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bestuurslid van de TTH en ervaar deze jaren als zeer 

leerzaam. 

Want hoe belangrijk is het om cliënten in hun laatste 

fase van hun leven te ondersteunen samen met de 

inzet van vrijwilligers van de TTH. Deze inzet is van 

onschatbare waarde.

We staan samen voor deze mooie taak en zijn er trots 

op, dat zoveel mensen daar hun energie en betrokken 

bijdrage aan willen leveren.

Alien van der Veen,

Wijkverpleegkundige 

Luisteren

l meer dan 27 jaar biedt onze stichting 

Terminale Thuis Hulp mensen de voorwaarden 

en mogelijkheden waardig te sterven. Met de 

ondersteuning van goed opgeleide vrijwilligers en de 

naaste familie. We realiseren die warme ondersteuning 

met elkaar. Bij mensen thuis of in ons Bijna Thuis Huis 

aan de Houttuinen te Emmeloord. Eind 2020 zijn we 

gestart met een flinke verbouwing en we hopen 

spoedig in 2021 weer open te gaan.

Begin 2020 werden we opgeschrikt door een virus dat 

enorm heeft ingehakt op de gehele samenleving waarin 

luisteren naar elkaar belangrijker werd dan ooit tevoren. 

Ik denk aan de filosoof Elke Wiss die een boek heeft 

geschreven over de kunst van een goed gesprek. 

We praten liever dan dat we naar elkaar luisteren. 

En stellen vragen met daarin onze mening.

Luisteren is zo belangrijk, juist in een tijd waarin 

we onszelf dreigen te verliezen. Waarin Corona de 

boventoon voert.

Als wijkverpleegkundige heb ik het voorrecht om 

te luisteren naar vele mooie en waardevolle levens-

verhalen. Veelal in de laatste fase van hun leven. 

Daar kan ik erg blij van worden. Zeven jaar ben ik 
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Ter geruststelling: de uitkomsten waren redelijk tot 

goed. Vergroting van onze naamsbekendheid en meer 

gebruik maken van social media zijn aandachtspunten 

voor de komende tijd.

Hoe houden we onze vrijwilligers betrokken in deze 

coronaperiode waarin we elkaar nauwelijks nog fysiek 

kunnen ontmoeten, was voor ons in 2020 een 

belangrijke vraag. Ik ben van mening dat coördinatoren 

er middels hun weekverslagen en hun vele telefonische 

contacten er prima in geslaagd zijn de nauwe 

betrokkenheid en 

warme banden die 

er bestaan te 

continueren. Eind 

december hebben we 

Houttuinen 16 verruild 

voor 22. Een lang 

gekoesterde wens ging 

in vervulling. Twee 

huizen naast elkaar 

maakt de hulp aan 

terminale gasten een 

stuk praktischer. 

e wereld staat op z’n kop. Vanaf maart 2020 

wordt alles anders. Het Covid-19 virus houdt 

ons allen in een ijzeren greep en doet ons beseffen dat 

we in onze overgeorganiseerde maatschappij toch niet 

overal een passend antwoord op hebben.

Ook de TTH moest zich afgelopen jaar aanpassen aan 

deze veranderende omstandigheden en kon niet de 

maximale hulp bieden zoals in voorgaande jaren.

Als Stichting TTH NOP-Urk zijn we lid van de VPTZ, 

de koepelorganisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale 

Zorg. Zij zorgen op een uitstekende manier ervoor 

dat Covid-19 maatregelen vanuit de overheid vertaald 

worden naar verantwoorde en bruikbare adviezen en 

protocollen. Als bestuur nemen we zoveel mogelijk 

deel aan symposia en bijeenkomsten. 

Lidmaatschapscriteria en de ontwikkeling van een 

kwaliteitskompas waren en zijn onderwerpen waarmee 

we ons hebben beziggehouden.

Als bestuur moeten we ons voortdurend de vraag 

stellen of we de dingen die we doen, op de goede 

manier doen en waar verbeteringen nodig zijn.

Het gezamenlijk invullen en bestuderen van de 

enquête ‘Kader Goed Bestuur’ verschaft ons waarde-

volle informatie en geeft richting aan verbetertrajecten. 

