Jaarverslag 2021| NPV-afdeling Ermelo
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de afdeling Ermelo was in 2021 als volgt samengesteld:
Bestuurslid
Functie/Portefeuille
Mw. J.M. van Ganswijk
voorzitter
Dhr. G.C. Schalk
penningmeester
Mw. J. van Bloemendaal-van Dijk secretaris
Dhr. G. Staal
pr
Mw. J. Visser
algemeen bestuurslid
Mw. J.M. Zeevat-Stam
algemeen bestuurslid

Aftredend
2023
2024
2023
2023
2026
2021

Het jaar 2021 was net als 2020 bestuurlijk en organisatorisch een onrustige periode.
Als het toegestaan was vergaderden we fysiek en anders digitaal.
Veel geplande activiteiten zijn vanwege de Covid-19 pandemie niet doorgegaan.
De zorgvraag was minder; een aantal activiteiten hebben desondanks doorgang gevonden.
Het nodige werd ondernomen om het contact met de vrijwilligers en zorgvragers te onderhouden.
Ledenvergadering 2021
De Algemene Ledenvergadering kon door de Covid-19 pandemie in de eerste helft van dit jaar niet
gehouden worden. Wanneer de omstandigheden het zouden toelaten was het plan deze vergadering
eventueel in september te houden.
Vanwege de corona-maatregelen werd uiteindelijk besloten de jaarvergadering 2021 te laten
vervallen.
Het jaarverslag en financieel verslag zijn op de website geplaatst. Met goedvinden van het NPVlandelijk behoefde er, in verband met Covid regelgeving, geen kascontrole plaats te vinden.
Bestuurszaken
-In 2021 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Mevrouw J.J. Urbach is als bestuurslid gestopt en mevrouw J. Visser heeft haar plaats ingenomen.
Er kon geen afscheid van mevrouw Urbach genomen worden en mevrouw Visser kon zich niet
voorstellen op de ledenvergadering.
Onze voorzitter heeft mevrouw Urbach persoonlijk bedankt voor haar jarenlange trouw en haar
meedenken in- en het uitvoeren van het werk voor de NPV afdeling Ermelo en Harderwijk.
-Alle leden in Ermelo en Harderwijk is via e-mail of post bericht dat in verband met corona opnieuw
geen algemene ledenvergadering kon worden gehouden en dat het jaar- en financieel verslag op de
website van NPV Ermelo is geplaatst.
-Door de voorzitter en secretaris zijn alle leden van Ermelo en Harderwijk waarvan wij geen emailadres bezaten gebeld met de vraag of zij e-mail hebben. Dit aangezien er nog veel per post
verzonden moet worden en de portokosten erg oplopen.
-Op 14 oktober is voor onze leden en belangstellenden een thema-avond georganiseerd in de kerkzaal
van de Rehobothkerk met als onderwerp “Tijdig spreken over het levenseinde”. Dit was een
interessante en goed bezochte avond.
-De voorzitter en penningmeester hebben een uitgebreid gesprek gehad met David Wijnperle. Hij

