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Voorwoord 
 
Een jaar, waarin veel activiteiten plaats vonden. Heel veel uren zijn door de vrijwilligers aan hulp 
besteed. Hoeveel en wat de vrijwilligers al niet waard zijn, is verderop in dit verslag te lezen.  
Het is nog steeds vrijwilligerswerk: vrijwilligers worden er niet rijk door, maar het maakt hen wel rijk. 
 
Zoals een bloem zon nodig heeft 
Zo heeft een mens liefde nodig om mens te zijn.  
 
Belangrijke schakels in het vrijwilligerswerk zijn de projectleiders. De vrijwilligers vinden bij hen altijd 
een luisterend oor. 
Het kwaliteitsspel is gespeeld op werk-/roostervergaderingen. Dit alles ter ondersteuning en ter 
optimalisering van de werkzaamheden. 
Gezondheid, geluk en plezier in het UVV-werk wenst het bestuur alle vrijwilligers toe. 
 
 
 
 
 
 
1. Doel UVV : het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers 

met menselijk contact en betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit in het 
werk als voornaamste kenmerk.  

 
1.1. Bestuur : Mevr. G. Voorst – van Sloten  Voorzitter 
  Mevr. G. Schrijver - Pen  Secretaris; ledenadministratie 
  Mevr. Geld – Meester   Penningmeester 
  Mevr. A. Leenstra – van Houten  Lid ; coördinator verpleeghuis  
  Mevr. B. Poelman – Weesjes      Lid;  interne publicatie  
  Mevr. G. van Regelen   Lid;  coördinator vrijwilligers 
 
1.2 Secretariaat : de Dorpsvenne 114 

9900 NZ Dorpen 
  website: ww.uvv.nu 
 
 
 
 
2. Verslag activiteiten 
 
Het bestuur hield in het verslagjaar 9 keer een bestuursvergadering.  
Regelmatig overlegt het bestuur met de leiding van Zorg Centrum Dorpen en Medisch Centrum 
Dorpen. 
In februari 2006 is voor de zevende keer de themabijeenkomst “omgaan met dementie” 
georganiseerd. Meer dan honderd vrijwilligers hebben deze bijeenkomst bijgewoond. 

De vergaderingen werden gehouden op: 

• 22 januari:  bestuursvergadering. 
agendapunten waren: 
 

• 22 februari: bestuursvergadering. 
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Jaarvergadering d.d. 29 maart 2007 
 

De voorzitter heet de ruim honderd UVV-ers, die op deze feestelijke avond bijeen zijn, welkom. Zij 

staat stil bij het vele werk, dat in onze maatschappij gedaan wordt door vrijwilligers.  

Hoe onmisbaar zij in onze samenleving zijn, gaan ook het bedrijfsleven en de scholen steeds meer 

inzien: vanuit beide wordt het doen van vrijwilligerswerk gestimuleerd en niet zonder succes. 

Jongeren, die eerst huiverig staan tegenover vrijwilligerswerk blijken vaak al doende enthousiast te 

worden. Dit is belangrijk, want zij zijn wel de vrijwilligers van de toekomst! 

Het afgelopen jaar hield het bestuur zich bezig met het maken van duidelijke taak- en 

functieomschrijvingen per project. Het is van belang, dat alle vrijwilligers weten, wat wel en niet tot hun 

taak behoort.  

Nu de WMO (de wet maatschappelijke ondersteuning) na enkele keren uitstel dan toch in 2007 zal 

worden ingevoerd, ligt het voor de hand om aan te nemen, dat er steeds meer een beroep wordt 

gedaan op vrijwilligers. Het is dan goed om de eigen grenzen te bewaken. 

Maar de kern van onze hulpverlening blijft toch: het contact met de medemens, het geven van extra 

aandacht.  
 

Vrijwilligers in het zonnetje 

6 personen waren 12 jaar in dienst van de UVV-Dorpen, nl. Mevr. Van Dijk-Geertjes, mevr. v.d. Koren-

Bloem, mevr. Hoeksteen-Geel, mevr. Vegt, mevr. Sjoerdsma-Bakker en mevr. Wild-Drijfjacht. 

Ook waren er dit jaar 3 mensen 25 jaar bij de UVV-Dorpen, nl. mevr. Tulp-Bol, mevr. Pieksma en 

mevr. Leenstra-Buren. 

Voor hun geweldige inzet worden de jubilarissen bedankt met een fraai boeket! 

