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Voorwoord van de wethouder

Talloze vrijwilligers zetten zich in om stervenden en 

hun naasten te verzorgen en te ontlasten. Dankbaar, 

maar zwaar werk. Daarvoor ben ik hen, namens alle 

inwoners, zeer erkentelijk. Het is buitengewoon wat ze 

doen.

Ik wens jullie veel voldoening en inspiratie in jullie werk 

en de lezers van dit verslag veel leesplezier. 

Marian Uitdewilligen

Wethouder gemeente Noordoostpolder

oor u ligt het jaarverslag van de Stichting 

Terminale Thuishulp Noordoostpolder en Urk.

Een mooi jaarverslag van een mooie Stichting. Dit jaar 

ben ik gevraagd om het voorwoord te schrijven en dat 

doe ik met plezier!

De Stichting Terminale Thuishulp ken ik al lang. Vijftien 

jaar geleden zat ik vanuit mijn toenmalige werkgever 

ZONL in de projectgroep voor de oprichting van het 

eerste ‘Bijna Thuis Huis’. Er moest veel geregeld 

worden, zoals de samenwerking met de zorgalarmering, 

de inzet van wijkverpleging en de schoonmaak. De 

opening van het eerste ‘Bijna Thuis Huis’ was een 

succes en mijn taak was klaar. Dominicus Ketelaar 

vroeg of ik mij wilde blijven inzetten als bestuurslid. 

Terminale Thuishulp heeft een 

speciaal plekje in mijn hart en ik 

heb ‘ja’ gezegd.

Vorig jaar mocht ik als wethouder het 

tweede ‘Bijna Thuis Huis’ openen. De 

toewijding en de inzet van de mensen 

was prachtig om te zien. 

V



Woord van de voorzitter 

2018 was een bijzonder jaar voor onze stichting.

n het voorjaar vierden we het 25-jarig bestaan van 

de stichting. Het Bijna Thuis Huis in de Houttuinen 

bestond 15 jaar.

In het najaar openden we een tweede hospicevoorzie-

ning, ook in de Houttuinen. We moesten dus veel extra 

werk verzetten. Het regelen van inzetten en het waken 

bij mensen thuis en in het Bijna Thuis Huis 

ging gewoon door. In die drukke maanden 

bleek maar weer eens hoe belangrijk het 

is dat je zulk extra werk met elkaar kunt 

doen. Talenten en netwerken werden met 

groot enthousiasme ingezet.

Dat waarderen we als bestuur enorm!

Waardering is een groot goed. Ook van 

buiten de stichting ondervinden we telkens 

weer grote waardering voor wat we kunnen betekenen 

voor onze cliënten. Afgelopen jaar hebben we op 

talrijke momenten gemerkt dat ons werk gezien en 

gewaardeerd wordt in de samenleving van de 

Noordoostpolder en Urk. Vaak laten nabestaanden 

door een gift of een hartelijke brief weten hoe dankbaar 

ze zijn voor ondervonden zorg. Daarnaast ervaren we 

ook waardering door ontvangen subsidies en giften van 

organisaties. We concluderen dat de Stichting Terminale 

Thuishulp hecht verankerd is in de samenleving.

Al met al kijken we tevreden terug op het afgelopen 

jaar.

Toch hebben we enige zorgen over de toekomst. We 

zijn een groeiende organisatie. De vergrijzing van de 

maatschappij neemt toe, en die gaat niet aan onze 

wakers en waaksters voorbij. Tegelijk is de verwachting 

dat het aantal mensen dat een beroep op de terminale 

zorg gaat doen, zal toenemen. Door het 

verloop in de groep vrijwilligers is het 

ieder jaar nodig een introductiecursus te 

organiseren voor nieuwe vrijwilligers. 

Daar zien we wel een knelpunt ontstaan.

