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Afdeling Waalwijk e.o.: 
 
Vrijwilligerswerk bij de UVV:  
 
Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband VRIJWILLIG 
en ONBETAALD wordt verricht ten behoeve van anderen of van de 
samenleving. 
 
Bij UVV-vrijwilligerswerk ligt het hoofdaccent op aanwezigheid en 
aandacht voor ouderen, gehandicapten, zieken en eenzamen. De 
hulpvaardige handen bij allerlei activiteiten en ontmoetingen kunnen een 
aanleiding zijn tot een persoonlijk gesprekje met de cliënt of bewoner.  
 
De afdeling Waalwijk bestaat al meer dan 30 jaar en heeft 135 actieve 
vrijwilligers van 45 jaar tot 75+. 
De UVV werkt met projecten. In Waalwijk zijn dat 
 

• Verpleeghuis Eikendonk . 
 

• Vriendschappelijk Contact  bij cliënten in een thuissituatie. 
 

• Woonzorgcentrum Antoniushof en bij het Alzheimercafé. 
 

• Woonzorgcentrum  Samarja 
 

• Tweesteden Ziekenhuis voor het verzorgen van bloemen. 

•  

• Blyde Incomste bij de dagopvang PG-cliënten  
 

 
 
 

 
Elk project heeft een projectleider en een assistent.  De taken van de 
vrijwilligers zijn meestal een aanvulling en ondersteuning van het 
werk van professionele medewerkers van de instellingen. .  
Dit kan hulp zijn bij allerlei ontspanningsactiviteiten: bij het bingospel, 
bij het kaarten en bij andere spelletjes. Hulp bij het vervoer met 
rolstoelen of bedden van de kamers naar de zaal; bij de maaltijden;  
bij het verzorgen van de bloemen, bij het koffiedrinken; bij het 
computeren; voorlezen; samen boodschappen doen of naar de dokter 
of het ziekenhuis begeleiden;  een uurtje wandelen door de stad. 
Allemaal activiteiten die door UVV-vrijwiligers worden gedaan en 
waarvoor veel mensen  nodig zijn. 
 

Wat wordt van de vrijwilliger verwacht? 
 

• De vrijwilligers werken minimaal één dagdeel in de week, 
meestal op een vaste tijd. 

• Zij zijn in staat om bewoners / cliënten met rolstoelen intern en / 
of extern te verplaatsen.  

• Zij wonen het 3-maandelijkse werkoverleg van hun project bij. 

• Zij zijn zo mogelijk bereid een extra dagdeel te helpen bij grotere 
activiteiten of tijdens vakantieperioden.  

 
Wat doet  de UVV Waalwijk voor haar vrijwilligers? 
 
Zij organiseert vier keer per jaar iets gezelligs, als dank maar ook om 
de onderlinge band te versterken: 

• de jaarlijkse fietstocht met lunch; 

• de herfstavond met thema voor deskundigheidsbevordering; 

• de nieuwjaarsbijeenkomst; 

• de “aangeklede” jaarvergadering in het voorjaar; 

• vier keer per jaar het ledenblad WerkSaam;   

• een verzekering voor de vrijwilligers naar- / van- / en tijdens hun 
taak voor de UVV; 

• daarnaast worden de UVV-vrijwilligers, evenals alle andere 
vrijwilligers, nog verwend door de dankbare instellingen met een 
vrijwilligersavond en/of een attentie met Sinterklaas of Kerstmis. 
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Taakverdeling bestuur 
 
 

Voorzitter: 
 

• Vertegenwoordigt de UVV binnen en buiten de organisatie. 

• Onderhoudt contacten met directies en contactpersonen van de 
instellingen. 

• Onderhoudt contacten met overheden en aanpalende organisaties. 

• Doet voorstellen van beleid voor het bestuur, de projectleiders 
en commissies. 

• Brengt de uitvoering van beleid op gang en bewaakt het proces. 

• Bereidt samen met de secretaris de agenda voor vergaderingen voor. 

• Leidt de vergaderingen waarbij het bestuur betrokken is. 

• Bevordert een goede onderlinge verhouding en werkbelasting binnen 
het bestuur, binnen de (A)PL’s en de commissies. 

• Is bij voorkeur de contactvrouw. 
 
Secretaris: 
 

• Kan zelfstandig werken en neemt initiatieven. 

• Kan verslagleggen en is computervaardig. 

• Denkt mee over beleidszaken. 

• Verzorgt de administratie van de afdeling, uitgezonderd de financiële 
administratie. 

• Verzorgt en verwerkt de correspondentie. 

• Stelt een postmap samen en laat deze rouleren. 

• Stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor 
bestuursvergaderingen op. 

• Verzendt de agenda voor alle vergaderingen die door het bestuur 
worden uitgeschreven. 

• Maakt verslagen van vergaderingen en zorgt binnen 10 dagen voor 
verzending. 