verricht onderzoek voor de NPV-landelijk. Het doel is om structuur en werkwijze van afdelingen van
de NPV in kaart te brengen en te onderzoeken op de toekomstbestendigheid van het vrijwilligerswerk.
Hierover hebben we als bestuur ook van gedachten gewisseld.
-Via diverse media werd bekendheid gegeven aan het werk van de NPV.
Ons bestuurslid met de pr als taak heeft diverse artikelen laten plaatsen.
Andere agendapunten/acties zijn geweest:
-gebrainstormd over taken binnen bestuur en de toekomst van de NPV Ermelo/Harderwijk.
-het opstellen van een bestuursreglement om te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 van kracht werd.
-project ‘Ontmoeting dichtbij’.
-toerusting vrijwilligers.
-wat zijn de mogelijkheden gezien de regelgeving in coronatijd.
-een nieuwe smartphone voor de coördinatoren werd nodig geacht en aangeschaft.
Vrijwilligersbijeenkomsten
Vanwege de overheidsmaatregelen in verband met corona, konden er dit jaar voor de vrijwilligers
geen themabijeenkomsten plaatsvinden.
Eveneens is er ook geen avond voor de vrijwilligers georganiseerd door het bestuur.
In plaats hiervan is er bij alle vrijwilligers als dank een ‘rondje van Schulp’ (verschillende sappen)
van de Landwinkel bezorgd.
Vrijwillige thuishulp
Het werk van de NPV is anders gelopen dan aanvankelijk werd gedacht.
Veel activiteiten konden niet doorgaan.
Gelukkig hoefde niet alles gecanceld te worden; er waren ook nieuwe contacten en initiatieven:
 Vanuit de gedachte ‘wij vergeten onze zorgvragers niet’ zijn er in mei en augustus plantjes bij
de zorgvragers en bij de personen bezorgd die vaak meegingen met de uitjes van ‘Ontmoeting
dichtbij’.
 Eind december is er een kerstkaart bezorgd bij alle zorgvragers.
 Veel vrijwilligers hebben op hun eigen manier contact onderhouden met hun zorgvrager.
 De aanvragen voor hulp waren dit jaar minder dan voor corona.
Project ‘Ontmoeting….dichtbij’
Het enige uitje dit jaar was een bezoek aan Restaurant Uddelermeer, via een toeristische route.
Hier werd koffie/thee of iets anders gedronken met gebak erbij.
Er werd er een prachtige film vertoond over de natuur in onze omgeving tijdens de 4
seizoenen.
Dit uitje heeft op 16 en 22 september plaatsgevonden voor 2 x 13 personen.
In verband met corona werd dit voor kleine groepen georganiseerd.
Tijdens het tweede uitje op 22 september werden we verrast door de directie van Restaurant
Uddelermeer met de mededeling dat zij de versnaperingen voor deze middag voor hun
rekening namen voor het goede werk waarvoor de NPV zich inzet.
Heel bijzonder was het te ontdekken dat de mensen zo genoten van deze middag!
Helaas kon een gepland uitje naar de Beeldentuin in Garderen geen doorgang vinden.
Jammer was het dat het doel project ‘Ontmoeting…dichtbij’ te weten, elkaar ontmoeten en
spreken, opnieuw (door corona) niet gerealiseerd kon worden.
Urenverantwoording
Het coördinatieteam van de NPV afdeling Ermelo heeft dit jaar voltallig haar werk kunnen doen.
De coördinatoren zijn: Marja Postuma, Greetje ’t Hart, Hannie Roepman en Rieki Steenkamp.
Zoals vermeld kwamen er minder hulpvragen binnen. Desondanks is er, met inachtneming van de
coronamaatregelen, hulp verleend.

Ook in beperkte mate kon er vervoer worden geregeld voor medisch geïndiceerde afspraken.
Per 31 december 2021 waren er 83 vrijwilligers actief.
Dankzij hun inzet kon aan de hulpvragen worden voldaan.
Aantal nieuwe vrijwilligers: 7
Afmelding: 6
Aantal nieuwe zorgvragers: 22
Afmelding zorgvragers: 25
De vrijwilligers hebben in 2021: 2997 uren hulp verleend.
De urenverdeling was als volgt:

aandachtzorg
ouderenzorg
dementiezorg
coördinatie
gehandicaptenzorg
psychische zorg
gezinszorg