De traditie wil, dat wij alle nieuwkomers van 2007 verwelkomen met een roos, helaas is er maar een 

klein aantal van deze mensen aanwezig. 

 

Lezing door de heer W. Turf;  

Hij laat ons dia's zien over de Arctische zomer in Groenland. De heer Turf komt al tientallen jaren in 

Groenland en kan ons op boeiende wijze vertellen over de schoonheid van dit gebied. De dia's zijn 

indrukwekkend. 

Mevr. R. v. Regelen-Thuis (activiteitencommissie) bedankt hem voor zijn mooie lezing. 

 

De activiteitencommissie, bestaande uit de dames Geld-Meester, Rika Regelen-Thuis, Baukje v.d. 

Koren-Bloem en Ans Tulp-Bol, wordt hartelijk bedankt voor hun 

inzet om voor ons jaarvergadering te organiseren. Tevens een woord van dank aan de heer en mevr. 

Poortinga voor hun hulp op deze avond. 

 
2.3. ontwikkelingen. 
 
Werving bestuursleden en/of vrijwilligers. 
De wijze van werving is in de onderstaande tabel weergegeven 

gerichte advertenties in de regionale bladen, kerkbladen en 
dorpsblad  

intermenselijke contacten 

advertenties i.s.m. ziekenhuizen en instellingen 

inschrijvingen bij vacaturebank voor vrijwilligers 

overige, namelijk: spontaan (Dorpen), vacature bank 

van mond tot mond; informatiemap, flyers, stands 
 
PR-activiteiten 
Gezamenlijk met de leden van de PUVV Friesland/Groningen is gestart met een werkgroep, die met 
voorstellen komt voor de promotie van de website www.uvv.nu. 

 

http://www.uvv.nu/
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WMO (contacten met het zorgloket in de gemeente): 
Met de WMO-ambtenaar is een bijeenkomst belegd. Dit overleg is bedoeld om de UVV Dorpen bij de 
ambtenaar te introduceren en om van de ambtenaar te vernemen op welke wijze de vrijwilligers op 
basis van de WMO op ondersteuning kunnen rekening en op welke vorm deze ondersteuning wordt 
geleverd. 

 
Tafeltje-dek-je (zie www.uvv.nu): 
Zeven dagen per week worden er een groot aantal (warme) maaltijden rondgebracht. 
Deze activiteit wordt bij de volgende instellingen uitgevoerd: 
 
- Medisch Centrum Dorpen 
- Zorgcentrum Dorpen 
 
3. Financieel jaaroverzicht 
 

De penningmeester mevr. Geld-Meester licht het financiële verslag toe en beantwoordt een enkele 

vraag uit de zaal. Ook zij wordt door de voorzitter van harte bedankt voor haar vele werk. 

 
3.1. Balans: 31.12.2006 
 
Saldo Bank    €   2.500,00    Crediteuren -1.500,00 
Spaarrekening      - 15.600,00   Zorgcentra -1.200,00 
Bank Winkeltje     -   3.375,00 
Voorraad Winkeltje   -       325,00  
Reiskosten Instellingen   -    1.875,00 
Steunfonds    -    2.000,00 

        Vermogen 31.12.2006  - 22.975,00 

     € 25.675,00     € 25.675,00 

 
Baten Begroting Rekening Begroting 

 2006 2006 2007 

Batig Saldo vorig boekjaar  5.000,00  

Bijdrage Instellingen 12.000,00 7.500,00 12.000,00 

Bijdrage Steunfonds 500,00 0,0  650,00 

Deskundigheidsbevordering 250,00 100,00 250,00 

Giften 150,00 200,00 300,00 

PR 125,00   

Opleiding: bijdrage WMO    800,00 

 € 13.025,00 € 14.806,00 € 14.800,00 
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Lasten Begroting Rekening Begroting 

 2006 2006 2007 

Kantoorartikelen 350,00 330,00 350,00 

Portokosten 100,00 150,00 250,00 

Vergaderkosten 350,00 525,00 650,00 

Drukwerk 500,00 450,00 750,00 

Telefoonkosten 700,00 500,00 700,00 

Bankkosten 60,00 50,00 60,00 

Representatiekosten 0,00 45,00 100,00 

Advertenties 450,00 125,00 400,00 

Educatie 0,00 0,00 0,00 

Bibliotheek 375,00 375,00 375,00 

Reisje 4.000,00 3.750,00 4.500,00 

Attenties 1.500,00 1.250,00 1.500,00 

Reiskosten 800,00 750,00 800,00 

Deskundigheidsbevordering 450,00 250,00 1050,00 

PR 400,00 0,00 350,00 

Kamer v Koophandel 22,00 21,00 22,00 

Provinciale Afdracht 850,00 750,00 850,00 

Bibliotheek 25,00 0,00 50,00 

Batig Saldo 87,00 3.479,00 2.293,00 

 € 13.025,00 € 14.806,00 € 14.800,00 

 

De dames A. Toezicht en B. Precies hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Mevr. Precies 

verlaat onder dankzegging de commissie en in haar plaats wordt benoemd mevr. E. Duit. 
 