• Maakt in oktober de activiteitenkalender voor het komende jaar. 

• Maakt het jaarverslag in nauwe samenwerking met de voorzitter. 

• Houdt het archief actueel. 

• Houdt een adreslijst van externe relaties bij. 

• Legt vergaderruimten vast voor BPL en evaluaties. 
 
 
 

Penningmeester: 
 

• Bereidt bestuursbesluiten voor op financieel terrein 

• Overziet de financiële consequenties van beleidsvoornemens. 

• Beheert alle financiën van de afdeling 

• Houdt een adequate boekhouding bij van alle inkomsten en 
uitgaven 

• Bewaakt geldmiddelen, giro- en bankrekeningen, machtigingen. 

• Int contributies en vorderingen, ook van derden. 

• Draagt zorg voor de verzekeringen. 

• Vergoedt de kosten aan alle vrijwilligers middels een 
declaratieformulier. 

• Verricht tijdig betalingen aan derden. 

• Maakt het financieel jaarverslag en legt de staat van baten en 
lasten + de begroting voor aan de jaarvergadering. 

• Roept de kascommissie bijeen ter controle. 

• Houdt het financieel archief actueel. 

• Stuurt rekeningen naar adverteerders 

• Doet donatieverzoeken aan instellingen 
 
 
Overige bestuurstaken: 
 

• Meedenken met beleidsontwikkeling 

• Ledenadministratie  

• Contacten met en tussen de projecten, bijvoorbeeld inleveradres 
strookjes, etc. 

• Werving nieuwe vrijwilligers d.m.v. gerichte acties, uitdelen van 
folders, etc. 

• Public Relations en contacten met de pers 

• Presentatie op manifestaties en bij hulpverlenende organisaties 

• Contactpersoon voor redactie en verzorging WerkSaam 

• Samenstelling van foldermateriaal 

• Werving en contacten met adverteerders en sponsoren. 

• Lief en leedzaken 

• Vertegenwoordigingen  
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Taak van  een (ass) projectleider is    

• Het dragen van verantwoordelijkheid voor het project en het 
functioneren van de medewerkers; het is aan te bevelen dat ieder 
project twee projectleiders heeft die de taken onderling verdelen en 
elkaar kunnen vervangen. 

• Het onderhouden van contact met de cliënt en de AB  

• Het verzorgen van contact met het bestuur van de afdeling en de 
medewerkers onderling. 

 
Benoeming en proefperiode 
 

• Een nieuwe projectleider wordt in overleg met de medewerkers 
voorgedragen aan het bestuur. Het bestuur benoemt de nieuwe 
projectleider. 

• Een projectleider moet tijdens de proefperiode alle relevante 
informatie krijgen van haar voorganger, van bestuursleden en 
collega-projectleiders.  

• Een projectleider wordt benoemd voor vier jaar en is nog eens voor 
vier jaar herkiesbaar. In het achtste jaar vindt een evaluatie plaats en 
kan het bestuur besluiten de benoeming nog eens te verlengen als 
de PL dat wenst. Het is van belang dat de benoemings- en 
inwerkperiode voor iedereen duidelijk is.  

• Om de veelzijdige taak goed te kunnen volbrengen is het belangrijk 
dat er twee projectleiders zijn die elkaar kunnen vervangen. Een 
goede taakverdeling is van belang Een projectleider kan deel 
uitmaken van het bestuur.  

• Vanwege de continuïteit in de projectleiding is het ongewenst dat een 
PL en een APL tegelijk hun taak neerleggen. Het is aan te bevelen 
dat er minimaal een jaar tussen zit. 

 
Taken met betrekking tot het dragen van verantwoordelijkheid voor 
het project en het functioneren van de medewerkers. 
 

• Met de activiteitenbegeleiding (cliënt) worden duidelijke afspraken 
gemaakt over de taak van de vrijwilligers. Een goede taakafbakening 
ten opzichte van beroepskrachten is van belang.  

• De doelstelling van de UVV is de basis van het overleg.  

• Het verdient aanbeveling om de gang van zaken regelmatig te 
evalueren met de verantwoordelijke activiteitenbegeleiders. 

 
 

Taken met betrekking tot het onderhouden van contact met de 
cliënt organisatie en overleg naar "buiten" in het algemeen: 

•  Een projectleider blijft, met bestuur en medewerkers, 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. Zelf goed bekend 
zijn met het project is een eerste vereiste.. 

• Een projectleider draagt medeverantwoordelijkheid voor het 
vinden van de juiste plaats voor de juiste persoon. Na overleg 
met de medewerkers stelt een projectleider een rooster samen 
en zorgt dat iedereen precies weet hoe het in elkaar zit.  

• Het eerste gesprek en een goede opvang en coaching van 
nieuwe medewerkers is van het grootste belang. De nieuwe 
medewerker wordt ingewerkt door een projectleider of door een 
ervaren medewerker.  

