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Voorwoord
Mantelzorg is voor ons alle hulp aan een naaste met 1 of meer zorgvragen door iemand uit diens directe sociale
omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners.
Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.
In 2021 berekende het onderzoeksbureau Ecorys dat de tijdsinzet van Leidse mantelzorgers voor hun naasten
jaarlijks tussen de 111 en 182 miljoen euro waard is. En dat zonder deze mantelzorg de gemeente Leiden per
jaar tussen de 248 en 340 miljoen extra zou moeten uitgeven aan het inkopen van professionele zorg. Uitval
van overbelaste mantelzorgers zou dus niet alleen voor de hulpvragers een ramp zijn, maar ook voor de
gemeentefinanciën.
Het is tegen deze achtergrond dat de LVvM zich ook in 2021 hard heeft gemaakt voor de belangenbehartiging
voor mantelzorgers. 2021 was hierbij ook het jaar waarin de LVvM op 10 november (dag van Mantelzorg) het
vernieuwde Leids Mantelzorgakkoord ondertekende. Met de ondertekening benadrukken alle akkoord-partners
hun commitment aan het op integrale wijze (samen) werken aan passende ondersteuning van mantelzorgers in
Leiden. Partners spreken hierin af er gezamenlijk voor te zorgen dat mantelzorgers op betrokken wijze en tijdig
passende ondersteuning krijgen met oog voor de persoonlijke mantelzorg situatie. Op deze preventieve wijze
wil het akkoord hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen van mogelijke overbelasting onder Leidse
mantelzorgers.
Naast belangenbehartiging zijn ook (groeps) activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd met als doel
bewustwording en erkenning van de situatie van mantelzorgers in diverse samenlevingsverbanden, maar ook
om leden en niet leden, informatie, ontspanning en lotgenotencontact te bieden.
2021 bood beperkte mogelijkheid om uitvoering te geven aan alle jaarlijkse (thematische)bijeenkomsten en
activiteiten. In voor- en najaar was sprake van allerlei contact beperkende maatregelen. Een aantal
voorgenomen en onder voorbehoud geplande activiteiten konden niet doorgaan. In de maanden dat er
versoepelingen waren merkten wij dat onze leden (veelal behorend tot de risicogroep voor besmetting)
terughoudend waren in het weer in grotere groepen bijeenkomen.
Opnieuw moest ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in 2021 afgezegd worden omdat in die periode
nog steeds beperkende maatregelen golden.
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1.1

