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Voortgang werkzaamheden 
De werkzaamheden van de Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG) hebben ook in het verslagjaar 
2015 hun voortgang gehad. Zowel binnen de sectie kraamzorg als binnen de sectie thuiszorg kunnen 
we alle beschikbare zorgverleners ruim van werk voorzien. 
 
Het aantal aanvragen voor zowel kraam- als thuiszorg is in het verslagjaar gestabiliseerd. Hieruit blijkt 
dat het werk van de SHG nog steeds wordt gewaardeerd en duidelijk in de behoefte voorziet.  
 
In totaal hebben de zorgverleners waarvoor de SHG bemiddelt in het verslagjaar bijna 5.800 dagen 
kraamzorg en ruim 2.100 dagen thuiszorg verleend. Van de zorgvragers in de kraamzorg is ruim 20% 
lid van onze gemeenten. 
 
Zorgverleners 
De werkzaamheden van de SHG zijn in 2015 gedaan door ruim 35 kraamverzorgenden en circa 15 
thuiszorgverleners. Daarnaast kunnen we een beroep doen op meerdere oproepkrachten die willen 
invallen tijdens drukke periodes. 
 
Het aanbod van zorgverleners voor zowel de sectie kraamzorg als thuiszorg is in het verslagjaar sta-
biel gebleven. Ook in 2015 was er sprake van zorgverleners die afscheid van ons namen. De meesten 
die afscheid van ons nemen, doen dit omdat zij in het huwelijk treden of recent in het huwelijk zijn ge-
treden. De opengevallen plaatsen kunnen echter snel worden ingevuld door (jonge) zorgverleners die 
zijn gediplomeerd. Ook zijn er dames die via de SHG de BBL-opleiding willen volgen waardoor we nog 
steeds aan vrijwel alle zorgvragen kunnen voldoen. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar haar werkzaamheden mogen continueren.  
 
Tijdens de jaarlijkse contactdag van 29 mei 2015 hebben wij afscheid genomen van onze oud-voorzit-
ter, de heer W.A. Barth. Na zijn TIA, die hem op 25 december 2014 heeft getroffen, is hij nog eenmaal 
aanwezig geweest tijdens een deel van de bestuursvergadering van 4 maart 2015 waarin hij afscheid 
van het bestuur heeft genomen. Hij heeft 25 jaar deel van ons bestuur mogen uitmaken waarvan de 
laatste 6 jaar als voorzitter. Naast het afscheid van de heer Barth hebben we in het verslagjaar af-
scheid genomen van ons bestuurslid Van Leeuwen, diaken van onze gemeente te Opheusden. De 
vertrokken bestuursleden willen we ook vanaf deze plaats hartelijk bedanken voor hun zeer gewaar-
deerde en deskundige inzet voor de SHG en hen van harte Gods zegen toewensen op hun verdere 
levensweg. 
 
Tijdens de vergadering van 4 maart 2015 is de heer D.J. Geuze tot voorzitter van de SHG verkozen. 
Wij zijn verblijd dat hij zijn verkiezing heeft willen aanvaarden. De heer J. Verloop, diaken van onze 
gemeente te Sint Annaland, is tijdens deze vergadering benoemd tot 2e voorzitter. 
 
In het verslagjaar is de heer G. van Blijderveen, lid van onze gemeente te Opheusden, door de sy-
node benoemd en toegetreden tot het bestuur. De heer Van Blijderveen, die een financiële achter-
grond heeft, vervult in het bestuur de functie van penningmeester.  
 
Ons bestuurslid de heer J.L. Wisse, lid van onze gemeente te Terneuzen, is om gezondheidsredenen 
al langere tijd niet in staat zijn werkzaamheden voor de SHG te verrichten. Wij hopen dat de Heere 
hem wil gedenken in deze moeilijke omstandigheden en een verder herstel wil schenken. 
 
We spreken de wens uit dat we als bestuur met onze adviseuses eensgezind de belangen van de 
SHG mogen behartigen.  
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Financiën 
Zoals uit het financieel verslag blijkt, is de financiële situatie (vermogen) van de SHG goed te noemen.  
De exploitatie over 2015 komt na ontvangen giften, bijdragen en subsidie uit op een negatief resultaat 
van ruim € 48.000. Het bestuur is genoodzaakt om voor de toekomst herstructurering van de bestuur-
lijke organisatie door te voeren zodat de minimale reserves op peil blijven. Dit betreft zowel het hou-
den van bestuurlijk toezicht als de uitvoerende werkzaamheden. 
 
Vrijwel alle gemeenten uit ons kerkverband hebben in het achterliggende jaar de door de synode vast-
gestelde bijdrage van € 1,-- per lid of dooplid afgedragen. Ook zijn er meerdere gemeenten die een 
extra collecte voor de SHG hebben bestemd. Voor alle bijdragen en collecten zeggen we u hartelijk 
dank. Het geeft de betrokkenheid aan van onze gemeenten en onze achterban bij het werk van de 
SHG. De gemeenten die hun bijdrage nog niet hebben voldaan, vragen we dit per omgaande alsnog 
te doen. 
 
Gezien de nog aanwezige reserves van de SHG stellen we de synode voor de bijdrage te handhaven 
op € 1,-- per lid of dooplid. 
 
Veranderingen in zorgland 
Door de vele veranderingen in de thuiszorg zagen we in 2015 dat de aanvragen bij de SHG ook ver-
anderen. Zoveel als mogelijk is ingespeeld op de veranderende zorgbehoefte. Omdat de SHG thuis-
zorg een kleine organisatie is,  kunnen we niet altijd meer aan alle verschillende (specialistische) zorg-
vragen voldoen. Het bestuur heeft daarom besloten om niet in alle soorten van thuiszorg te blijven be-
middelen maar de thuiszorg gefaseerd af te bouwen in 2016. In de nabije toekomst zullen we alleen 
nog ‘eenvoudige’ gezinszorg aanbieden zoals dat ook in de beginjaren van de SHG het geval is ge-
weest en waar nog steeds, zij het beperkt, behoefte aan is. 
 
Tenslotte 
Het verslagjaar was voor de SHG een bijzonder jaar. Herdacht is dat de SHG, die in 1980 is opgericht,  
al 35 jaar mag bemiddelen in kraam- en thuiszorg binnen onze achterban. Ons past dankbaarheid als 
we zien dat de Heere ons al die jaren de kracht en lust heeft gegeven om in blijde en droeve omstan-
digheden onze medemens tot een hand en een voet te zijn. 
 
Het is onze wens dat de Heere ook in het voor ons liggende jaar Zijn zegen aan ons werk zou willen 
verbinden. Hij gedenke alle betrokkenen bij de SHG in de moeilijke tijd waarin we leven. 
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