UITNODIGING
D.V. dinsdag 24 april 2018 zal er een thema-avond gehouden worden over
‘Psyche en geloofsbeleving bij ziekte’. Aansluitend zal de jaarlijkse
ledenvergadering plaatsvinden.

JAARVERSLAG

Nederlandse Patiënten Vereniging | afdeling Capelle a/d IJssel | Jaar: 2017

Voorwoord

Wij nodigen u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn!
De avond zal gehouden worden in de Eben-Haëzerschool, Duikerlaan 402.
De avond begint om 19:45 uur. Inloop vanaf 19:15 uur.
Dhr. T(om) van Staveren zal tijdens deze avond een lezing houden over het
thema ‘Psyche en geloofsbeleving bij ziekte’
In het dagelijks leven is dhr. van Staveren geestelijk verzorger in verpleeghuis Salem, Ridderkerk.

De agenda van de avond is als volgt:
1.
Opening door de voorzitter, dhr. J.P. de Pater.
2.
Lezing door dhr. T(om) van Staveren.
3.
Pauze.
4.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
5.
Bestuurszaken: bestuursverkiezing mevr. M. Nederlof-Roos.
6.
Jaarverslag van de secretaris en verslag ALV 2016 .
7.
Financieël verslag van de penningmeester.
8.
Verslag kascontrolecommissie en vaststellen samenstelling commissie 2018.
8.
Rondvraag.
8.
Sluiting.

U kunt gebruik maken van onze pendeldienst als u graag wilt komen, maar geen vervoer heeft of
als u ’s avonds liever niet meer over straat gaat. Neemt u dan contact op met onze secretaris.
Opgave voor deze avond is niet noodzakelijk, maar is wel gewenst.
Dit kan digitaal via www.npvcapelle.nl of via een e-mail naar: info@npvcapelle.nl
Met vriendelijke groet,
A.P. Uitbeijerse, secretaris
Wiekslag 11 | 2903 VA | Capelle aan den IJssel | (010) 44 12 688 | info@npvcapelle.nl

Volg ons op Facebook en deel
de uitnodiging voor deze avond!
www.facebook.com/NPVCapelleaandenIJssel

Uitnodiging thema-avond en jaarvergadering dinsdag 24 april 2017
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Het jaar 2018 is al weer geruime
tijd op gang: regen en wind
in de louwmaand, vriesweer
in
de
sprokkelmaand
en
lentevoorboden in de lentemaand.
Ook in dit jaar lijkt de tijd weer te
‘vliegen’. Het jaar 2017 is inmiddels
geschiedenis, eveneens voorbij
gevlogen. De cyclus van de
tijd nemen we elke dag waar.
Gedachten over zondag 10 HC
komen als het ware van zelf naar
boven...
We denken aan leden en
vrijwilligers onder ons, die
geliefden in 2017 moesten
achterlaten. Aan hun aardse
reis kwam het einde. Wij
mochten nog verder reizen, ieder
met de eigen herinneringen
en
omstandigheden.
Zo
ook herinneringen aan de
hulpvragers om ons heen die
we zorg en aandacht mochten
en ook nog mogen verlenen. Zij
die een speciale plek in onze
gebeden hadden en hebben.
Herinneringen aan de dankbare
blik of het gebaar van hen die we
een beker koud water mochten
en nog mogen geven. Misschien
waren of zijn we het ons niet
eens bewust... Mag de drijfveer
van liefde en betrokkenheid voor
onze hulpbehoevende naaste
ook in 2018 gestalte krijgen. De
geschiedenis van de barmhartige
Samaritaan heeft ons altijd wat
te zeggen, ook als het in de
patiëntenzorg met alles wat er
mee te maken heeft, ons eens
tegen zit.

We kijken via dit jaarverslag
inhoudelijk en ook in financiële
zin terug op 2017. Alleszins
lezenswaardig! Voor de meesten
is het financiële overzicht vaak
niet zo’n aantrekkelijke stof.
Toch is het voor de goede
orde en ter verantwoording
een
noodzakelijk
moment.
We mochten over voldoende
middelen beschikken voor de
voortgang van ons werk. We zijn
onze burgerlijke gemeente en de
diverse donateurs daarvoor zeer
erkentelijk. Een zorgpunt is de
bijdrage van sommige kerken (zie
verder bij de andere onderdelen).
Inmiddels is meer dan in de
vorige
kabinetsperiode
het
onderwerp zorg in brede zin,
prominent
op
de
politieke
agenda terecht gekomen. We
mogen dankbaar zijn dat ook
binnen Het Kabinet het Bijbelse
geluid daarbij weer mag klinken.
Ook is en wordt er meer geld
beschikbaar
gesteld.
Toch
nemen de feitelijke zorgen nog
verder toe, b.v. rond het voorzien
in
voldoende
vrijwilligers,
de groeiende behoefte aan
mantelzorg
en
respijtzorg,
de
vergrijzing
(ook
onder
de vrijwilligers) enz. Kortom,
alertheid mbt de continuïteit van
ons verenigingswerk blijft meer
dan nodig. Ook het vragen van
aandacht en steun hiervoor
vanuit Den Haag. De NPV schuift
regelmatig aan op de plaats
waar landelijke besluitvorming
wordt voorbereid. Tot voor
kort in de persoon van NPVdirecteur Esmé. Per 1 april is
als haar opvolger benoemd
de senator Diederik van Dijk.
Wij wensen hem ook via deze
jaarstukken veel daadkracht,
wijsheid
en
zegen
toe.