Leidse Vereniging van Mantelzorgers
Doelstelling

De Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVvM) behartigt sinds 1997 de belangen van mantelzorgers in
Leiden en omgeving met als doel voor hen een zo goed mogelijke ondersteuning te realiseren.
De doelstellingen van de LVvM richten zich op de volgende groepen, zodat
 Mantelzorgers zich als zodanig gaan herkennen, informatie vragen/vinden over ondersteuning, elkaar
ontmoeten en samen iets gezelligs kunnen ondernemen.
 bij het brede publiek het begrip mantelzorg bekend wordt en men meer oog krijgt voor de situatie van
mantelzorgers.
 vrijwilligers en beroepskrachten aandacht hebben voor behoeften van mantelzorgers, met hen in
gesprek gaan en de weg wijzen naar ondersteuning.
 de beleidsmakers van de gemeente Leiden begrip ontwikkelen voor de positie van mantelzorgers en
hiermee rekening houden bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat mantelzorgers raakt.
De vereniging telde eind 2021 ruim 90 betalende leden en bijna 70 belangstellenden. Daarnaast is contact met
een 50-tal organisaties, in ieder geval via de nieuwsbrief.
Elk jaar voert de LVvM het door de leden goedgekeurde Beleids/activiteitenplan uit om haar doelstellingen te
verwezenlijken. In hoofdstuk 2 is daarvan een verslag over 2021.
1.2 Mijlpalen uit onze geschiedenis
De Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVvM) is in 1997 opgericht met als doel te werken aan onderlinge
ondersteuning, bewustwording, erkenning en stem geven aan het mantelzorgbelang in Leiden. Oprichting van
de vereniging is een uitvloeisel van de motie die de Leidse gemeenteraad in 1993 aannam met de oproep
initiatieven van en voor mantelzorgers te ondersteunen. Politieke belangstelling voor mantelzorg ontstond
doordat het Leidse zorgveld in 1993 aandacht vroeg voor de positie van mantelzorgers. St. Ouderenwerk zette
de toon met het symposium 'Zorg voor de mantelzorg'. Het vrouwennetwerk bereikte de politiek met een ludiek
“zorgtentamen” in het stadhuis. De GGD kreeg vervolgens opdracht voor een nota 'Zorg voor de mantelzorg'.
De motie had niet alleen oprichting van de LVvM tot gevolg. Een ‘stuurgroep’ van professionele werkers heeft
ook stappen gezet tot oprichting van een professioneel steunpunt voor mantelzorgers voor informatieve,
emotionele en praktische steun. In 1997 werd de LVvM opgericht, twee jaar later (1999) nam de gemeenteraad
een motie aan waarin het college is opgedragen de LVvM structureel te financieren en zorginstellingen actief
bij mantelzorg=ondersteuning te betrekken via een overlegplatform. Dit resulteerde in een structurele
subsidierelatie tussen de LVvM en gemeente Leiden. Daarnaast zijn er afspraken tussen de gemeente Leiden en
de bij mantelzorg betrokken zorg- en welzijnspartijen over het verbeteren van mantelzorgondersteuning. Deze
afspraken staan in het Convenant Ondersteuning Mantelzorg, waarbij de LVvM betrokken was.
De convenantpartijen werkten na 1999 intensief samen aan verbetering van mantelzorgondersteuning, vanaf
2002 meer als informeel netwerk. Wel werden een Coördinator Mantelzorg en mantelzorgconsulenten (een
grote wens van de LVvM) aangesteld. Zij werden ondergebracht bij Thuiszorg Groot Rijnland.
Begin 2007 is beleidsmatige belangstelling voor mantelzorg geïntensiveerd door de Wet Maatschappelijk
Ondersteuning (WMO). Deze wet maakte gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers
en vrijwilligers (prestatieveld 4). Gemeente Leiden heeft die samen ingevuld met de mantelzorgers en
organisaties die mantelzorgers ondersteunen. Motto: 'Mantelzorg, doe het samen!'. Het resultaat was Bureau
Informele Zorg (BIZ, gehuisvest bij ActiVite), waar individuele mantelzorgers met vragen terecht kunnen.
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In 2010 gaven de LVvM, BIZ ActiVite, Radius, Gemeente Leiden met de ‘intentieverklaring mantelzorg
Leiden’ een aanzet om samen met GGZ, MEE, Kwadraad, Libertas, verzorgings- en verpleeghuizen tot een
nieuwe samenwerking te komen om de “basisfuncties mantelzorg” praktisch in te vullen en te komen tot
structurele verbeteringen in het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Het resultaat was het
‘Mantelzorgakkoord Leiden 2013’ van 21 november. Hierin staan afspraken voor betere samenwerking tussen
mantelzorger, zorgvrijwilliger en professionele hulpverlener. Het is getekend door 13 bij
mantelzorgondersteuning betrokken partijen.1
In 2015 werd de Wet Langdurige zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht.
Gemeenten en zorgverzekeraars kregen meer taken in langdurige zorg en ondersteuning. Daarbij het plan dat
mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven (wonen), ook als zij hulpbehoevend zijn. Een groter beroep op
mantelzorgers is het resultaat. Omdat mantelzorgondersteuning nog belangrijker werd, werkten bij mantelzorg
betrokken partijen aan een beter en herkenbaarder informatiepunt voor mantelzorgers.
Bureau Informele Zorg ging 1 januari 2016 over in EVA (www.wijzijneva.nl). Terzelfder tijd ontstonden de
sociale wijkteams met medewerkers van verschillende hulpverleningsinstellingen. Zij namen de ideeën over
mantelzorgondersteuning en 1 gezin, 1 plan mee in hun werkwijze.
In 2016/2017 heeft de LVvM voor het eerst een eigen onderzoek laten uitvoeren door het onderzoeksbureau
I&O. Dit onderzoek leverde het bestuur bruikbare aanbevelingen, welke naderhand ingezet zijn om in overleg
met de gemeente en de zorgaanbieders de nodige verbeteringen en veranderingen voor elkaar te krijgen in de
mantelzorgondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook gepresenteerd en besproken tijdens ons
feestelijke lustrumsymposium ‘Mantelzorg raakt iedereen’ op 21 september 2017.
In 2018 is het Vernieuwde Mantelzorgakkoord ondertekend. Dit akkoord bouwt voort op de aanbevelingen van
het onderzoek.
Op woensdag 10 november 2021, de Dag van de Mantelzorg, tekenden de LVvM, Leidse zorg- en
welzijnsorganisaties en de gemeente samen een vernieuwd mantelzorgakkoord. Met de ondertekening
benadrukken alle partijen hun commitment aan het ondersteunen van mantelzorgers in Leiden. Op deze manier
proberen de partijen er gezamenlijk voor te zorgen dat er zo min mogelijk mantelzorgers overbelast raken.De
organisaties die, naast onze vereniging, het vernieuwde Mantelzorgakkoord ondertekend hebben zijn: ActiVite,
Coöperatie Sociaal Wijkteams Leiden, Gemeente Leiden, Gemiva-SVG, GGD Hollands Midden, GGZ
Rivierduinen, Incluzio Leiden, Kwadraad, Libertas Leiden, Radius, R.K. Zorgcentrum Roomburgh, Topaz.

