Jaarverslag en jaarrekening 2019
Stichting Respijthuis Lelystad
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1. Algemeen
Op 12 april 2019 werd ons Respijthuis officieel geopend door wethouder
Nelly den Os. Een prachtige gebeurtenis waarbij wij o.a. ook de wethouder
uit Dronten welkom mochten heten.
2019 is het eerste jaar dat het Respijthuis het gehele jaar geopend was.
De gasten zijn zonder uitzondering zeer tevreden, echter het aantal gasten
dient nog sterk te stijgen wil er sprake zijn van een goede bezetting van
ons huis met in principe vier plaatsen.
De drempel voor gasten om zich aan te melden voor een verblijf in ons
huis blijkt in de praktijk hoog. Uit een gesprek met de door de minister
benoemde aanjager Mantelzorg mevrouw Clemence Ross bleek dit
overigens een landelijke tendens te zijn.
Wij hebben besloten om er in onze PR meer de nadruk te leggen dat het
logeren in ons huis voor de zorgvrager (onze gasten) ook daadwerkelijk
een echte vakantie-ervaring blijkt te zijn.
Tevens beschouwen wij ook de gemeente Dronten als ons werkgebied. Wij
hebben inmiddels een bestuurslid uit Dronten en zijn er goede contacten
met de gemeente Dronten. Wij wachten nog op een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Lelystad en Dronten.
Hieraan wordt gewerkt.
Tenslotte zijn wij ons aan het oriënteren om onze doelgroep te verbreden.
In dit kader is een intentieverklaring met Icare tot stand gekomen
teneinde in voorkomende gevallen onze gasten in staat te stellen om
voldoende en goede zorg te ontvangen.
Ruim 20 vrijwilligers zetten zich in om als gastvrouw en -heer een gezellig
en gastvrij verblijf in ons huis te realiseren. In de praktijk is gebleken dat
er dringend behoefte is aan meer vrijwilligers; het kost nu teveel moeite
om de roosters met name in de weekenden rond te krijgen. Te vaak kregen
de coördinator en de vrijwillige hulpcoördinatoren diensten te draaien.
Dit is een ongewenste situatie. Het bestuur probeert enerzijds het
vrijwilliger zijn extra aantrekkelijk te maken en anderzijds door meer
bekendheid en het aanspreken van eigen netwerk extra vrijwilligers te
werven. Dit is een doorgaand proces.
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2. Bestuur

In 2019 heeft Henriette Visser afscheid genomen van het bestuur.
Monique Kuipers is in 2019 in- en uitgereden als bestuurslid.
Eind 2019 is mevrouw Janny Wery uit Dronten toegetreden tot het
bestuur.
Het bestuur per 31 december 2019 uit de volgende personen:
Albert Kok, voorzitter,
Evert Marseille, penningmeester
Joost Boink, zorginhoudelijke en personele zaken
Janny Wery, algemeen lid.
3. Personen
Per 1 maart 2018 is Rita Borgijink voor 18 uur per week aangesteld als
coördinator van het Respijthuis.
Zij organiseerde en coördineerde de zorg en het verblijf van de gasten.
Zij coördineerde tevens het werk van de vrijwilligers, zij onderhield
contact met het bestuur en met diverse externe organisaties.
Vanwege ziekte is zij in 2020 uit dienst getreden. Wij danken Rita zeer voor
haar bijzondere en grote inzet!
De coördinator wordt ondersteund door 2 vrijwillige hulpcoördinatoren.
Gelet op de lage bezettingsgraad is in 2019 nog niet overgegaan tot het
werven van een 2e coördinator.
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Christian Funk is in 2019 aangesteld als vertrouwenspersoon.
Vrijwilligers en slaapwachten
Er zijn ruim 20 vrijwilligers bereid gevonden om als gastvrouw/-man te
functioneren t.b.v. de gasten.
Daarnaast werden 6 slaapwachten met een 0 uren contract in dienst
genomen, waarvan 1 vrijwillig. Als er gasten zijn is er iedere nacht een
slaapdienst aanwezig.

4. Gasten
In 2018 hebben 27 gasten gebruik gemaakt van het Respijthuis en zij
waren goed voor in totaal 173 overnachtingen.
Deze gasten waren allen positief en tevreden over hun verblijf. Zij hebben
het verblijf niet alleen voor hun mantelzorger, maar ook zelf als een
vakantie ervaren.
5. Memorabele data in 2019
- Op 16 januari hebben wij ons Respijthuis gepresenteerd in een
uitzending van Radio Lelystad.
- Op 18 februari werd er een voorlichtingsavond gehouden voor de
vrijwilligers over NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Judith Teseling,
werkzaam bij Interakt Contour, gaf ons veel informatie. Een leerzame
avond
- Op 28 februari vond de BHV training van vrijwilligers plaats door Ansul.
- Op 16 maart waren wij aanwezig op de Doe- en Kijkdag
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- 12 april werd de officiële opening verricht door wethouder Nelly den
Os.
- Op 26 april waren wij aanwezig op de Koningsreceptie. De opbrengst
van de verloting was voor ons huis bestemd. De opbrengst bedroeg
ruim € 1.200 euro. Met dit bedrag is een AED aangeschaft.
- Op 2 juli kwam een groep medewerkers van de afdeling Wmo van de
gemeente Lelystad bij ons kijken.
- Op 2 juli ’s avonds kwamen de burgemeester, enkele wethouders en
een aantal gemeenteraadsleden op bezoek. Zij fietsten langs
organisaties in Lelystad en deden ook het Respijthuis aan. Zij kregen
van ons een rondleiding.
- Op 4 juli hebben we in aanwezigheid van wethouder den Os gesproken
met aanjager mantelzorg mevrouw Clemence Ross.
- Op 5 oktober waren we aanwezig op de Dag van de Ouderen.
- Op 4 december werd ons de opbrengst van € 2.500 van de
Dankdagcollecte van de Ontmoetingskerk en het Lichtschip aan ons
overhandigd.
- Op 11 december werd een vrijwilligersavond gehouden, tevens
afsluiting van het jaar. De vrijwilligers werden bedankt voor hun grote
inzet.
6. Sponsoren en giften
• In 2019 hield Specsavers een publieksactie ten behoeve van ons
respijthuis. De opbrengst bedroeg € 988,58. Dit bedrag is in 2020
ontvangen en verantwoord.
• In 2019 ontving het Respijthuis via de Rabobank Clubsupport een
bedrag van € 652,49.
• De opbrengst van de verloting op de Koningsreceptie bedroeg ruim €
1.340.
• De opbrengst van de Dankdagcollecte van de Ontmoetingskerk en het
Lichtschip bedroeg € 2.500.
• Daarnaast ontvingen wij ter gelegenheid van de opening enkele giften
voor een bedrag van € 275.
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7. Comité van Aanbeveling
Om het draagvlak voor het Respijthuis te vergroten is een aantal
prominente Lelystedelingen bereid gevonden om zitting te nemen in een
Comité van Aanbeveling.
Dit Comité bestaat uit:
Leen Verbeek, commissaris van de koning van de Provincie Flevoland
Chris Leeuwe, oud burgemeester van Lelystad
Fenneke Koster-Joenje, notaris
Arja Kruis, directeur Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
Bas Jan van Bochove, oud wethouder Gemeente Lelystad en voormalig
lid van de Tweede Kamer
Kees Bakker, redacteur en journalist Flevopost.
Het comité leidde in 2019 een slapend bestaan. Het bestuur is van plan
om in 2020 het comité meer te betrekken bij het wel en wee van het
Respijthuis.
Lelystad, juni 2020
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