Want we mogen er niet
van uitgaan dat de huidige
betrekkelijke
windstilte
rond
medisch-ethische
aspecten
blijvend zal zijn. De signalen die ons
bereiken zijn niet mis te verstaan.
Daarom blijft het doordenken
en met elkaar bespreken van
‘de (fundamenten van) zorg
voor het leven’ onverminderd
noodzakelijk. Ook als plaatselijke
afdeling hebben we daarin een
duidelijke Bijbelse boodschap te
praktiseren. We streven ernaar
om in de nieuwe zittingsperiode
van de gemeenteraad met de
desbetreffende wethouder en
andere betrokken partijen weer
een goede relatie op te bouwen.
Als bestuur en met elkaar hopen
we ook in 2018 de kracht en
betrokkenheid te ontvangen
om dit vrijwilligerswerk, goed
te
mogen
behartigen.
Wij
wensen hierbij met name onze
vrijwiligers en coördinatoren als
onze ‘vooruit geschoven posten’
toe om het werk met vreugde
te mogen verrichten. Zo ook
aangaande hen die wekelijks bij
de voedselbank betrokken zijn.
Het gebed voor en met elkaar
als bestuur, leden en vrijwilligers
is bij dit alles onmisbaar. Veel
vrijwilligerswerk wordt verricht
voor ouderen of alleenstaanden.
Voor hen en tevens voor ons allen
een speciale wens ter afsluiting
van dit voorwoord:

...Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ‘t smeekt,
Mild en overvloedig...
(Psalm 81, ged.)

Johan de Pater, voorzitter.
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Financiële verantwoording

Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 ligt al weer ruim een
kwartaal achter ons. Toch is het
goed om nog even terug te blikken.
Dit afgelopen jaar zijn er weer
activiteiten geweest die we hebben
georganiseerd. Ook is er weer
heel veel werk verricht door de
coördinatrices en de vele vrijwilligers
waar we heel erg blij en dankbaar
voor zijn!

Thema-avond en ALV 11-4-’17
Voorzitter J.P. de Pater opende
de avond met schriftlezing, een
korte overdenking en gebed na de
samenzang.
Mevr. Klazina van den Herik was
als gastspreekster uitgenodigd met
een inleiding over ‘verstandig ouder
worden’. Mede door de expertise van
de spreekster voelde de aanwezigen
zich vrij om veel vragen te stellen.
Het werd dus een interactieve
avond. Aan het einde van de avond
werd de ALV gehouden. Er waren 39
leden aanwezig. Mevr. M. KoelewijTerlouw en dhr. A.P. Uitbeijerse
waren aftredend en herkiesbaar als
resp. penningmeester en secretaris.
Er waren geen tegenkandidaten
ingediend en zodoende werden
beiden herkozen. De voorzitter
bedankte de zaal voor het
gestelde vertrouwen in deze twee
bestuursleden.
Het
jaarverslag
van de secretaris en het financiële
overzicht van de penningmeester
werden zonder aan of opmerkingen
akkoord bevonden. Na controle
en verslag daarvan werd de
penningmeester decharge verleend.
De nieuwe kascontrolecommissie
werd tevens vastegesteld bestaande
uit de heren Belder en Nederlof.

Schenkelmarkt
Eind augustus 2017 stond onze
afdeling met een kraam op de
jaarlijkse Schenkelmarkt. Tijdens
deze twee dagen kunnen we toch
veel mensen bereiken d.m.v. een
gesprek dan wel met folders en
andere PR materialen. Het blijkt dat
toch veel mensen niet bekend zijn
met onze vereniging, zowel landelijk
als plaatselijk. Hier wordt door het
landelijk bureau ook over nagedacht.

In de Nieuwe Westerkerk hebben we
genoten van een heerlijke maaltijd
en een gezellig samenzijn. Er
werden drie jubilarissen gehuldigd,
te weten mevr. Feringa, dhr. Kreiter
en dhr. Belder. Deze vrijwilligers
waren 12,5 jaar actief bij onze
afdeling. Ze kregen een mooi Chai
speldje, een oorkonde en een bos
bloemen. Mevrouw D. Schaaphok
was deze avond aanwezig om met
onze vrijwilligers kennis te maken,
ervaringen te delen en informatie te
geven over Stiching Welzijn Capelle.

Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

2016

2017

2017

2018

Giften

2.275

1.800

1.575

1.600

Subsidie - Capelle

3.128

3.128

3.128

3.036

175

0

250

250

16

15

7

0

100

100

118

100

5.693

5.043

5.077

4.986

(in euro)

Baten

Retributie
Rente
Overige opbrengsten

Lasten
Vrijwilligers Thuishulp

3.080

2.515

2.547

2.491

Vrijwilligers Voedselbank

734

644

614

598

Presentatie/Voorlichting

763

500

919

800

Jaarvergadering

240

300

100

200

512

135

134

135

Bankkosten/Kantoorkosten
Ledenwerving

Thema-avond 7-11-’17
Een avond over de actuele
ontwikkelingen rond levensbegin en
levenseinde. Spreekster was NPV
directeur Esmé Wiegman. De zaal in
de Nieuwe Westerkerk zat vol deze
avond met bijna 75 belangstellenden!
Ervaringen vanuit de zaal en van
Esmé wisselden elkaar mooi af. Ook
fijn om te oren dat Esmé gezien haar
politieke achtergrond en ervaring als
NPV directeur ook een klein beetje
invloed kon uitoefenen bij de tot stand
koming van het regeerakkoord.

Vrijwilligersavond 24-11-’17
De vrijwilligersavond is een jaarlijks
terugkerende avond waar we onze
vrijwilligers in het zonnetje zetten.
Ook in 2017 zijn er weer vele uren
hulp geboden door onze vrijwilligers.

Bestuur en coördinatrices
Het bestuur heeft vorig jaar
zevenmaal vergaderd en een enkele
keer met de coördinatrices erbij.
Dit gaat altijd in een goede sfeer
en de besluiten zijn altijd unaniem.
Kortom, we staan pal achter onze
vereniging! Het is wel opgevallen dat
de aanvragen dit jaar vermeerderd
zijn en dat ook niet in alle aanvragen
voorzien kon worden helaas. Langs
deze weg nogmaals de oproep
om u aan te melden als vrijwilliger!
U kunt meer informatie krijgen bij
één van onze coördinatrices via
e-mail:
npv.capelle@gmail.com
of per telefoon: 06-42 80 43 20.

31-12-’17

31-12-’16				

31-12-’17

31-12-’16		

Debet 											

Credit

Vorderingen 					
NPV landelijk			
250
175
Overige			
6
418
				
256
593

Eigen vermogen
Stand 1-1 		
Saldo baten en lasten
Stand 31-12

4.593
-325
4.268

Liquide middelen		

5.314

3.786

Kortlopende schulden

				

5.570

4.379				
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Staat van baten en lasten

Totaal baten

Balans per jaareinde (in euro)
				

Financieel jaarverslag 2017

4.268
159
4.427
1.144		
5.570

111
4.379

0

50

0

50

Kopieerwerk

446

450

415

450

Porti/Bezorgkosten

242

300

191

200

Totaal lasten

6.018

4.894

4.919

4.924

Saldo

-325

149

159

62

In 2017 hadden we te maken met achterblijvende inkomsten vanuit giften van particulieren en kerken.
Daarnaast vielen de kosten een fractie hoger uit dan was voorzien, met name vanwege een duurdere
ruimte die wij moesten huren voor het organiseren van de jaarlijkse thema-avond. Ook is er een nieuwe
folder voor onze thuishulpactiviteiten ontwikkeld. Vanwege de achterblijvende inkomsten en iets hogere
kosten, waren wij genoodzaakt om een bedrag aan retributie aan te vragen bij het landelijk bureau van de
NPV. Elke afdeling is in de gelegenheid om retributie aan te vragen. Over 2017 is 25% aangevraagd van wat
mogelijk is.
Ook voor 2018 is een deel retributie begroot. Het streven is om de retributie zo laag mogelijk te houden
aangezien het landelijk bureau de middelen ook goed kan gebruiken. Bij deze willen wij kerken en
particulieren dan ook oproepen om onze activiteiten te (blijven) steunen. Hierdoor maakt u het mogelijk dat
ons werk voortgang mag vinden en we de Capellenaren kunnen blijven ondersteunen in de voorlichting en
doordenking van medisch-ethische onderwerpen, wat in deze tijd zeker niet minder relevant wordt.
De subsidie die we van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben ontvangen betreft een
waarderingssubsidie voor onze vrijwilligers van zowel de thuishulp als de voedselbank.
De subsidie is geheel besteed aan het doel. De kosten bestonden verder uit kosten voor het twee keer per jaar
organiseren van een thema avond/jaarvergadering, het drukwerk, de postbezorging, de zichtbaarheid van
de NPV in Capelle aan den IJssel (onder andere de Schenkeljaarmarkt) en het in stand houden van een
bankrekening en telefoon.
De vereniging houdt een buffer aan van zo’n 4.400 euro. Dit is nodig om tegenvallers op te kunnen vangen
en tussentijds voldoende middelen te hebben om de lasten te kunnen betalen. Per balansdatum 2017 stond
er nog geld voor de voedselbank open (onder de kortlopende schulden). Dit geld is begin 2018 geheel
besteed ter verrijking van de pakketten, die door een aantal van onze vrijwilligers uitgedeeld worden bij
de Hoeksteenkerk. Beide zaken zijn te zien in balans van de vereniging. Ten slotte past ons dankbaarheid aan
de Heere, Die ervoor gezorgd heeft dat we weer voldoende middelen ontvingen, zodat het werk van de NPV
ook in 2017 gedaan mocht worden.

Martha Koelewijn -Terlouw, penningmeester
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