4. Kerncijfers: 
4.1. vrijwilligers 
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Na een lichte groei in voorafgaande jaren treedt nu een stabiliteit op. 
Het aantal vragen voor ondersteuning vanuit instellengen maakt het noodzakelijk dat het aantal 
vrijwilligers toeneemt. Het bestuur heeft zich voorgenomen om in het jaar 2007 een 
wervingscampagne te starten.  
Op de website www.uuvv.nu staan in detail de vacatures vermeld.  
 
4.2 mutaties vrijwilligers 
 
Dit verslagjaar hebben we van 2 vrijwilligers afscheid genomen t.w. 
- mevr. J. Bosker, gastvrouw receptie Medisch Centrum Dorpen. 
 
De UVV heeft 2 kunnen verwelkomen.  
De intredende vrijwilligers zijn: 
- mevr. A. Voskamp, gastvrouw receptie Medisch Centrum Dorpen 
 
 
5. Projecten 

http://www.uuvv.nu/
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De projecten worden uitgevoerd in de instellingen Zorgcentrum Dorpen en Medisch Centrum Dorpen 
5 keer is er overleg met projectleiders, waarbij sprekers worden uitgenodigd, geweest. 
In het verslagjaar zijn de onderstaande thema’s bij het overleg behandeld: 

• …………………………………….. 

• …………………………………….. 
 

4,5

5

5,5

6

Projectleiders 5 6

man vrouw

 
Door 11 vrijwilligers, van wie 6 vrouwen en 5 mannen, is leiding gegeven aan 30 projecten. 
       
5.1 intramurale projecten 
 
Aantal intramurale projecten in diverse instellingen. 
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Intramurale projecten 1 10 2 0 0

A B C D E

 

legenda 

A. ziekenhuizen 

B. verzorgings- en verpleeghuizen 

C. gehandicapten instellingen 

D. psychiatrische instellingen 

E. anders: 

 
5.1.1 nieuwe intramurale projecten 
 

• Begeleiden Anderstaligen 
In april 2007 is gestart met het project Begeleiden Anderstaligen in Medisch Centrum Dorpen. 
De vrijwilligers, die dit project begeleiden krijgen veel lof van hen, die onze taal niet machtig 
zijn. Ook de instelling, Medisch Centrum Dorp, waar dit project loopt, is enthousiast.  
 

• …………. 
 
 
5.1.2 beëindigde intramurale projecten 
In het verslagjaar zijn geen projecten beëindigd. 
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5.1.3. maatschappelijke bijdrage. 
 
De onderstaande tabel laat zien het aantal uren dat aan de verschillende projecten bij de instellingen 
is besteed en het aantal vrijwilligers dat aan projecten heeft meegewerkt 
 

Instelling/projecten Vrijwilligers Uren 

Medisch Centrum Dorpen 41 1706 

Gastvrouw/heer poli 12 298 

             Gastvrouwen polikliniek  7 208 

             Begeleiden van activiteiten 5 90 

Koffie/thee op afdeling rondbrengen 28 1200 

              Koffie/thee rondbrengen 28 1200 

Begeleiding gesproken boeken 1 208 

              Luiterlezen 1 208 

      

Zorg Centrum Dorpen 118 9656 

Gastvrouw/heer afdeling/huiskamer  10 420 

              Gastvrouw/heer huiskamer: Trochread 10 420 

Bloemen en fruit verzorgen              24 600 

               Bloemen verzorgen  24 600 

Vaste of rijdende winkel  16 520 

               Gastvrouw winkel en ontspanning 16 520 

Lectuur en/of krantenverkoop 2 78 

                Bibliotheek en lectuurvoorziening 2 78 

Vaste en/of rijdende bibliotheek 2 78 

                Bibliotheek 2 78 

Begeleiding extern vervoer 22 4300 

                Chauffeurs dagbehandeling 15 3520 

                Chauffeurs rolstoelbus 7 780 

Begeleiding intern vervoer 10 1620 

                  Chauffeurs internvervoer 10 1620 

Begeleiding naar kerkdiensten 20 1950 

                  Kerkdienst in Dorp 13 1690 

                  Kerkdienst begeleiden/paralleldiensten 7 260 

Begeleiding recreatieve activiteiten 12 90 

                  Bingo 12 90 

   

