JAARVERSLAG 2019

Algemene Hulpdienst Best

Stichting Algemene Hulpdienst Best
Zonnewende 173,5683 AB Best
Gevestigd in Bestwijzer. Tel: 0499-770136
(alleen op werkdagen van 10.00-11.30 uur)
Voor noodgevallen: mobiel 06 19887350
e-mail: ahd-best@live.nl
website: ahd-best.nl

Jaarverslag 2019 Algemene Hulpdienst.

Voorwoord van de voorzitter
2019 Was voor de Algemene Hulpdienst Best een erg druk jaar. Dit kwam mede
doordat wij het vervoer van Bestse cliënten van de dagbesteding De Hoeven in
Oirschot gingen verzorgen. Het aantal cliënten nam steeds toe en dat legde een
te grote druk op de beschikbare chauffeurs. In overleg met de Hoeven moesten
wij besluiten om per 1 januari 2020 met dit vervoer te stoppen. Het afgelopen
jaar was dan ook zeker druk voor onze centralistes. Zij moesten steeds vaker
langer doorwerken om de ritaanvragen rond te krijgen. De telefonische
bereikbaarheid van de chauffeurs speelt daarin een grote rol. In Best wordt
zeer waarderend gesproken over de Algemene Hulpdienst. Niet alleen over de
ritten die wij uitvoeren maar ook over de manier waarop onze vrijwilligers de
gasten begeleiden. Ik ben dan ook trots op het werk dat door onze vrijwilligers
is verzet en wil iedereen bedanken voor hun inzet. Ik hoop dat de inwoners van
Best ook in 2020 weer op jullie kunnen rekenen.

Oprichting/doelstelling
De AHD is bij notariële akte opgericht op 17 maart 1973 en bestond in 2019 dus
46 jaar.
De doelstelling van de Algemene Hulpdienst is om geheel met inzet van
vrijwilligers hulp te verlenen aan mensen met een lichamelijke en/of sociale
beperking in ruime zin. De Algemene Hulpdienst werkt als aanvulling op de
mantelzorg.
Concreet komt deze inzet op het volgende neer:
- Begeleidend vervoer per auto:
Bezoek aan ziekenhuis, specialist, fysiotherapie, huisarts etc.

Bezoek aan familie, vrienden, kapper, buurtcentrum, winkels.
Bij afhankelijkheid van een rolstoel indien nodig eventueel vervoer per
rolstoelauto.
-Persoonlijke hulp
Boodschappen doen
Verzoeken voor hulp kunnen iedere werkdag van 10.00 uur en 11.30 uur 's
ochtends worden gedaan op het telefoonnummer 0499-770136 van de AHD.
Een telefoniste van de AHD is hiervoor aanwezig bij Bestwijzer aan de
Zonnewende in Best.
Voor spoedgevallen buiten deze vaste tijden is een mobiel nummer
beschikbaar 06-19887350.
Op diverse locaties waar met name mensen komen die binnen onze doelgroep
vallen, liggen informatiefolders met relevante informatie over de
mogelijkheden en bereikbaarheid van de Algemene Hulpdienst. Te denken valt
hierbij aan Bestwijzer, wachtkamers van gezondheidscentra, huisartsen,
fysiotherapeuten en wijkaccommodaties.

Bestuur
Begin 2019 is mw. Muis de Wit toegetreden tot het bestuur en zij heeft
daarmee de vacante functie van secretaris ingevuld.
De bestuurssamenstelling is hiermee als volgt geworden:
Jan van Berlo

Voorzitter

Muis de Wit

Secretaris

Wil Kuiten

Penningmeester

Peter van Vroenhoven

2e Penningmeester

Peter van de Meeren

Activiteiten

Diny van de Sande

Coördinator vrijwilligers

In 2019 hebben er 7 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Opzet is om eens
in de 2 maanden een vergadering te beleggen.
Verder vindt er jaarlijks in maart een jaarvergadering plaats waarvoor alle
vrijwilligers worden uitgenodigd.

Vrijwilligers
In de loop van 2019 hebben we een achttal nieuwe vrijwilligers kunnen
begroeten, te weten:
mw. Miriam Bonnier

telefoniste

mw. Hanneke van Haarlem

chauffeur/begeleider

mw. Janny Kamp

telefoniste

dhr. Dolf Mehagnoul

chauffeur/begeleider

dhr. Ton van Veenen

chauffeur/begeleider

mw. Hilly van Veenen

chauffeur/begeleider

dhr. Cor Wiegmans

chauffeur/begeleider

Afscheid hebben we genomen van de dhr. Ad van de Cruijs, die is gestopt als
chauffeur/begeleider en van de dames Riny van de Burgt en Trix Postuma die
beiden zijn gestopt met hun inzet als telefoniste.
Eind 2019 beschikte de AHD hiermee inclusief bestuur over 49 vrijwilligers,
waarvan 12 telefonisten/centralisten. Nagenoeg alle vrijwilligers zijn
gepensioneerden die zich op deze wijze nog willen inzetten voor de
samenleving.

