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Voortgang werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG) hebben ook in het verslagjaar
2016 hun voortgang gehad.
Het aantal aanvragen voor bemiddeling in de kraamzorg is in het verslagjaar opnieuw stabiel. Hieruit
blijkt dat het werk van de SHG nog steeds wordt gewaardeerd en duidelijk in een behoefte voorziet.
In totaal hebben de zorgverleners waarvoor de SHG bemiddelt in het verslagjaar bijna 5.860 dagen
kraamzorg en ruim 2.112 dagen thuiszorg verleend. Van de zorgvragers in de kraamzorg is ruim 20%
lid van onze gemeenten.
Zorgverleners
De kraamzorg is in 2016 gedaan door ruim 35 kraamverzorgenden en de thuiszorg door circa 17
thuiszorgverleners waarvan de helft zeer beperkt werden ingezet. Daarnaast kunnen we voor de
kraamzorg een beroep doen op meerdere oproepkrachten die willen invallen tijdens drukke periodes.
Het aanbod van zorgverleners voor de kraamzorg is in het verslagjaar stabiel gebleven. Ook in 2016
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 getreden. 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, maar er blijft altijd behoefte aan verzorgenden zeker in bepaalde regio’s
Bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar zijn werkzaamheden mogen continueren.
In het verslagjaar zijn de heren A. Fase als secretaris en de heer J.L. Wisse als tweede penningmeester afgetreden als bestuurslid. Beiden kampten reeds langer met hun gezondheid en waren in het verslagjaar niet meer in staat hun bestuurlijke werkzaamheden te verrichten. Mede om deze omstandigheden hebben zijn hun bestuurslidmaatschap neergelegd. De Heere gedenke hen in hun persoonlijke
omstandigheden. Het bestuur spreekt zijn erkentenis uit voor hun beider inzet. Jarenlang hebben zij
zich geheel belangeloos ingezet.
In operationele zaken wordt het bestuur structureel ondersteund door dhr. F. Ploeg. De dagelijkse
aansturing en correcte afhandeling van veelal secretariële aangelegenheden zijn hiermee gewaarborgd. Deze structuur en werkwijze heeft ertoe geleid dat er geen gat is gevallen met het wegvallen
van verschillende bestuursleden. Het bestuur zal deze structuur en werkwijze blijven handhaven.
Binnenkort zal het bestuur een gesprek voeren met een kandidaat-bestuurslid die door de classis Zuid
is voorgedragen.
We spreken de wens uit dat we als bestuur met onze adviseuses eensgezind en op een constructieve
wijze de belangen van de SHG mogen blijven behartigen.
Financiën
Zoals uit het financieel verslag blijkt, is de financiële situatie (vermogen) van de SHG nog steeds goed
te noemen. De exploitatie over 2016 komt na ontvangen giften, bijdragen en subsidie uit op een negatief resultaat van ruim € 23.000.
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Vorig jaar heeft het bestuur aangegeven zich genoodzaakt te zien om voor de toekomst herstructurering van de bestuurlijke organisatie door te voeren zodat de minimale reserves op peil blijven. Dit betreft zowel het houden van bestuurlijk toezicht als de uitvoerende werkzaamheden. Inmiddels zijn er
verschillende maatregelen genomen:
• Structurele verhoging van de afdrachten door middel van een beperkte aanpassing in de tarieven (onze tarieven zijn nog steeds relatief laag omdat we blijven streven naar betaalbare zorg)
• Overdracht van de bemiddelingsactiviteiten voor de thuiszorg
• Implementatie van een nieuw softwarepakket t.b.v. bemiddeling in de Kraamzorg (inmiddels
Live) om de organisatie zo efficiënt mogelijk te laten werken
• Periodieke interne rapportage en bewaking van inkomsten en uitgaven
Het bestuur heeft de herstructurering in zijn begroting van 2017 doorgerekend. Een voorzichtige prognose is dat de financiële situatie in 2017, mede gebaseerd op het resultaat in de eerste maanden van
2017, naar een positief resultaat omgebogen wordt.
Vrijwel alle gemeenten uit ons kerkverband hebben in het achterliggende jaar de door de synode vastgestelde 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 vriendelijk 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.
Beëindiging bemiddeling Thuiszorg
Tijdens de vorige synode heeft het bestuur zijn besluit m.b.t. de opheffing van Thuiszorg toegelicht.
Na de synode heeft de verdere afhandeling hiervan plaats gevonden. Per 31 december 2016 wordt
deze bemiddeling niet langer door de SHG uitgevoerd. In De Wachter Sions alsook het Reformatorisch Dagblad heeft eenieder de voortgang met betrekking tot deze afhandeling kunnen lezen. Inmiddels wordt de bemiddeling uitgevoerd door de Stichting SHG Welzijn. Gebleken is dat deze naar tevredenheid wordt verricht.
Met alle bij de Thuiszorg betrokkenen (met uitzondering van een persoon in verband met ziekte) heeft
het bestuur afstemming gehad over de verschillende mogelijkheden, zoals zelfstandig verder gaan, in
dienst treden bij Huize Winterdijk of via de nieuwe stichting SHG Welzijn thuiszorg te verlenen. Hierin
heeft eenieder een keuze gemaakt en waar nodig heeft het bestuur een afhandelingsregeling toegepast. Op 22 december 2016 is in een speciale bijeenkomst op een waardige wijze afscheid genomen
van de verschillende betrokkenen.
Tenslotte
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.
Namens de deputaten van de SHG
P. Plambeck,
2e secretaris
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