
  

 

 
 

 

Jaarverslag 2016 van de Vereniging VPTZ Zuid-Gelderland 
 

 

In de Algemene Leden Vergadering van 26 januari 2016 werden de navolgende besluiten 

genomen: 

Mevr. Ynke Faber werd aangewezen als lid van het verenigingsbestuur als opvolger van Nel 

Voermans. 

Zij is inmiddels al weer afgetreden wegens drukke werkzaamheden. Het bestuur heeft daarop 

besloten voorlopig niet in de vacature te voorzien, maar het overleg over samenwerking 

tussen VPTZ Nijmegen en VPTZ HMM af te wachten 

Vervolgens werden de Jaarstukken 2015 goedgekeurd en het Jaarverslag 2015 van de 

secretaris voor kennisgeving aangenomen.  

De Jaarrekening 2015 kon worden afgesloten met een positief saldo. 

 

Het eerste deel van het verslagjaar 2016 stond vooral in het teken van de vraag of de 

vereniging een pensioenverplichting had voor de coördinatoren en of sprake zou zijn van een 

naheffing tot 2007. 

In dat geval zou het financiële resultaat blijvend onder druk komen staan. 

Het uiteindelijk resultaat is dat de pensioenverplichting blijft, maar dat we werden vrijgesteld 

van een naheffing. 

De rest van het verslagjaar was vooral gewijd aan het denken over de toekomst van de VPTZ. 

In het geheel genomen ziet die toekomst er goed uit, vooral omdat de VPTZ door de 

rijksoverheid wordt erkend als een noodzakelijke voorziening en inmiddels via wetgeving  

wordt geregeld. 

Daarnaast zorgt de vergrijzing en het overheidsbeleid t.a.v. het langer thuiswonen voor 

ouderen voor een grotere vraag naar VPTZ-zorg. 

Overigens kan die vraag tijdelijk nogal variëren en daardoor leiden tot een wisselend 

financieel resultaat. 

Een volgend aspect dat noodzaakt om vooral vooruit te kijken vormt het overleg over verdere 

samenwerking en een mogelijk samengaan van de beide lid-stichtingen van de vereniging. 

Die gesprekken zijn nog gaande. 

Een goed voorbeeld van die samenwerking is het professioneler opzetten van een nieuwe en 

sterk verbeterde website. 

We krijgen daarvoor van andere organisaties lof toegezwaaid.  

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk punt van aandacht is de VPTZ-zorg in het gebied van 

het voormalig VPTZ Millingen Ubbergen Groesbeek (MUG). In september 2016 is MUG 

officieel opgehouden te bestaan.  

In enkele gevallen kregen Nijmegen en HMM de vraag voor VPTZ-zorg in dat gebied. 

Voorlopig is er een afspraak om zorgvragen uit Millingen en Ubbergen via Nijmegen te 

voorzien. Uit Groesbeek door HMM. 



  

Maar een definitief besluit over de vraag of en vervolgens hoe de zorgvragen uit dat gebied 

worden behandeld is nog onderwerp van studie en onderzoek. 

 

Vermeldenswaard is voorts dat het verslagjaar kon worden afgesloten met een positief 

financieel resultaat en ook dit jaar onze Vereniging de status van ANBI-instelling van de 

Belastingdienst heeft gekregen en wij daarmee vrijgesteld zijn van belastingheffing op 

inkomsten. 

 

Malden, 24 januari 2017 

 

Het Bestuur van de Vereniging VPTZ Zuid Gelderland, 

Leonore van Dijk, voorzitter 

Frans Boerboom, secretaris 

Wim Kuipers, penningmeester 

Vacature, lid 