Ook zien we een ontwikkeling in de zorg 

die ook van vrijwilligersorganisaties meer 

‘professionalisering’ vraagt. Het in 2018 

gepubliceerde ‘Kwaliteitskader palliatieve 

zorg’ geeft kaders aan voor zowel de 

formele als de informele zorg. Het is vanzelfsprekend 

dat zorg aan terminale mensen en hun naasten aan 

hoge eisen moet voldoen. We streven naar grote 

deskundigheid, maar blijven wel vrijwilligers, met een 

minimum aan regels en administratie. Ook daaraan 

is in 2018 aandacht geschonken.

Conny Aalbersberg, voorzitter
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n 2018 heeft het bestuur samen met een 

vertegenwoordiging vanuit de coördinatoren 

10 maal vergaderd. 

In het bestuur is Conny Aalbersberg aftredend en 

herkiesbaar. De voorzitter is bereid gevonden voor 

een deel van een volgende bestuurstermijn. Dit jaar 

is op informele wijze afscheid genomen van Joke 

Keizer als coördinator. Als nieuwe coördinator is 

benoemd Cora van Doorn. 

Op de nieuwjaarsbijeenkomst in De Koningshof op 

Urk is aandacht besteed aan de jubilea van vrijwilligers. 

De muzikale omlijsting van de avond is verzorgd door 

State of Mind onder leiding van Rik van Veldhuijsen

De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder –

Urk bestaat dit jaar 25 jaar en de hospicevoorziening 

Bijna Thuis Huis 15 jaar. Aan dit jubileum is uitgebreid 

aandacht besteed middels een symposium voor de zorg 

en vrijwilligers, welke gehouden is op 13 april met als 

inleiders Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg 

en Ada Schonewille, huisarts. Daarnaast is er  

gelegenheid geweest om een theatervoorstelling op 

17 mei voor genodigden, (oud) vrijwilligers en (oud) 

bestuursleden te bezoeken. Als aandenken heeft iedere 

vrijwilliger de CD de ballade van “De Waker” ontvan-

gen, muziek en tekst geschreven door Martin Dop-

meijer. Een speciaal voor deze gelegenheid 

samengestelde commissie, heeft het symposium 

met bijbehorende activiteiten georganiseerd. De 

activiteiten zijn gesponsord door diverse fondsen, 

stichtingen en bedrijven. 

8 mei heeft het jaarlijkse uitstapje plaatsgevonden 

voor bestuur, coördinatoren en vrijwilligers aan het 

bed. Vanwege ons jubileumjaar een feestelijker 

programma dan gewoonlijk. Een rondvaart van 

Urk naar Kampen met bingo en heerlijk uitgebreide 

lunch. Vervolgens in Kampen een stadswandeling 

o.l.v. een gids. 

In het najaar van 2018 is de tweede hospicevoorziening 

Bijna Thuis Huis geopend in de Houttuinen 16. 

Met behulp van sponsoren, fondsen en inzet van 

vrijwilligers is de inrichting van dit huis gerealiseerd. 

Maandelijks worden de themabijeenkomsten van 

vrijwilligers bijgewoond door een van de bestuursleden.

verslag van de secretaris
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nderwerpen welke in het verslagjaar op 

de agenda hebben gestaan;

- VPTZ-cursussen, trainingen en themabijeenkomsten

- Gezamenlijke studiedag bestuur en coördinatoren

- P.R.-activiteiten: nieuwsbrief, presentaties 

 coördinatoren, actualisering website, persberichten, 

 flyers, symposium, interviews

- Commissie Thuis VPTZ 

- Verklaring omtrent Gedrag Natuurlijke Personen

- Jaarplan 

- Tweede Bijna Thuis Huis in Houttuinen 16 

- Jubileum TTH en BTH 2018

- Digitale opslag 

- Bijeenkomsten breed overleg achterban- en 

 cliëntenorganisaties in sociaal domein 

 Noordoostpolder

- Jaarverslag

- Hospice Zorg Noordoostpolder 

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

- Onderhouden externe contacten ZONL, Talmahof, 

 Allerzorg, Interactcontour, Carrefour, Caritas, 

 Zorg uit Handen, Stichting Philadelphia, ’s Heerenloo, 

 Triade, Obelisk en transferverpleegkundigen,

- Subsidieregelingen gemeentelijke en landelijke 

 overheid. 