D
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Hoe vreemd het ook klinkt, Covid-19 heeft zo blijkt 

uit onderzoek naar het effect van de coronacrisis op 

laatste zorg en rouw, ook een positieve invloed op 

de laatste levensfase.

Het zorgt onder andere voor saamhorigheid en meer 

bewustwording van het belang van nabijheid 

en aanraking in de zorg. In ons geval de hulp die 

wij bieden in de thuissituatie en in ons hospice 

‘Bijna Thuis Huis’ aan terminale gasten in hun laatste 

levensfase en aan hun mantelzorgers.

Hulde en grote dankbaarheid aan iedereen die zich 

in 2020 namens de TTH heeft ingezet om onze 

doelstelling ‘Er zijn’ te halen.

Jan Ernst Nagel,

voorzitter

woord van de voorzitter
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Vergaderingen

estuursvergaderingen stonden in 2020 

gepland voor elke maand, behalve in de 

zomermaanden juli en augustus. 

Fysiek vergaderen lukte nog in januari en februari, 

maar Covid-19 gooide vervolgens roet in het eten. 

De vergadering van maart werd vervangen door 

‘schriftelijk bijpraten’. In april vergaderde het bestuur 

voor het eerst in een online sessie. Daarna vonden zes 

vergaderingen afwisselend plaats in online sessies, bij 

bestuursleden thuis of op locatie aan de Kometenlaan. 

Tussentijds werden bestuursleden schriftelijk bijgepraat. 

Bestuursvergaderingen werden bijgewoond door een 

vertegenwoordiger vanuit het coördinatorenteam. 

Bestuur
In 2020 was penningmeester Jan Tip na negen jaar 

aftredend en niet herkiesbaar. 

Bestuursleden Ine Elshof en Alien van der Veen waren 

aftredend en stelden zich weer herkiesbaar.

Voorzitter Conny Aalbersberg gaf te kennen af te willen 

treden. Haar wens werd gerespecteerd. Zij was zeven 

jaar actief geweest.

Nieuwe bestuurders werden gevonden. In juni maakten 

we kennis met Eefke Kuiper Klaassen en Arjan 

Veerman, beide uit Emmeloord. In kleine kring namen 

we afscheid van de vertrekkende mensen. 

Nieuwe voorzitter is Jan Ernst Nagel uit Urk en 

Joost Eijkelenboom uit Urk wordt de nieuwe 

penningmeester. Beide heren waren al bestuurslid. 

Eefke Kuiper Klaassen wordt vicevoorzitter. Arjan 

Veerman liet in het najaar weten de bestuursfunctie 

niet te kunnen combineren met zijn werk en wordt 

weer vrijwilliger. Er is nu dus één bestuursvacature. 

Op 27 februari vond een studiedag plaats, waaraan 

alle bestuursleden en coördinatoren deelnamen. 

In ‘Bij Ons’ in Emmeloord. Onderwerp was 
“De organisatie wil professionaliseren…hoe blijf je 
daarin jezelf als vrijwilligersorganisatie”.
Trainster was Marjo van Zalk.

verslag van de secretaris
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Coördinatoren
De coördinatoren zijn een belangrijke schakel in het 

werk van TTH NOP-Urk. Zij doen de intake voor 

zowel een opname in het Bijna Thuis Huis als bij een 

aanvraag voor een thuiswaak. Dankzij het ingevoerde 

digitale rooster kunnen zij vrijwilligers snel inzetten 

bij een waak.

In april werd besloten de opnames in BTH 16 en 

BTH 24 stop te zetten in verband met Covid-19.

De thuiswaken gingen wel door en daar 

was - door het hele jaar heen - veel vraag naar. 

Zodra het mogelijk was, werd alleen BTH 24, 

onder speciale voorwaarden, weer geopend maar 

in november werd dit huis weer gesloten.  

Het coördinatorenteam bestond aan het begin van 

het jaar uit zes personen. Nel Leber had haar acht 

jaar erop zitten en stopte als coördinator. Willemien 

Rietkerk gaf aan na zeven jaar te stoppen als 

coördinator. Gerda Borgijink stopte ook als coördinator, 

maar bleef wel vrijwilliger bij de TTH.