1.3

Bestuur en medewerkers

Eind 2021 had het bestuur de volgende samenstelling:
 Erika van der Heijden (voorzitter)
 Reini Hulsker (penningmeester)
 Sylvia Hageman
 Els van der Loeff
 Bram Berkhout

1

Het Mantelzorgakkoord 2013 is ondertekend door de gemeente Leiden, de Leidse Vereniging van Mantelzorgers, Bureau Informele
Zorg, ActiVite, st. Radius, Libertas Leiden, st. Topaz, MEE ZHN, st. Kwadraad, GGD HM, GGZ Leiden e.o., Familieraad GGZ Leiden,
Woonzorgcentrum 't Huis op de Waard, R.K. Zorgcentrum Roomburgh, Gemiva-SVG en stichting De Haardstee.
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X

X

Organisatie/werkgroep Dag van de Mantelzorg

X
X

Opstellen nieuwsbrief
X

Bijhouden media, verwerken post/e-mails
X

Financiën/boekhouding

X

Bijhouden van leden- en belangstellendenbestand
Deelname aan de Kerngroep Mantelzorgconvenant 2018

X
X

Vertegenwoordigen LVvM in de Adviesraad Sociaal Domein Leiden

X

Deelname werkgroep mantelzorg Oegstgeest, Platform Gehandicapten Leiden
Volgen beleidsontwikkelingen

Bram Berkhout

Sylvia Hageman

Organisatie bijeenkomsten (jaarlijks uitje/ALV, de zomerwandeling, e.a.)

Els van der Loeff

Reini Hulsker

Erika v.d. Heijden

Taken van bestuursleden in 2021

X

Beheer website

X
X

Julia Ravve werkt als vrijwilliger voor de LVvM. Zij notuleert de vergaderingen en voert samen met Els van
der Loeff de redactie over de nieuwsbrieven.