- Fondswerving, sponsoren en donateurs

verslag van de secretaris
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Financieel verslag van de penningmeester - 2018 in cijfers

018 was een bewogen jaar voor de Stichting 

Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk 

(TTH). In april en mei 2018 werd het 25-jarig 

jubileum van de stichting gevierd en in oktober 2018 

is het tweede  Bijna Thuis Huis aan de Houttuinen in 

Emmeloord geopend. De extra kosten, die dit met zich 

meebracht, konden nagenoeg geheel betaald worden 

uit donaties en giften van gemeentelijke overheden, 

particulieren en de stichting SBBK en Marsman-

Schrijver. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) heeft in 2018 de vergoedingen voor 

de terminale zorg thuis en in het Bijna Thuis Huis 

(BTH) t.o.v. het jaar 2017 fors verhoogd en weer 

op het niveau van het jaar 2013 gebracht.

Ook hebben we van particulieren en stichtingen meer 

giften en donaties ontvangen. De kosten waren in 

2018, mede door exploitatie van het tweede  BTH 

in het laatste kwartaal, iets hoger dan in 2017. 

Al met heeft dit, voor het eerst sinds 2011, 

geresulteerd in een positief resultaat. Wij zijn blij 

dat wij, mede dankzij de donaties van instellingen 

en particulieren, over een financiële buffer voor 

de toekomst kunnen beschikken.

De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig resultaat 

van € 5.532,-

De jaarrekening 2017 sloot met een nadelig resultaat 

van € 1.287,-

fi nancieel verslag
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Inkomsten 2018 2017

De inkomsten bestonden uit subsidies van het ministerie VWS, 

de gemeenten Noordoostpolder en Urk en diverse donaties € 48.704 € 41.115

Uitgaven 

De uitgaven bestonden uit huur, verdere kosten van Het Bijna  € 43.158 € 42.403

Thuis Huis, de onkosten voorzieningen van coördinatoren en 

vrijwilligers, voorzieningen en pr activiteiten. 

Resultaat € 5.532 € -1.287

Reserve (eigen vermogen) begin boekjaar € 68.551 € 69.838 

Reserve (eigen vermogen) eind boekjaar € 74.083  € 68.551

De cijfers over 2018 zullen 

worden vastgelegd en 

goedgekeurd door Meeuwsen 

en ten Hoopen register-

accountants te Emmeloord.

Het volledige rapport met de 

jaarcijfers over 2018 ligt vanaf 

eind mei 2019 ter inzage bij 

de penningmeester van de 

Stichting Terminale Thuishulp 

Noordoostpolder-Urk



Stichting Terminale Thuishulp NOP-Urk

Het jaar 2018 is voor de stichting Terminale 

Thuis Hulp Noordoostpolder/Urk een 

bijzonder jaar geweest. De feestelijke gebeurtenissen 

rond het 25-jarig bestaan van de TTH NOP-Urk en 

het 15-jarig bestaan van ons Bijna Thuis Huis in 

de “Hof van Smeden” zorgden ervoor dat de 

TTH NOP-Urk het hele jaar door in het nieuws was. 

Dit vergde van het bestuur en vrijwilligers een extra 

inzet om dit allemaal te organiseren. Extra activiteiten 

voor dit jubileum waren: 

• Een symposium, met als sprekers 

 Prof. Dr. C. C. M. (Saskia) Teunissen en 

 Ada Schonewille, huisarts in Emmeloord. 