Nieuwe coördinatoren werden gevonden in de 

grote groep vrijwilligers: Maria Knol en Jan Smit. 

Ze stopten om privéredenen, maar blijven wel vrijwil-

liger. Vrijwilliger Els Goos vulde het coördinatorenteam 

aan. Het is tot eind van het jaar niet gelukt om de 

andere twee vacatures in te vullen.

Vrijwilligers
Op de nieuwjaarsbijeenkomst, dit jaar in De Koningshof 

op Urk, was er aandacht voor de jubilea van vrijwilli-

gers. Een bijzonderheid was dat de Stichting voormalig 

Beheer Bezit Kruisvereniging NOP een ‘Ode aan de 

vrijwilliger’ bracht en een fraaie Intratuin-bon uitdeelde 

aan alle vrijwilligers. 

Er waren dit jaar slechts twee themabijeenkomsten 

voor de vrijwilligers. Een bestuurslid was aanwezig 

op deze bijeenkomsten. De overig geplande bijeenkom-

sten en de oefenpraktijkdag gingen niet door vanwege 

Covid-19. Ook het jaarlijkse uitje voor bestuursleden, 

coördinatoren en vrijwilligers in mei werd afgelast.

In september was het mogelijk om elkaar te zien 

tijdens een bijeenkomst in de Strandhoeve in Baarlo. 

In een ontspannen sfeer werden de nieuwe 

bestuursleden en coördinatoren voorgesteld en 

namen we afscheid van Conny Aalbersberg, Jan Tip, 

Nel Leber en Willemien Rietkerk.

Het ‘smoelenboek’ was geactualiseerd en werd 

in september uitgereikt.

verslag van de secretaris
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n augustus namen acht nieuwe vrijwilligers deel 

aan de tweedaagse introductiecursus. Dit jaar in 

de Bantsiliek in Bant. De praktijkdag volgde later in 

het Bijna Thuis Huis. 

In december hebben de bestuursleden een 

kerstattentie thuisbezorgd bij de vrijwilligers. Het 

werven van nieuwe vrijwilligers is, door maatregelen 

in verband met Covid-19, tijdelijk opgeschort.

Publiciteit
Om de naamsbekendheid van de TTH NOP-Urk te 

vergroten is

- In januari een nieuwsbrief uitgegaan naar huisartsen, 

 zorgteams, transferverpleegkundigen en relaties; 

- In februari meegewerkt aan de beurs ‘Twee 

 generaties zorg en welzijnsbeurs’ in Marknesse; 

- Zowel in het Urkerland als in De Noordoostpolder in 

 het voorjaar een interview met een vrijwilliger 

 verschenen;

- Aandacht besteed aan de introductiecursus in 

 augustus en de 25-jarige jubilea van twee 

 vrijwilligsters in het Urkerland en in De Noordoost-

 polder;

- De website bijgewerkt. 

Onderwerpen die dit jaar aan de bestuurstafel 

besproken zijn:

- VPTZ-cursussen, trainingen en themabijeenkomsten;

- Subsidieregelingen gemeentelijke en landelijke 

 overheid; 

- Verklaring omtrent Gedrag Natuurlijke Personen;

- Jaarplan; 

- Jaarverslag;

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

- Bijeenkomsten breed overleg achterban- en 

 cliëntenorganisaties in sociaal domein Noordoost-

 polder;

- Onderhouden externe contacten ZONL, Talmahof, 

 Talmahaven, Allerzorg, Buurtzorg Interactkontour, 

 Carrefour, Caritas, Zorg uit Handen, Stichting 

 Philadelphia, Riemkehuis in Steenwijk, Hospice 

 Dronten, ’s Heerenloo, Triade, Obelisk;

- Fondswerving, sponsoren en donateurs.

verslag van de secretaris
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Financieel verslag van de penningmeester

et jaar 2020 werd onverwacht gekenmerkt 

door de uitbraak van Covid-19. Dit had als 

consequentie dat het Bijna Thuis Huis voor een groot 

deel van het jaar niet gebruikt kon worden. Mede 

hierdoor zijn de kosten en opbrengsten in het jaar 

2020 aanmerkelijk lager dan in de voorgaande jaren.

