie 

Cliënt/ gast/ mantelzorger 

Sterk punt van de Stichting is de snelle inzet, zo mogelijk op de dag van de aanvraag. 

http://www.tthnop-urk.nl/
mailto:bestuur@tthnop-urk.nl
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De vrijwilligers kunnen zowel ’s nachts als overdag worden ingezet. 

De Stichting is er voor iedereen. De aandacht richt zich ook op de behoeften en wensen van de 

mantelzorgers.  

 

Vrijwilligers. 

Belangrijk is dat de goed opgeleide vrijwilligers steeds weer gemotiveerd en gestimuleerd worden. 

Voortgaande deskundigheidsbevordering en verdieping zijn van belang. 

Aandacht voor het welbevinden vrijwilligers.   

 

Ontwikkelingen in de samenleving (o.a. vergrijzing en de invloed daarvan op het aanbod van 

mantelzorg en vrijwilligers) vereisen in toenemende mate een flexibele inzet van vrijwilligers, zodat 

waakuren ook te combineren zijn met werk en/of gezin.  

 

Samenwerking. 

De TTH werkt samen met mantelzorgers en professionele zorg, afgestemd op de cliënt/gast. De 

vrijwilligers hebben in deze samenwerking een eigen inbreng. 

 

De stichting is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg en van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg 

Nederland. (VPTZ) 

 

Organisatie 

De continuïteit van de stichting is zeer belangrijk. Dat geldt zowel voor het aantal vrijwilligers 

(wakers, coördinatoren en bestuur) als voor financiën en verblijfsmogelijkheden. 

Via digitale en andere kanalen blijft de TTH in beeld en wordt de bekendheid voortdurend versterkt. 

Een groep ‘Vrienden van de  TTH’ kan ondersteunende initiatieven en  werk doen. 

 

BELEIDSPLAN  

Het beleidsplan 2020-2025 is te vinden op de website. 

 

BELONINGSBELEID 

De leden van het bestuur  ontvangen geen loon voor hun werkzaamheden. De gemaakte kosten 

worden vergoed. 

 

VERSLAG ACTIVITEITEN 

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af van het gevoerde beleid via het jaarverslag dat in mei 

verschijnt. 

Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. 

 

FINANCIELE OVERZICHTEN 

 

  

Financiële overzichten voor publicatie op de websiteTTH NOP-
URK 

  

     

EXPLOITATIE  Resultaat  Resultaat Begroting  

  2020 2019 2021 

     

Baten     

     

Baten uit fondswerving  6.578 20.668 7.485 

Subsidiebaten  42.832 36.912 46.505 

     

Som der baten  49.410 57.580 53.990 



     

Lasten     

     

Afschrijvingen materiele vaste activa  602 876 0 

Huisvestingskosten  20.983 20.386 18.400 

Exploitatiekosten  21.665 28.713 29.100 

Kantoorkosten  3.305 3.575 3.250 

Verkoopkosten  3.315 3.412 3.000 

Algemene kosten  73 271 90 

Financiële kosten  149 130 150 

     

Som der lasten  50.092 57.363 53.990 

     

Saldo  -682 217 0 

     

     

BALANS PER 31 DECEMBER 2020     

  `31 december 
2020 

31 december 2019  

     

ACTIVA     

     

Vaste activa     

     

Materiele vaste activa     

     

Inventaris  7.294 7.896  

     

Vlottende activa     

     

Overige vorderingen en     

overlopende activa  720 5.499  

     

Liquide middelen  65.923 61.424  

     

Totaal  73.937 74.819  

     

 

 

  