2021

2020

422
1713
2
12
670
178

410
2.400
108
0
989
164
2,5

Het werk van de coördinatoren nam 332 uur (292 uur) in beslag, zodat het jaartotaal uitkomt op 3329
uur (4.365,5 uur).
Financiële ondersteuning
Ook in 2021 heeft het werk van de NPV weer doorgang kunnen vinden aangezien we financieel
werden ondersteund door diverse kerkelijke gemeenten en een Ermelose stichting. Ook werden giften
van privé personen ontvangen. We zijn dankbaar voor de diverse ondersteuningsvormen.
Tenslotte
In 2021 is door de coronapandemie aan het werk van de NPV een andere invulling gegeven.
Veel werk heeft in afgeslankte vorm plaatsgevonden.
We wachten af wat het jaar 2022 ons gaat brengen.
Als bestuur, coördinatoren en vrijwilligers hopen we onder Gods zegen hulp te kunnen blijven geven.
NPV Ermelo, maart 2022
Cobi van Bloemendaal
Secretaris NPV | Afdeling Ermelo
Tel: 0341-558966
Email: bestuurnpvermelo@gmail.com
Telefoonnummer thuishulp NPV: 06-20223954

www.thuishulpnpvermelo.nl
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Resultaat
2021
Bijlage
Euro

Begroting
2021
Euro

Resultaat
2020
Euro

Begroting
2022
Euro

2.912,30

2.000,00

3.680,35

1.500,00

BATEN
7.
8.
9.
10.

11.

Retributies
Giften, collecten en schenkingen
Sponsoring en advertenties
Overige baten

800,00

Verkoop artikelen
Bruto omzet artikelen
Af: Kostprijs
Nettowinst

12. Subsidies overheden en anderen
13. Resultaat beleggingen (o.a. rente)

A

Totaal baten

-

-

-

-

5.000,00

5.000,00

2.912,30

2.000,00

9.480,35

6.500,00

197,23
831,09

400,00
400,00

217,16
398,00

400,00
750,00

119,36

150,00

119,41

150,00

858,14

750,00

1.893,28

1.250,00

2.005,82

1.700,00

2.627,85

2.550,00

2.400,00

2.400,00

2.350,00

2.400,00

250,00
1.152,79
57,00

300,00
1.500,00
200,00

250,00
1.534,94
323,02

300,00
1.500,00
200,00

3.859,79

4.400,00

4.457,96

4.400,00

Totaal besteed

5.865,61

6.100,00

7.085,81

6.950,00

Verschil baten en lasten

2.953,31-

4.100,00-

2.394,54

LASTEN
14. Verenigingskosten
Kosten ledenvergaderingen
Kosten afdelingsbestuur
Kosten Nieuwsbrief
Contributies/abonnementen
Bankkosten
Attenties/vergoedingen vrijwilligers
Overige kosten vereniging

15. Vrijwillige (Terminale) Thuishulp
Hulpverleningskosten
Reiskosten
Bankkosten
Contributies/abonnementen
Attenties/vergoedingen vrijwilligers
Overige kosten thuishulp

De begroting is door het bestuur in haar vergadering van
Voorzitter:

10-3-2022
Penningmeester:

1

goedgekeurd.

450,00-
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BALANS PER 31 DECEMBER

2021

2020
Euro

Euro

-

-

ACTIEF

1.
2.

Vorderingen
Te vorderen retributies NPV
Overige vorderingen

3. Liquide middelen:
Saldo Kas
Saldo Bank 1
Saldo Bank 2
Saldo Bank 3
Saldo Bank 4

14.595,34

Totaal activa afdeling

16.680,44

14.595,34

16.680,44

14.595,34

16.680,44

PASSIEF

4. Eigen vermogen (*)
Eigen vermogen per 1 januari
Bij/af: saldo baten en lasten
Af: overboekingen naar Landelijk Bureau

16.680,44
2.953,31-

14.285,90
2.394,54
13.727,13

5.
6.

Kortlopende schulden
Terug te betalen subsidies
Overige kortlopende schulden

16.680,44

868,21

Totaal passiva afdeling

14.595,34

Controle
(*) Vermogensnorm art. 9 lid 2 corrigeren met 70% begrote jaarlast komend jaar

1

-

16.680,44

Controle

-

