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Stichting Hulpverlening in Gezinnen
Jaarverslag 2019
Voortgang werkzaamheden.
De werkzaamheden van de Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG) hebben ook in het verslagjaar 2019 hun voortgang gehad.
Het aantal aanvragen voor bemiddeling in de kraamzorg is ten opzichte van vorig jaar enigszins
terug gelopen. Wel blijkt dat het werk van de SHG nog steeds wordt gewaardeerd en duidelijk
in een behoefte voorziet. In totaal hebben de kraamverzorgenden waarvoor de SHG bemiddelt
in het verslagjaar 2019 in 648 gezinnen kraamhulp verleend , dat was vorig jaar 688 keer.
Zorgverleners
De kraamzorg is in 2019 gedaan door 32 vaste kraamverzorgenden. Daarnaast kunnen we
voor de kraamzorg een beroep doen op 10 oproepkrachten die willen invallen tijdens drukke
periodes. Het aanbod van zorgverleners voor de kraamzorg is in het verslagjaar toegenomen
met vier. Daarbij is met name ingezet op het behouden van stagiaires hetgeen een duidelijk
positief effect heeft gehad. Verder zijn er bij de SHG 8 regioverzorgende waarvan sommige
ook kraamzorg geven en 2 praktijkopleiders.
Ook in 2019 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. Ook in 2019 hebben we de stagiaires voor de SHG kunnen behouden.
Bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar zijn werkzaamheden mogen continueren en kwam 5 keer
bijeen.
In het verslagjaar is er op 24 mei tijdens de Echteld-dag afscheid genomen van bestuurslid P.
Plambeck. De Voorzitter bedankt hem voor zijn jaren lange inzet binnen de SHG en wenst hem
Gods zegen toe voor het toekomende. Op 20 juni is de Dhr. Jan de Waal uit Oud-Vossemeer
benoemd als bestuurslid en die heeft tevens de functie van penningmeester op zich genomen.
Bij de operationele zaken is ook in 2019 het bestuur structureel ondersteund door de heer G.
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Geneugelijk (Zorgmanager). De dagelijkse aansturing en correcte afhandeling van veelal secretariële aangelegenheden zijn hiermee naar volle tevredenheid gewaarborgd.
De bestuurs samenstelling was op 31 december 2019 :
Dhr. J. Verloop. (Voorzitter)
Dhr. M.H van Doorn. (Secretaris)
Dhr. J.C de Waal. (Penningmeester)
Mw. H.de Wit-Dekker. (Adviseur)
Mw. A.T. Molenaar-Kok. (Adviseur)
Mw. N. Wagteveld-Huisman. (Adviseur)
Financiën.
Het bestuur heeft in 2019 door de herstructurering , betere onderlinge communicatie en verdere efficiency de kosten verder weten te verlagen. Door deze kostenbesparingen komt de
exploitatie over 2019 (na ontvangen giften, bijdragen en subsidie) uit op een negatief resultaat
van € 7415,-. Voor 2020 ligt er een sluitende begroting maar met de opmerking dat we niet
weten welke gevolgen het coronavirus voor de SHG kan hebben. 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
wenselijk.
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.
Zorgmanager.
Onze zorgmanager Dhr G. 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. Dit wordt ook door iedereen zeer gewaardeerd en hierdoor kunnen we ook efficiënt en
kosten besparend werken.
Tenslotte
Het is onze wens dat de Heere ook in het voor ons liggende jaar Zijn zegen aan ons werk zou
willen verbinden. Want als de Heere zelf het huis niet bouwt tevergeefs werken des zelfs
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bouwlieden er aan. Hij gedenke alle betrokkenen bij de SHG in de moeilijke tijd waarin we
leven.
Neerijnen 8 mei 2020.
Namens het bestuur van de SHG.

J. Verloop
voorzitter

M.H van Doorn.
Secretaris.
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