De Stichting ontvangt van het ministerie van 

Volkgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie op 

basis van het gemiddeld aantal geholpen cliënten 

van de afgelopen drie jaren. In 2020 was het een 

gemiddelde over de jaren 2017 t/m 2019. In de jaren 

2017 en 2018 had de Stichting één huis aan de 

Houttuinen in gebruik en in 2019 twee huizen. 

Hoewel de bijdragen van het ministerie en de giften en 

donaties iets hoger waren, is het boekjaar afgesloten 

met een negatief resultaat van € 682,00.

Wij zijn blij dat wij, mede dankzij de giften en donaties 

van particulieren en instellingen over een financiële 

buffer voor de toekomst kunnen beschikken.

fi nancieel verslag

H

Inkomsten 2020 2019

De inkomsten bestonden uit subsidies van het ministerie VWS

de gemeente Urk en diverse donaties. € 49.410 € 57.580

Uitgaven 

De uitgaven bestonden uit de huren en verdere kosten € 50.092 € 57.363

van het Bijna Thuis Huis, de onkosten voorzieningen van

coördinatoren en vrijwilligers. Fors bedrag PR activiteiten. 

Resultaat - € 682 € 200

Reserve (eigen vermogen) begin boekjaar € 74.297 € 74.097 

Reserve (eigen vermogen) eind boekjaar € 73.614  € 74.297

De cijfers over 2020 zijn 

vastgelegd en goedgekeurd 

door Meeuwsen en ten 

Hoopen registeraccounts te 

Emmeloord. 

Het volledige rapport met 

de jaarcijfers over 2020 ligt 

vanaf april 2021 ter inzage 

bij de penningmeester van 

de Stichting Terminale Thuis 

Hulp Noordoostpolder-Urk
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Stichting Terminale Thuis Hulp NOP-Urk

Bestuur per 1 januari 2020 
Mevr. C. Aalbersberg (voorzitter), Emmeloord

Dhr. J.E. Nagel, Urk

Mevr. A. van Hulzen, Creil 

Dhr. J. Tip (penningmeester), Bant

Dhr. J. Eijkelenboom, Urk

Mevr. I. Elshof, Emmeloord

Mevr. A. van der Veen, Kuinre

Coördinatoren per 1 januari 2020
Mevr. N. Leber, Emmeloord

Mevr. G. Borgijink, Emmeloord

Mevr. M. Hekman, Bant

Mevr. W. Rietkerk, Blokzijl

Mevr. W. van Brussel, Nagele

Mevr. C. van Doorn,  Emmeloord

Het aantal vrijwilligers per 1 januari 2020
- 7   bestuursleden

- 6   coördinatoren

- 67 vrijwilligers om te waken

In juni is mevr. C. Aalbersberg afgetreden als 

bestuurslid. De dhr. J. E. Nagel is voorzitter geworden.

De dhr. J. Tip is in mei afgetreden als bestuurslid en 

dhr. J. Eijkelenboom is penningmeester geworden.

Mevr. E. Kuiper Klaassen is benoemd als bestuurslid.

In april zijn mevr. N. Leber (na 8 jaar) en 

mevr. W. Rietkerk (na 7 jaar) gestopt als coördinator. 

In september is mevr. G. Borgijink gestopt als 

coördinator en is weer waker aan het bed.

Enkele vrijwilligers hebben tijdelijk op deze functie 

meegewerkt.

Afgelopen jaar zijn 6 vrijwilligers gestopt.
J. Arink (na 17 jaar)

J. Faber (na 17 jaar)

H. Bruinsma (na 14 jaar)

H. Lansink (na 10 jaar)

L. de Boer (na 3 jaar)

S. van Altena (na 1 jaar)

Helaas is vrijwilliger A. Muller overleden. 

Zij was 5 jaar vrijwilliger.

In september hebben 8 nieuwe vrijwilligers 

de introductiecursus gevolgd. Op 1 januari 2021 

zijn er 68 vrijwilligers om te waken.

samenstelling
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Thuiswaken Bijna Thuis Huis

n totaal is er dit jaar 4296 uur gewaakt door 

de vrijwilligers.