Totaal 159 11.362 
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OF 
 
De onderstaande grafiek laat zien het aantal dagdelen dat aan de verschillende projecten is besteed 
en het aantal vrijwilligers dat aan de verschillende projecten heeft meegewerkt. 
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 Legenda: 

4 Koffie/thee op afdeling rondbrengen 

9 Bloemen en fruit verzorgen 

13 Begeleiding extern vervoer 

14 Begeleiding intern vervoer 

15 Begeleiding naar kerkdiensten 

17 Begeleiding recreatieve activiteiten 

20 Begeleiding gesproken boeken 

21 Gastvrouw/heer bewonerssoos 
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Uren per project

Uren 2.520,00 550,00 858,00 675,00 4.852,00 1.550,00 3.595,00 220,00 144,00 3.880,00 18.844,0

0
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Op basis van het minimum loon per uur van € 9,62 is door de vrijwilligers €181.279,28 bijgedragen 
aan het maatschappelijk welzijn. 
De 18.844 bestede uren zijn uren, die niet ten laste komen van de professionele zorgverleners.  
 
5.2. extramurale projecten 
 
Geen 
 
6. Contacten 
6.1. organisaties 
 
De UVV Dorpen vindt het belangrijk contacten te onderhouden met organisaties, die zich met 
vrijwilligerswerk bezig houden. 
Het overleg spits zich toe op het uitwisselen van informatie o.a. hoe kunnen we elkaar aanvullen, 
werving vrijwilligers en scholing. 
De organisaties waarmee overleg is geweest zijn:  
- Rode Kruis, 
- Zonnebloem, 
- Stand By, 
- St. Welzijn Dorpen, 
- VVS Dorpen. 
Door de VVS, vrijwilligers in de verzorgende sector, is in 2006 een themamiddag georganiseerd met 
als thema: huiselijk geweld. 
 
6.2. gemeente 
 
Met de WMO-ambtenaar is een bijeenkomst belegd. Dit overleg is bedoeld om de UVV Dorpen bij de 
ambtenaar te introduceren en van de ambtenaar te vernemen op welke wijze de UVV-Dorpen op basis 
van de WMO op ondersteuning kunnen rekening en in welke vorm deze ondersteuning wordt 
geleverd.  

 
7. Opleidingen. 
 
Opleiding is een aandachtspunt, dat een hoge prioriteit van het bestuur heeft. 
Dit jaar hebben 175 vrijwilligers aan thema-ochtenden/middagen deel genomen. 
Thema’s dit jaar waren: 

• communicatie met de nadruk op feedback; 

• professionaliteit vrijwilligers 

• PR 

• werving, introductie en begeleiding (nieuwe) vrijwilligers 

 Legenda 

A Gastvrouw/heer poli 

B Koffie/thee op afdeling rondbrengen 

C Gastvrouw/heer afdeling/huiskamer 

D Vaste of rijdende winkel 

E Begeleiding extern vervoer 

F Begeleiding intern vervoer 

G Begeleiding naar kerkdiensten 

H Begeleiding recreatieve activiteiten 

I Begeleiding gesproken boeken 

J Anders 
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8. Toekomstvisie 
 
In een viertal sessies, met afgevaardigden van de instellingen, is uitvoerig gediscussieerd over de 
inzet van de vrijwilligers. 
De conclusie is beschreven in het document: Vraag en aanbod vrijwilligers in de toekomst. 
Samengevat is de conclusie:  
- de vraag om vrijwilligers zal toenemen door vergrijzing m.n. de onderstaande projecten 
  zal de groei van het aantal vrijwilligers 10% of meer zijn. 
   

• Begeleiden en rondbrengen koffie/thee; 

• Bloemen en fruit 

• Intern vervoer 

• Extern vervoer 

- door scholing en herscholing zal het niveau van de vrijwilligers op peil moeten worden  
  gehouden. 

- flexibilisering van vrijwilligersinzet. 

- een verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg. 
 

- begeleiden van maatschappelijke stage leerlingen. 

 
Deze conclusies zullen het uitgangspunt zijn voor het beleidsplan voor de komende jaren.  
 


