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Voortgang werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG) hebben ook in het verslagjaar
2018 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.
Vanwege de landelijke trend dat er te weinig kraamverzorgenden beschikbaar zijn konden helaas niet
alle aanvragen gehonoreerd worden. Vandaar dat er in 2018 minder kramen zijn uitgevoerd dan voorgaande jaren het geval was.
In totaal hebben de kraamverzorgenden waarvoor de SHG bemiddelt in het verslagjaar 4.544 dagen
(654 kramen) kraamzorg verleend. Het aantal kramen is ongeveer 175 minder dan voorgaande jaren.
Van de zorgvragers in de kraamzorg is ruim 28% lid van onze gemeenten.

Zorgverleners
De kraamzorg is in 2018 gedaan door ruim 45 kraamverzorgenden. Dit betreffen 28 vaste kraamverzorgenden. 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 toegenomen met vijf. Daarbij is met name ingezet op het behouden van stagiaires hetgeen een
duidelijk positief effect heeft gehad. Ook dit jaar hebben we helaas wel te maken gehad met langdurige
ziekte bij enkele kraamverzorgenden.
Ook in 2018 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. Anderen
kiezen om hetzij zelfstandig dan wel voor andere kraambureaus te werken. De opengevallen plaatsen
konden zoals eerder vermeld gelukkig weer opnieuw ingevuld worden.
Er is nog steeds grote schaarste in de zorg aan arbeidskrachten waar de kraamzorgsector ook intensief
mee te maken heeft. Werving en selectie kon dit jaar niet altijd snel worden ingevuld door (jonge)
zorgverleners die zijn gediplomeerd. Gelukkig hebben we de stagiaires voor de SHG kunnen behouden.
Er blijft echter behoefte aan extra verzorgenden, zeker in bepaalde regio’s.

Bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar zijn werkzaamheden mogen continueren.
In het verslagjaar zijn de bestuursleden D.J. Geuze en B. van Blijderveen na de synode in 2018 afgetreden. Beiden hebben daarna waar nodig hun krachten nog aan het bestuur verleend om de werkzaamheden naar behoren over te dragen. Het bestuur bedankt beiden voor hun inzet gedurende de tijd
dat zij tot het bestuur behoorden maar tevens voor de tijd die zij hebben willen besteden na hun aftreden. Tevens wenst het bestuur hen van harte Gods Zegen toe voor het toekomende.
In operationele zaken wordt het bestuur structureel ondersteund door de heer G. Geneugelijk (Zorgmanager) en in steeds mindere mate door de heer F. Ploeg. De dagelijkse aansturing en correcte afhandeling van veelal secretariële aangelegenheden zijn hiermee gewaarborgd. Zie hiervoor verder ook de
rapportage onder Herstructurering en de toekomst.
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Bestuurslid P. Plambeck heeft te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Van hem
wordt officieel afscheid genomen tijdens de Echteld-dag d.d. 24 mei 2019. Hij heeft reeds een tweetal
jaren geleden te kennen gegeven als bestuurslid afscheid te willen nemen hetgeen enige tijd uitgesteld
is vanwege het feit dat meerdere bestuursleden afscheid namen. Het bestuur bedankt hem voor de vele
jaren getrouwe en deskundige inzet en wenst hem van harte Gods Zegen voor de toekomst toe.
Ten tijde van het opstellen van de rapportage hebben we per 1 april 2019 een nieuw bestuurslid kunnen
aantrekken, de heer M.H. van Doorn. Dhr. Van Doorn heeft enorm veel bestuurlijke ervaring, is 66 jaar
en tevens ambtsdrager in onze gemeente te Geldermalsen. Besprekingen met andere kandidaten hebben helaas geen resultaat gehad. Wel worden er nog besprekingen met mogelijke kandidaten gevoerd.
Met name ter invulling van de functie van penningmeester.

Financiën
In verslagjaar 2018 zijn de kosten die samenhangen met de herstructurering aanzienlijk afgenomen.
Het bestuur heeft voor D.V. 2019 het plan om door betere onderlinge communicatie en verdere efficiency de kosten verder te verlagen. Ondanks deze kostenbesparingen komt de exploitatie over 2018 (na
ontvangen giften, bijdragen en subsidie) uit op een negatief resultaat van ongeveer € 28.000,-. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat in verslagjaar wegens krapte op de arbeidsmarkt voor
kraamverzorgenden er aanzienlijk minder kramen zijn uitgevoerd. Daarmee zijn eveneens de afdrachten
van de kraamverzorgenden ter dekking van de kosten van bemiddeling fors lager. Zoals uit het financieel
verslag blijkt, is de financiële situatie (vermogen) van de SHG nog steeds voldoende te noemen. Echter,
een relatief kleine organisatie als de SHG is financieel kwetsbaar en voor een gezonde financiële exploitatie is een toename van het aantal kraamverzorgenden en het aantal kramen noodzakelijk.
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.
Gezien de nog aanwezige reserves van de SHG stellen we de synode voor de bijdrage te handhaven op
€ 1,-- per lid of dooplid.

Herstructurering en toekomst SHG
De benoemde commissie heeft haar werkzaamheden geheel afgerond. Vrijwel alle aanbevelingen zijn
door het bestuur overgenomen en zijn reeds of worden op korte termijn uitgevoerd. Het bestuur bedankt de commissieleden voor de vele tijd die zij hieraan gespendeerd hebben en wenst hen Gods
Zegen toe voor het toekomende.
Het bestuur is blij en verwonderd dat we zo snel een Zorgmanager konden benoemen in de persoon
van de heer Geneugelijk. Hij heeft zijn werkzaamheden voortvarend aangepakt en dat heeft er toe
geleid dat de interne communicatie sterk is verbeterd hetgeen ook de sfeer binnen de SHG ten goede
is gekomen. De Zorgmanager neemt ook steeds meer werkzaamheden over van dhr. F. Ploeg. Het
bestuur is thans doende om meer efficiency te bereiken op het vlak van de financiële administratie.
Daarbij worden ook de werkzaamheden van de financiële administratie tegen het licht gehouden.
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De heer Geneugelijk woont in zijn rol ook de bestuursvergaderingen bij en bereid deze ook in belangrijke
mate voor. Dit komt ook de bestuurbaarheid van de SHG ten goede. Besluitvorming komt daardoor ook
snel en adequaat binnen bij alle geledingen van de SHG.

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,
Secretaris

Gouda, 2 mei 2019
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