VPTZ Oost-Groningen, ANBI gegevens 2012
Naam

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost-Groningen

RSIN

8152 75 481

Nummer K.v.K.

02091182

Contactgegevens

Bezoekadres:
Steenstraat 10, 9646 BA Veendam

Bestuur

De heer J. Halff, voorzitter
De heer J. Tap, secretaris
Mevrouw T. Scholtens, penningmeester
De heer G. Hofman, lid
Mevrouw G. Kuiper, lid
Mevrouw E. Wubs, lid

Beloningsbeleid

De bestuursleden en de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De coördinator is
gedetacheerd vanuit een thuiszorgorganisatie en wordt beloond volgens
de geldende cao.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het verlenen van hulp aan stervenden en hun naasten;
b. het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van
de dood in het dagelijkse leven. De stichting oriënteert zich
hierbij op en onderschrijft de doelstellingen van de Vereniging:
Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland, gevestigd in de
gemeente Bunnik.
c. het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een
hospice, dat naar zijn aard kleinschalig is, waarbij de levensstijl
van de betrokkene centraal staat en waar de situatie en
verzorging zoals die thuis was zoals die thuis was zoveel mogelijk
wordt gecontinueerd. Uitgangspunt van de zorg vormen de
behoeften en verlangens van de mens in zijn laatste levensfase
casu quo stervensfase en zijn naasten. Bij de aan te beiden zorg
wordt tegemoet gekomen aan de lichamelijke, emotionele,
mentale en spirituele behoeften van de betrokkene, hetgeen
eraan bijdraagt dat deze persoon op een zo waardig mogelijke
wijze zijn leven kan afronden;
d. en voorts alles wat daarmede verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn in meest uitgebreide zin des woord.

Verslag van de activiteiten

Ten behoeve van de Stichting VPTZ Oost-Groningen waren in het jaar
2012 40 opgeleide vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers hebben in

totaal in het verslagjaar 45 cliënten in hun laatste levensfase begeleid
en hun naasten ondersteund.
Financiële verantwoording Balans 31-12-2012
€
Actief
Vaste activa
Vlottende activa

Passief
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

0
39.227
_______
39.227
=======
4.392
12.500
1.500
20.836
_______
39.227
=======

Exploitatieoverzicht 2012
€
Baten
Subsidies
Donaties
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Coördinatie/vrijwilligers
Overige kosten
Totaal lasten
Exploitatiesaldo 2012

43.549
149
500
----------44.195

24.474
19.181
----------43.655
_______
540
=======