1.4

Bereikbaarheid

Het correspondentieadres van LVvM is:
Julius Caesarlaan 122
2314 BR Leiden
Sinds 2021 heeft de LVvM geen eigen locatie meer voor het organiseren van bijeenkomsten. Per bijeenkomst
bepalen we nu waar we deze gaan organiseren.
Digitaal is de LVvM bereikbaar via email (info@lvvm.nl) en de website www.lvvm.nl. Telefonisch via 06–
5796 3665. Er kan een boodschap ingesproken worden. Het antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd.
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Uitgevoerde activiteiten in 2021

2021 was zoals aangegeven opnieuw een jaar met veel beperkende maatregelen in verband met de
bestrijding van het corona-virus. Ook voor de LVvM konden hierdoor weinig activiteiten
georganiseerd worden.

2.1 Belangenbehartiging
Activiteiten op het terrein van (mantel)zorg om beleidsontwikkeling en uitvoering te beïnvloeden, zo
dat mantelzorgers een zo goed mogelijke ondersteuning krijgen.
Activiteit
Inhoud

Bewaken van de uitvoering van het Vernieuwde Mantelzorgakkoord Leiden 2018/
2021 vanuit het gezichtspunt van mantelzorgers
Deelname 4 vergaderingen kerngroep Mantelzorgakkoord
●
Deelname 3 werksessies verbetertraject In Voor Mantelzorg
●

Samenwerking

Partners Vernieuwde Mantelzorgakkoord Leiden, w.o. Gemeente Leiden

Activiteit

Bijdragen leveren aan beleid en beleidsuitvoering m.b.t. ondersteuning van
mantelzorgers
 Deelname aan 4 vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein Leiden
 Diverse Leidse zorg & welzijnsorganisaties en Gemeente Leiden.

Inhoud
Samenwerking
Activiteit
Inhoud,
samenwerking
Activiteit
Inhoud,
samenwerking

Netwerkcontacten met de gemeente Leiden en diverse zorg- en
welzijnsorganisaties in de Leidse regio
 Met Incluzio: organiseren (thematische)bijeenkomsten, afstemming over
samenwerking en afstemming/meedenken over opzet Mantelfoon in Leiden
Versterken van lokale en regionale belangenbehartiging
 Deelname aan het Platform Gehandicapten Leiden en werkgroep mantelzorg
Oegstgeest
 Overleg met en mede organisatie van de Dag van de Mantelzorg
 Ons aanbod openstellen voor randgemeenten.
 In de nieuwsbrief aandacht voor activiteiten van organisaties van patiënten en
hun mantelzorgers.
 Nieuws en informatie op onze website

2.2. Deskundigheidsbevordering en lotgenotencontact

Het gaat om informatie en onderling contact voor mantelzorgers (leden, belangstellenden).
In 2021 kon de algemene Ledenvergadering (met jaaruitje) niet plaatsvinden. Dit gold ook voor de
themabijeenkomsten.
Activiteit
Inhoud/datum/
Samenwerking
Datum/plaats
Samenwerking

Gilde stadswandeling 2021
 Een op corona-maatregelen aangepaste versie van de jaarlijkse
stadswandeling. Dit jaar alleen voor leden van de LVvM. Aantal deelnemers:
16
 5 augustus 2021 vanaf het Academiegebouw/Hortus
 Als gevolg van Corona maatregelen dit keer opnieuw alleen voor Lvvm-leden
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Activiteit
Inhoud

Dag van de Mantelzorg 2021 voor Leiden en randgemeenten.
 Vanwege corona zijn in 2021 rond de dag van de Mantelzorg Leidse
mantelzorgers uitgenodigd om naar een Huis van de buurt in de eigen wijk
gaan. Daar zijn kleinschalige en vaak feestelijke activiteiten georganiseerd. Op
de dag van de Mantelzorg zelf, woensdag 10 november 2021, is tijdens een
bijeenkomst in het Gebouw de Mantelfoon Leiden online gegaan.