Afscheid Trix Posthuma

Inzet hulpverlening 2019
In 2019 verzorgde de Algemene hulpdienst 3104 hulpvragen. Dit is aanzienlijk
meer dan in het voorgaande jaar 2018 toen sprake was van 2366 aanvragen.
Behoudens een autonome toename, waarvan al jaren sprake is, is een
belangrijke oorzaak van de grote stijging de verzorging van het vervoer naar
dagbesteding De Hoeven in Oirschot voor de inwoners van Best. Op verzoek
van het management van de Hoeven hebben wij dit vervoer, na ampele
overwegingen, begin 2019 op ons genomen. In de loop van het jaar is evenwel
gebleken dat dit zowel organisatorisch als qua capaciteit een zodanige zware
belasting met zich meebracht dat onze overige kernactiviteiten in het gedrang
kwamen. Dit is reden geweest om per eind 2019 dit vervoer weer te
beëindigen. De Hoeven is met ingang van 2020 het vervoer zelf gaan verzorgen.
De verrichte hulpaanvragen 2019 zijn grofweg als volgt te verdelen:

*Vervoer medische bestemmingen:
-Ziekenhuizen, specialist

etc.

602

-Fysiotherapie c.q. Blixembosch,

164

-Vervoer cliënt GGZE Broedheuvel naar Eindhoven v.v.

201

-Vervoer cliënt naar werkvoorziening Schijndel voor Gemeente Best

148

*Sociale bestemmingen
-Boodschappendoen
-Amaliazorg + dagbesteding De Hoeven Oirschot

69
578

-Diverse bestemmingen binnen Best (Bridge, kienen, kapper,
eetpunt Kanidas , tandarts etc.etc)

735

-Diverse overige bestemmingen buiten Best
(familiebezoek, zorginstellingen, diagnostisch centrum etc. etc)

607

Voor veelvoorkomende ritten gelden vastgestelde prijzen welke op een
tarievenkaart aan de chauffeurs beschikbaar zijn gesteld. Dit om duidelijkheid
te scheppen voor zowel de chauffeur als de cliënt. De tarieven zijn enkel
gebaseerd op km-kosten van de auto. Binnen Best geldt voor iedere
bestemming een tarief van € 4,50 uit en thuis. Voor bestemmingen welke niet
zijn vermeld op de tarievenkaart geldt een vergoeding van € 0,30 per km.
Uiteraard geldt dit alles exclusief parkeerkosten. De tarievenlijst is terug te
vinden op de website van de AHD.
Naast de primaire hulpverlening vervullen de vrijwilligers ook een sociale
functie. Zij begeleiden mensen die vaak in een eenzame of anderszins moeilijke
situatie verkeren en zijn als zodanig de ogen en oren voor het constateren van
schrijnende situaties. Met regelmaat komt het voor dat zorgwekkende situaties
door de AHD binnen Bestwijzer intern worden doorgeleid om te zorgen dat de
juiste professionele hulp wordt ingezet.

Jaarvergadering 2018
Op 17 maart 2019 heeft de jaarlijkse jaarvergadering plaatsgevonden in de
Prinsenhof van 10.00 tot 12.00 uur. Aanwezig was het voltallige bestuur en 40
vrijwilligers aangesloten bij de AHD. Buiten de jaarlijkse vrijwilligersdag is dit
feitelijk het enige moment in het jaar dat de vrijwilligers elkaar gezamenlijk
treffen zodat deze bijeenkomst ook een belangrijke sociale functie heeft.

Voorzitter Jan van Berlo

Na het openingswoord van de voorzitter zijn door hem een zestal personen
voorgesteld die in de loop van 2018 als vrijwilliger met hun inzet zijn begonnen,
te weten: Henk Buddingh, Kitty Hagen, Wim v. Kollenburg, Anneke v.d. Noll,
Fons Pessers en Chris v.d. Sande.

Van twee medewerkers werd afscheid genomen met een dankwoord en een
bloemetje, t.w. Riny v.d. Burgt (22 jaar lid) en Tonny v.d. Beerendonk (18 jaar
lid). Martien Bressers die na 22 jaar is gestopt was niet aanwezig.