• Een gezellige avond voor oud-bestuursleden, 

 vrijwilligers en oud-vrijwilligers en de bevolking

• Een gezellige dag voor bestuur en vrijwilligers

• Een Bingoavond, georganiseerd door een aantal 

 vrijwilligers, voor sponsoring van onze feestelijke 

 activiteiten

• En natuurlijk de opening van ons tweede 

 Bijna Thuis Huis in de “Hof van Smeden”

Daarnaast natuurlijk gewoon verder gegaan met al 

die zaken waar de TTH zich sterk voor maakt: Goed 

opgeleide vrijwilligers aanbieden om de naaste (en de 

mantelzorgers) in de laatste levensfase hulp te bieden. 

Bestuur en coördinatie Stichting TTH

Bestuur per 1 januari 2018
Mevr.  C. Aalbersberg (voorzitter), Emmeloord

Dhr.  M. Meun (vicevoorzitter), Urk

Mevr.  K. Dopmeijer (secretaris), Creil

Dhr.  J. H. Tip (penningmeester), Bant

Dhr.  J. K. S. Eijkelenboom, Urk

Mevr.  I. Elshof, Emmeloord

Mevr.  A. van der Veen, Kuinre

Coördinatoren per 01 januari 2018
Mevr.  N. Leber, Emmeloord

Mevr.  G. Borgijink, Emmeloord

Mevr.  J. Keizer, Emmeloord

Mevr.  W. Rietkerk, Blokzijl

Mevr.  J. van Es, Emmeloord

Mevr.  W. van Brussel, Nagele

samenstelling jaarverslag 2018
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Bestuur en coördinatie
Het aantal vrijwilligers is per 1 januari 2018

• 6 coördinatoren

• 7 bestuursleden

• 63 vrijwilligers

Coördinatoren
Joke Keizer is per 1 oktober (na 14 jaar) gestopt. 

Cora van Doorn heeft haar plaats in het team 

ingenomen.

Begin januari is dhr. J. Eijkelenboom benoemd 

in het bestuur als opvolger van mevr. D. Meun.

Bestuursleden
De voorzitter Conny Aalbersberg was aftredend 

en herkiesbaar en is opnieuw benoemd.  

Vrijwilligers
Afgelopen jaar zijn er 8 gestopt te weten:

• Grietje Kramer (na 17 jaar)

• Bettie Bakker (na 14 jaar) 

• Wim Sturkenboom (na 8 jaar) 

• Kitty Heerspink (na 8 jaar)

• Rian Schuurhuis (na 8 jaar) 

• Foekje Koffeman (na 3 jaar) 

• Wiks Wijnia (na 3 jaar)

Jeanne van der Avoird is na 11 jaar gestopt met het 

waken maar is als vrijwilligster nog steeds administratief 

actief voor met name de coördinatoren.

In september hebben 13 nieuwe vrijwilligers de 

introductiecursus gevolgd.

Hiervan gaan er 11 waken aan bed, en 2 te weten 

Cora van Doorn en Willy van Brussel zitten in het 

coördinatorenteam.

Op 1 januari 2019 zijn er 66 vrijwilligers om te waken.

samenstelling
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ok in 2018 heeft de stichting Terminale 

Thuishulp (TTH) nauw samengewerkt met de 

huisartsen, thuiszorgorganisaties en andere zorgin-

stellingen. Verder participeert de TTH in allerlei landelijke 

en regionale netwerken om zo op de toekomst voor-

bereid te zijn. De stichting TTH is lid van de landelijke 

vereniging VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). 

De TTH participeert in de commissie “Thuis” van de 

VPTZ. In deze commissie worden alle zaken besproken 

die landelijk spelen in de terminale thuiszorg.

Ontwikkelingen
Uit het jaarverslag van de penningmeester wordt 

duidelijk dat het ministerie toch heeft ingezien dat 

het werk van vrijwilligersorganisaties in de palliatieve 

zorg belangrijk is. De subsidie is verhoogd. Vanuit 

het ministerie is het verzoek gedaan dat alle landelijke 

instanties, die zich met de zorg van onze medemens 

in hun laatste levensfase bezighouden, meer gaan 

samenwerken. Wanneer de Stichting TTH haar 

werkzaamheden op het huidige hoge peil wil 

handhaven dan zal er meer aandacht moeten worden 

besteed aan andere inkomsten (donaties e.d.). 