Bij alle bijeenkomsten ihkv de dag vd mantelzorger was iemand van het LVvM
bestuur aanwezig. Voor alle aanwezige mantelzorgers heeft de LVvM een leuk
tasje beschikbaar gesteld met Leidse producten. Aantal deelnemers over alle
bijeenkomsten: 202
Woensdag 10 november 2021, diverse locaties
Werkgroep met Incluzio, Topaz en de LVvM

Datum/plaats
Samenwerking




Activiteit

Speciale corona-ledenacties

Inhoud



Corona en de daarmee verband houdende beperkende maatregelen hebben
grote impact op mantelzorgers en dus onze leden. De LVvM heeft daarom ook
in 2021 alle leden in het voorjaar en in de decembermaand een leuke attentie
opgestuurd als blijk van meeleven en als ondersteuning. Op 14 februari 2021,
(Valentijnsdag) hebben alle leden een mooie kaart ontvangen.



Gedurende de zomerperiode zijn alle leden telefonisch benaderd voor een
gesprekje van mens tot mens over hoe het men hen en hun naaste gaat.
Signalen uit deze gesprekjes zijn teruggegeven aan de mantelzorgcoaches
van Incluzio.
Voorjaar, zomer en najaar 2021
NVT

Datum/plaats
Samenwerking




2.3. Informatieverstrekking
Informatie krijgen en geven. Voorlichting met als doel bewustwording en erkenning van de situatie van
mantelzorgers.
Activiteit
Inhoud/data

Versturen papieren Nieuwsbrieven
 De LVvM zond in 2021 3 keer aan leden, belangstellenden en professionele
contacten een nieuwsbrief met informatie en onderwerpen die mantelzorgers
direct raken. De LVvM kiest voor nieuwsbrieven op papier en digitaal. Niet alle
ouderen zijn even vertrouwd met internet en e-mail. De leden stellen het op
prijs. We versturen onze nieuwsbrief ook aan onze professionele
contacten/akkoordpartners in Leiden

Activiteit
Inhoud/plaats

Aanspreekpunt voor vragen van mantelzorgers en anderen.
 Via mail en telefoon

Activiteit
Inhoud/plaats

Overige P.R. activiteiten
 Bijhouden van website www.lvvm.nl met zowel lokaal als landelijke informatie
en nieuws.
 Informatiemateriaal + zakje Leidse producten voor deelnemers Dag v.d.
Mantelzorg 2021.
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2.4. Interne activiteiten
Voor het functioneren van de vereniging en het ontwikkelen van toekomstplannen.
Activiteit
Data

Bestuursvergaderingen
 Er waren in 2021(digitaal) 9 vergaderingen ten behoeve de uitvoering van de
jaarplanning.

Activiteit
Inhoud

Contact met MantelzorgNL
 Informatiepakketten en de bruikbare factsheets.

Activiteit
Inhoud

Beschikbaar stellen van theaterkaarten
 In 2021 was theaterbezoek in een groot deel van het jaar niet mogelijk. De
LVvM heeft in 2021 dan ook geen theaterkaarten beschikbaar gesteld voor de
leden om er even tussenuit te kunnen. Normaal gebeurt dit wel, gefinancierd uit
een ontvangen legaat.

Activiteit
Inhoud/data/
plaats

Plannen en verzenden nieuwsbrief + archiefvoering
 Overleg en planning, verzorgen archief en documentatie, verzenden
nieuwsbrieven
Dit is een continue activiteit door het jaar.
 Om het archief ‘bestuurslid-onafhankelijk’ te maken, is in 2021 voor de
archiefvoering een google-drive ingesteld. Dit is ook de werkomgeving
geworden waarin alle bestuursleden de actuele werkdocumenten kunnen
vinden en aanpassen.
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Verantwoording ANBI-stutus