Afscheid Riny van de Burgt

Een viertal jubilarissen werden in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet,
te weten Paula Maurice en Lies v.d. Heyden (beide 45 jaar) en Jan en Nelly v.
Berlo (beide 10 jaar).
Wil Kuiten "wandelt" door het aan iedereen uitgereikte jaarverslag 2018 en
bedankt Peter van de Meeren voor de organisatie van de "vrijwilligers
bedankmiddag".
Hierna presenteert hij op de beamer het financiële verslag 2018 en licht dit toe.
Eenieder is het duidelijk, want vragen blijven achterwege.
Tenslotte presenteert Jacob Wesseling, onze nieuwe webmaster, de door hem
geheel vernieuwde website van de AHD. Met deze nieuwe website, die in 2019
"de lucht is ingegaan" hebben we tevens een nieuw logo geïntroduceerd. Met
recht een hele verbetering waar we bijzonder blij mee zijn.
Jan van Berlo bedankt alle aanwezigen voor hun komst en grote inzet waarna
hij de vergadering om 11.30 uur sluit.

Vrijwilligers bedankmiddag
September is de maand van het jaarlijkse vrijwilligersuitje,waarmee we de
vrijwilligers willen bedanken voor hun grote inzet van het afgelopen jaar. Ieder
jaar slaagt bestuurslid Peter van der Meeren er weer in een gevarieerd
programma samen te stellen en er een fantastische middag van te maken,
waarbij de vrijwilligers elkaar op een geanimeerde wijze kunnen leren kennen.
Dus stonden we op 11 september met 48 personen bij parkeerterrein Den
Ekker klaar om te vertrekken naar Den Dungen.

Onze activiteitenorganisator Peter van der Meeren nam ons daar mee naar Museum
’t Brabants Leven.

Na ontvangst in de sfeervolle oude boerderij met een kopje thee of koffie en een
heerlijk gebakje, werden we in een aantal groepen verdeeld voor een rondleiding
langs verschillende ruimtes vol met duizenden spullen uit lang vervlogen tijd.

Wat we te zien kregen was een grote verzameling gereedschappen en
benodigdheden voor beroepen van vroeger zoals de klompenmaker, mandenmaker,
sigarenmaker, smid enzovoort. Enthousiaste rondleiders vertelden op zijn Brabants
en met veel humor over alle bezienswaardigheden.

Er was zelfs een kamer waar je alles van het Rijke Roomsche Leven terug kon
vinden.
Na afloop vertrok de stoet weer richting Best waar zich nog enkele partners meer
vervoegden bij het gezelschap. Na een heerlijk diner en een gezellig samenzijn in
restaurant “FF Anders”, kwam er een einde aan deze geslaagde vrijwilligersdag!

We kijken alweer uit naar de volgende!

Gemeentesubsidie/ Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Afgelopen jaar is door de gemeente een gewijzigde Algemene
subsidieverordening vastgesteld en zijn vernieuwingen doorgevoerd van de
diverse hieraan opgehangen specifieke subsidieregelingen. Hieraan
voorafgaand zijn een drietal plenaire inspraakronden gehouden waarvoor
iedere belanghebbende instelling werd uitgenodigd. Voor de AHD, die jaarlijks
subsidie ontvangt op basis van de regeling vrijwilligersorganisaties WMO, heeft
dit geringe consequenties gehad voor de mate van informatieverstrekking bij
de aanvraag voor 2020 en mogelijk voor de verantwoording achteraf.
Bij een van de informatie/inspraak avonden is vanuit de gemeente de vraag
voorgelegd hoe men zou staan tegenover een eventuele voorwaarde in de
subsidieverordening om van vrijwilligers van een gesubsidieerde instelling te
verlangen dat een zgn. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt overlegd. Op
dit moment is dit overigens (nog) niet verankerd in de regelgeving.
Binnen het bestuur is dit aanleiding geweest om hierover van gedachte te
wisselen en is besloten om voor nieuwe vrijwilligers deze VOG verklaring te
gaan aanvragen. Om hierin het goede voorbeeld te geven heeft het voltallige
bestuur afgelopen jaar deze verklaring voor zichzelf al aangevraagd en ook
gekregen. De AHD heeft overigens aan alle voorwaarden voldaan bij de
overlegging van formele stukken en beschrijvingen waardoor vrijstelling van
leges door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verleend.