Door de ontwikkelingen in de zorg zal het aantal 

keren dat er gewaakt wordt in verpleeghuizen 

toenemen.

Het aantal ouderen zal de komende 5 jaar in de NOP 

en Urk sterk toenemen. Daardoor zal de vraag om 

hulp groter worden. Voor de TTH een uitdaging om 

voldoende vrijwilligers te werven en op te leiden om 

aan de toenemende hulpvraag te kunnen voldoen.

PR en voorlichting
In 2018 is er veel gedaan om de bekendheid van 

de TTH te vergroten. Mede door de feestelijkheden 

rond het jubileum zijn er diverse publicaties in regionale 

dagbladen geweest. Verder werd er deelgenomen aan 

de vrijwilligersdag, inleidingen en spreekbeurten bij 

scholen en maatschappelijke organisaties. Er werd 

met de wethouders van de gemeentes NOP en Urk 

gesproken.

samenwerking en beleid jaarverslag 2018
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Bijna Thuis Huis Thuis waken

n totaal zijn er dit jaar 5242 uren gewaakt door 

de vrijwilligers.

In de thuissituatie zijn er 42 aanvragen geweest.

 Aantal cliënten Uren gewaakt Nachten Dagdelen
Emmeloord 22               792        98 3

Ens 3                 68          8         1

Urk 10               352        43         3

Marknesse 2 104        13        

Nagele 1                 72         9        

Rutten 2                 32         4      

Creil 1                 32         4 

Kraggenburg 1                 40         5 

Totaal 42              1492      184         7

‘Bijna Thuis Huis’
Een gastvrij huis van liefde en aandacht 
Een thuis voor mensen die weten dat ze 
   niet lang meer te leven hebben
Een thuis ook voor hun dierbaren
Met ruimte voor ieders wensen, 
   gedachten en gevoelens

overzicht gewaakte uren
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In het Bijna Thuis Huis zijn 13 aanvragen geweest.

 Aantal cliënten Uren gewaakt Nachten Dagdelen
Emmeloord 9 2803 117 468

Ens 1                 28          1         5

Joure 1               444        18        75

Lelystad 1                64         3        10

Nagele 1               411        17        69

Totaal 13             3750       156      627



Themabijeenkomsten 2018

4 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst.
Alle vrijwilligers waren uitgenodigd in 

“De Koningshof” op Urk om elkaar alle goeds voor het 

jaar 2018 toe te wensen.

1 februari: Je veilig voelen in de palliatieve zorg.
Voor dit thema was de heer Ide Neumann uitgenodigd. 

Hij is lichaamsgericht psychotherapeut, psycholoog 

en coach. Bij lichaamsgerichte psychotherapie staan 

lichaam en geest centraal. Plotselinge gebeurtenissen 

kunnen je totaal uit balans brengen. Wat gebeurt er 

dan in je brein? Hoe reageer je?

1 maart: Verlies en verwerking 
Ans Dohmen heeft dit thema verzorgd. Zij geeft 

ondersteuning en begeleiding bij rouw en verlies. Er zijn 

vele soorten verlies, overlijden, echtscheiding, ontslag, 

ziekte. Zij vertelde dat verlies nooit over gaat maar wel 

milder wordt. Ieder verlies is een vingerafdruk van het 

verdriet, het is jouw verdriet. In kleine groepjes werd 

het onderwerp verder besproken.

5 april: Dementie
Twee casemanagers dementie van ZONL vertelden in 

het kort iets over hun werk. Zij regelen hulp en zorg 

voor iemand met dementie en bieden ondersteuning 

aan de naaste familie en mantelzorg. Met behulp van 

een powerpoint presentatie vertelden ze over de vele 

vormen van dementie en de verschijnselen ervan. 

8 mei: Jaarlijkse uitje
Dit jaar stond het uitje in het teken van het 25-jarig 

bestaan. Om 10.00 uur gingen we aan boord van 

passagiersschip “Zuiderzee”.