De Leidse Vereniging van Mantelzorgers is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat
we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.
Belangrijke informatie
Fiscale naam: Leidse Vereniging van Mantelzorgers (L.V.V.M)
●
Fiscaal nummer (RSIN): 8062.15.409
●
Postadres: Julius Caesarlaan 122, 2314 BR Leiden
●
Telefoon: 06-5796 3665
●
E-mailadres: info@lvvm.nl
●
Iban: NL11 INGB 0007 8162 76
●
Doelstelling LVvM
In onze statuten is vastgelegd dat de LVvM een vereniging is van en voor mantelzorgers in Leiden en
omgeving. Bij de Leidse Vereniging van Mantelzorgers vinden zij steun en begrip, tips en advies.
De vereniging bepleit de belangen van mantelzorgers bij de gemeente en instellingen, in Leiden en omstreken,
die met mantelzorgers te maken hebben.
Jaarverslag
In dit jaarverslag heeft u onze verantwoording kunnen lezen over het door de LVvM gevoerde beleid en de
uitvoering in 2021
Beleidsplan 2022
Op onze website vindt u ons actuele beleidsplan voor 2022 (www.lvvm.nl/activiteiten/jaarprogramma/)
Beloningsbeleid
In dit jaarverslag is de samenstelling van het bestuur in het kalenderjaar 2021 opgenomen. Bestuursleden van
de LVvM zijn allemaal vrijwilligers en krijgen geen beloning. Eenmaal per jaar ontvangen alle bestuursleden
een eenmalige onkostenvergoeding van 50 euro. Het bestuur maakt voor het notuleren van haar vergaderingen
gebruik van een vrijwilliger. Ook zij ontvangt geen beloning, maar wel jaarlijks een onkostenvergoeding.
Fondsenbeheer in 2021

Het bestuur van de LVvM vraagt jaarlijks bij de gemeente Leiden subsidie aan voor het uitvoeren van haar
activiteiten. De onderbouwing van de subsidie vindt plaats op basis van ons beleidsplan. Ook voor 2021 heeft
de gemeente Leiden de gevraagde subsidie toegekend. Na afloop van het kalenderjaar 2021 hebben wij op basis
van dit jaarverslag (financiële) verantwoording afgelegd aan de gemeente Leiden. De verantwoording is eind
mei 2022 aan de gemeente opgestuurd. Niet gebruikte subsidie over een kalenderjaar wordt in principe
terugbetaald aan de subsidiegever, hier dus gemeente Leiden. Incidenteel maken we hierover met de gemeente
Leiden andere afspraken, bijvoorbeeld als we een extra activiteit willen opzetten en hiervoor overgebleven geld
zouden willen inzetten.
De LVvM heeft verder in 2005 een legaat ontvangen van ruim 22.000 euro. De legaatgever heeft in haar
testament aangegeven dat de vereniging de gelden in eerste instantie moet inzetten voor “gezelligheid,
ontspanning voor mensen die mantelzorger zijn”. Onze leden hebben in 2006 bepaald dat de vereniging de
legaat mag inzetten om mantelzorgers (en ex-mantelzorgers) die lid van de LVvM zijn gratis toegang te geven
tot culturele activiteiten. Concreet betekent dit dat we jaarlijks theaterkaarten kopen en die verdelen onder onze
leden. Leden moeten hiervoor hun belangstelling aangeven. Bij over-inschrijving vindt loting plaats. Over het
inzet van de legaat-gelden verantwoordt het bestuur van de LVvM zich jaarlijks aan de leden op de Algemene
Ledenvergadering.
De LVvM heeft geen fondsen, ons vermogen is het saldo op de IBAN-betaalbankrekening van de ING.
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De leden van de LVvM hebben een kascommissie ingesteld om het bestuur te controleren op haar financiële
beheer van de vereniging (inclusief de besteding van de legaat). Elk jaar voert deze commissie nadat de
penningmeester het vorige verenigingsjaar financieel heeft afgesloten een kascontrole uit en doet hier verslag
van aan de Algemene Ledenvergadering.