Financiële verantwoording 2019
Lasten

Exploitatie 2019
Begroot

Realisatie

Bestuur / Secretariaat

€ 780,00

€ 686,61

print, drukwerk

€ 480,00

€ 259,74

betalingsverkeer

€ 200,00

€ 195,93

vergaderingen

€ 100,00

€ 230,94

Baten

Gemeente subsidie
afkoop organisatie

Diversen
Organisatiekosten

Begroot

Realisatie

€ 4.240,00

€ 4.240,00

€ 4.240,00

€ 4.240,00

€ 510,00

€ 1.532,83

€ 1.000,00

€ 711,98

rente

€ 10,00

€ 1,32

telefoon

€ 200,00

€ 78,00

statiegeld actie

€ 500,00

€ 635,95

coördin. Bestwijzer

€ 400,00

€ 400,00

Sponsorgelden

PM

€ 15,00

diversen

€ 400,00

€ 233,98

Rabo clubsupport

€ 3.910,00

€ 4.525,50

privé auto

PM

PM

rolstoelauto

€ 140,00

/Best -Schijndel

€ 3.750,00

Vervoer

€ 4.040,00

€ 4.673,50

privé auto

PM

PM

rolstoelauto

€ 140,00

€ 3.700,00

Gem.Best Faisa

€ 3.900,00

Vervoer fam Jansen

€ 120,50

Vervoer fam.Jansen

€ 137,50

Vervoer de Hoeve

€ 688,00

Vervoer de Hoeve

€ 688,00

div.vergoedingen

€ 20,00

€ 17,00

€ 3.100,00

€ 3.435,60

jaarvergadering

€ 400,00

€ 502,49

soc. Dag

€ 2.200,00

€ 2.449,85

kerst attentie

€ 300,00

€ 257,55

representatie

€ 200,00

€ 225,71

Behoud en werving

Voordelig resultaat

Totaal

Vervoer

€ 880,56

€ 3.848,00

€ 1.086,64

€ 8.790,00

€ 10.446,33

€ 8.790,00

€ 10.446,33

Hieruit blijkt dat het jaar werd afgesloten met een voordelig saldo van
€ 1.086,64. Dit wordt met name veroorzaakt door de opbrengsten van de
jaarlijkse statiegeld acties en de opbrengst van de RABO club support waaraan
we als AHD dit jaar voor het eerst hebben meegedaan.

Cursus omgaan met dementie
Bij het uitoefenen van hun werk voor de AHD krijgen vrijwilligers met
regelmaat te maken met cliënten waarbij (beginnende) dementie speelt. Voor
het bestuur is dit aanleiding geweest om te inventariseren of er interesse is
voor een training/voorlichting door een professionele deskundige. Dit mede in
verband met de initiatieven van maatschappelijke organisaties om de ziekte
dementie uit de taboesfeer te halen. Een van de initiatieven van het Platform
Dementie Best was het afgelopen jaar de inzet van een zgn. simulatiecabine,
waaraan meerdere bestuursleden en vrijwilligers van AHD hebben meegedaan.
De belangstelling voor een speciaal voor de AHD te houden trainingsavond
bleek dusdanig groot dat er een tweetal sessies moesten plaatsvinden. Zowel in
december 2019 als in januari 2020 is door Henk van de Heuvel van het Platform
Dementie Best in de ontmoetingsruimte van Bestwijzer een trainingsavond
"Samen dementievriendelijk" gegeven. De avonden, waarin met name
aandacht is gegeven voor vaardigheden hoe om te gaan met deze speciale
doelgroep, is door de vrijwilligers als zeer waardevol ervaren. De avonden zijn
afgesloten met de uitreiking van een certificaat.

Centralisten 2019
Het afgelopen jaar zijn een 11-tal centralisten dagelijks bij toerbeurt werkzaam
geweest van 10.00 uur tot 11.30 op onze telefonische post bij Bestwijzer.
Hier kwamen de ruim 3100 aanvragen binnen. Na vastlegging c.q. registratie
in het op basis van Access geautomatiseerde systeem wordt telefonisch een
chauffeur c.q. hulpverlener gezocht waarbij verdere registratie in het systeem
plaatsvindt. Hierna wordt de cliënt teruggebeld om door te geven welke
chauffeur/hulpverlener de cliënt komt ophalen.
Met name door de inzet van vervoer naar dagbesteding De Hoeven in Oirschot
was het vaak zodanig druk dat slechts met de grootste moeite een chauffeur
kon worden gevonden. Dankzij de inventiviteit en inzet van de centralisten
heeft de AHD desondanks afgelopen jaar nagenoeg nooit "nee" te hoeven
verkopen.
Onder voorzitterschap van coördinator Diny van der Sande hebben de
centralisten in 2019 een tweetal keren vergaderd om gezamenlijk de
problemen c.q. knelpunten te bespreken.

Het voltallige team centralisten

Het Bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun hulp en inzet in het afgelopen
jaar.
Wij hopen dat wij ook in 2020 weer een beroep op u mogen doen.

Wij bedanken Burgemeester en Wethouders voor de financiële steun en de waardering die we in
2019 voor ons werk hebben gekregen.