In het Bijna Thuis Huis zijn 11 aanvragen geweest.

 Aantal cliënten Uren gewaakt Nachten Dagdelen
Emmeloord 6 1256 52 206

Creil 1 96 4 16

Kuinre 1 128 5 22

Lemmer 1 396 18 68

Urk 1 124 5 21

Vollenhove 1 400 17 67

Totaal 11 2400 101 398

overzicht gewaakte uren

I
In de thuissituatie zijn er 41 aanvragen geweest.

 Aantal cliënten Uren gewaakt Nachten Dagdelen
Emmeloord 22 748 93 1

Ens 2 68 8 1

Urk 10 536 67

Marknesse 1 4 0         1

Blokzijl 1 264 33

Lemmer 1 16 2

Creil 1 156 18          3

Kuinre 1 8 1

Luttelgeest 2 96 12

Totaal 41 1896 234 6
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Themabijeenkomsten

9  januari: Nieuwjaarsbijeenkomst.
Alle vrijwilligers waren uitgenodigd in ‘De Koningshof’ 

op Urk om elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar toe 

te wensen.

6 februari: Waarom gedraag ik mij zo…
Voor dit thema was de heer van der Wedden 

uitgenodigd. Hij is huisarts en jurist.

Het gedrag, ook van ons zelf, is soms moeilijk

te begrijpen. In ieder van ons zit ‘het kind’, 

‘de ouder’ en ‘de volwassene’. De heer van der 

Wedden gaf voorbeelden waarin je de verschillende 

gedragingen ziet gebeuren, en hoe je kunt analyseren. 

Een van de bekendste modellen uit de Transactionele 

Analyse (TA) is de Dramadriehoek. Deze werd 

uitgebreid besproken.

5 maart: Verlies en rouwbegeleiding 
bij jonge gezinnen
Deze themabijeenkomst werd verzorgd door Trees 

Menu van Draag-Kracht. Zij is verlies- en rouwbegelei-

der en ervaringsdeskundige. Verlies hoort bij het leven 

en heeft altijd te maken met liefde. Met de inhoud 

van een rugtas maakte zij duidelijk dat er verschillende 

soorten verliezen zijn. Er zijn symbolen als troost of 

herinnering. Op hetzelfde verlies kan heel verschillend 

(door man en vrouw) gereageerd worden en dus ook 

verwerkt worden.

Draag-Kracht: Kijk wat je kunt verwerken, wat is jouw 

draagkracht.

scholing vrijwilligers
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Informatie en hulp

oor informatie en hulp is de dienstdoende 

coördinator van de Stichting Terminale 

Thuis Hulp Noordoostpolder-Urk 24 uur per dag te 

bereiken via telefoonnummer: 06 - 301 000 40

E-mail: coordinatoren@tthnop-urk.nl

Bestuur en organisatie
Voor bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden 

is het secretariaat van de Stichting Terminale Thuis 

Hulp Noordoostpolder-Urk te bereiken via: 

E-mail: bestuur@tthnop-urk.nl 

Voor meer informatie over de Stichting TTH: 

www.tthnop-urk.nl

Bijna Thuis Huis
Houttuinen 22 en 24

8301 XP Emmeloord

bereikbaarheid

V
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Een steun ben jij

ij bent mij een steun

Jij die doet wat moet worden gedaan

Jij die je niet laat opjagen

Jij die naar mijn stilte luistert

Jij die ook ziet wat ik nog niet zie

Jij bent mij een steun

Jij die mijn kamer niet binnenstormt

Jij die klopt en wacht aan mijn deur

Jij die met afstand mij veiligheid biedt

Jij die mij vreemd toch vertrouwen geeft

Jij bent mij een steun

Jij die niet van grote woorden houdt

Jij die niet alsmaar doorpraat

Jij die niet eigen belang vooropstelt

Jij die alle tijd lijkt te hebben

Jij bent mij een steun

Jij die mijn stille verdriet ziet

Jij die niet aan alles wat wilt doen

Jij die er bent als ik weg aan het gaan ben

Jij die waakzaam bent

Marinus van den Berg

gedicht

J
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