In Kampen gingen we van boord om een 

stadswandeling te maken met een gids.

Vier Urker dames hadden dit georganiseerd. 

7 juni: Vooruitkijken 
Tijdens deze bijeenkomst werd het jaarverslag 2017 

gepresenteerd door het bestuurslid J. Eijkelenboom. 

In kleine groepjes gingen we met elkaar in gesprek 

over een aantal vragen die de coördinatoren op papier 

hadden gezet. Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Hoe blijf je wakker? Hoe vaak check je je mail?

Wat vind je van WhatsApp berichten? 

jaarverslag 2018scholing vrijwilligers
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Juli en augustus
Deze maanden zijn er geen bijeenkomsten

6 september: Haptonomie
Esther Riks-van Brussel is haptonoom en heeft een 

eigen praktijk in Nagele. Zij vertelde over haptonomie 

waarbij het gaat over de verbinding tussen denken, 

doen, voelen en bewustwording van de signalen die 

jouw lichaam aangeeft. Door te ontdekken wat je voelt 

kun je keuzes maken die bij jou passen. Je leert wat je 

prettig vindt en waar je grenzen liggen. 

4 oktober: Praktijkdag
Jaarlijks terugkerende praktijklessen die door Bea ten 

Voorde en Alien van der Veen van Zorggroep Oude en 

Nieuwe Land verzorgd werden. 

1 november: Marian Uitdewilligen
Marian Uitdewilligen is wethouder in de NOP en heeft 

in haar portefeuille de WMO. De kernpunten hiervan 

zijn: Welzijn en wonen.

In de NOP is de vergrijzing twee keer zo groot dan 

in de rest van Nederland. De grootste zorg is 

vereenzaming doordat mensen langer thuis blijven 

wonen. Het beleid hierop is versterken wat er is, 

slimmer inrichten en mensen met elkaar verbinden.

6 december: Wat kun je doen 
met de kleding van de overledene?
Mevrouw D. Frankema en I. van Urk vertelden over de 

mogelijkheden die er zijn om van de kleding van een 

overledene iets te maken. Met de kleding wordt door 

quilten hele levenslopen uitgebeeld. Alle aanwezigen 

kregen lapjes stof om te ervaren wat quilten is.

jaarverslag 2018scholing vrijwilligers
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Informatie en hulp

oor informatie en hulp is de dienstdoende 

coördinator van de Stichting Terminale 

Thuishulp Noordoostpolder-Urk altijd te bereiken 

via telefoonnummer: 06-30100040

E-mail: coordinatorentthnop.urk@gmail.com

Bestuur en organisatie
Voor bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden 

is het secretariaat van de Stichting Terminale Thuishulp  

te bereiken via telefoonnummer: 0527-274830

E-mail: tthnop-urk@kpnmail.nl

Voor meer informatie over de Stichting TTH: 

www.tthnop-urk.nl

Bijna Thuis Huis
Houttuinen 16 en 24

8301 XP Emmeloord

jaarverslag 2018bereikbaarheid
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Houttuinen 16 en 24

8301 XP Emmeloord
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en leven geleefd

het wordt anders

Contact verandert

intenser

intiemer

Nu is de kleinste aanraking

nog belangrijker

dan de grootste gebaren ooit geweest

Een kus

een aanraking

een streling

De liefde die je nu geeft

in een woord

in een aanraking

geeft een rust

die belangrijker is

dan wat dan ook

Leer intiem te leven

Intiem met de aanraking

Intiem in het gesproken woord

Kort

krachtig

duidelijk

Zelfs het stil samen zijn

geeft een warme energie

gevoeld als een warm bad

een vredige energie

de mantel van de liefde

geef elkaar de ruimte

in de ontmoeting met elkaar

geef elkaar de tijd

in afscheid nemen van het geleefde leven

Danielle Poeisz

jaarverslag 2018gedicht
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