• Een projectleider stelt de nieuwe medewerker voor aan alle 
mensen met wie hij in het werk te maken krijgt en zorgt ervoor 
dat een duidelijk beeld ontstaat van de te verrichten taak. 

 
Werkbesprekingen: 

• Regelmatig wordt door een projectleider een werkbespreking 
belegd. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de aard van 
het project. De uitnodiging moet duidelijk en tijdig gedaan 
worden. De werkbespreking wordt geleid door de projectleider. 

• Het verdient aanbeveling dat een bestuurslid de werkbijeenkomst 
bijwoont. Het uitwisselen van ervaringen werkt motiverend. 

• Naast het zorgvuldig regelen en plannen van de 
werkzaamheden, is het tijd hebben voor de medewerkers heel 
belangrijk.  

• Mocht er onverhoopt een conflict ontstaan binnen een project 
dan vormt de PL geen oordeel voordat alle partijen gehoord zijn; 
dan wordt het probleem binnen een groep zoveel mogelijk in de 
groep uitgepraat en dan wordt een neutrale derde (bestuurslid) 
ingeschakeld als de PL er niet uitkomt.  

 
Projectleiding en verslagen:  

• Een projectleider houdt regelmatig het bestuur op de hoogte van 
de gang van zaken in het project. 

• Van de werkbijeenkomsten wordt een verslag gemaakt en in 
WerkSaam gepubliceerd. 

• De projectleiding maakt een jaarverslag over het eigen project 
waarin opgenomen: aantal medewerkers (m/v); aantal 
geïnstalleerde en niet geïnstalleerde medewerkers; aantal 
werkbesprekingen. 
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Taken en verantwoordelijkheden commissies. 
 
Het bestuur van de stichting UVV afdeling Waalwijk e.o. is de 
eerstverantwoordelijke voor het voortbestaan van de afdeling.  
Het bestuur heeft dus de zorg voor het actueel houden van  
 

• het algemeen beleid van de afdeling;  

• de afspraken met de verschillende instellingen; 

• de deskundigheid van de vrijwilligers; 

• de ledenwerving en de ledenzorg; 

• het gezond zijn en houden van de financiële huishouding;  

• het vastleggen van afspraken, besluiten en het bijhouden van het 
archief. 

 
In het kader van de bovenstaande verantwoordelijkheden kan het bestuur 
onderdelen van haar zorg overdragen aan een commissie onder 
voorwaarde dat het bestuur blijft bepalen.   
 

• hoeveel feestelijke activiteiten per jaar georganiseerd gaan worden; 

• wat het begrote budget per activiteit is. 
 
Overleg met het bestuur is nodig over 
 

• de data  

• de eventuele locatie  
 
De commissie / het project kan daarna in vrijheid en met al haar 
creativiteit het volgende op zich nemen: 
 

• de praktische invulling van de activiteit;  

• de hapjes en de drankjes, kortom de catering; 

• de afspraken met de instellingen of de bezoekadressen. 
 

 
 
 
 

 

 

 
Intake en aanname vrijwilligers. 
 
Procedure aanname nieuwe vrijwilliger:  
 

• Bezoek aan huis door de contactvrouw  
 

• Bespreken van de werkwijze van de UVV, de projecten en de 
samenwerkingsovereenkomst. 

 

• Gegevens van de nieuwe vrijwilliger worden ingevuld op een 
werkbriefje. 

 

• De contactvrouw ondertekent op voorhand de  
       UVV-vrijwilligersovereenkomst. 
 

• De contactvrouw neemt contact op met de projectleiding van het 
voorkeursproject en verzendt het werkbriefje. 

 

• Zo spoedig mogelijk volgt een plaatsingsgesprek door de 
projectleiding. 

 
De taak van de projectleiding: 
 

• Na overeengekomen plaatsing behoudt de projectleiding één 
helft van het werkbriefje en “bezorgt” de andere helft én de 
ondertekende overeenkomst mét pasfoto bij de 
ledenadministratie  

 

• De gegevens worden in de ledenadministratie ingevoerd en per  
e-mail worden naam en adres doorgegeven aan de Lief & Leed-
commissie ( o.a.voor de verjaardagskaarten) 

 

• Adreswijzigingen worden door de leden doorgegeven aan de 
projectleiding. PL geeft deze wijziging door aan de secretaris. 
 

• Adreswijzigingen worden door de secretaris doorgegeven aan de 
ledenadministratie. 

 

• De ledenlijsten worden 2x per jaar uitgedraaid op 1 april en op  
       1 oktober. 
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Lidmaatschap UVV Waalwijk e.o.:    
  

• Een UVV-medewerker verricht wekelijks op enigerlei wijze 
vrijwilligerswerk binnen de UVV-projecten, in het bestuur en/of in 
commissies.  

• Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat één keer per week niet 
mogelijk is. Het bestuur hanteert daarom een minimuminzet om lid 
van de UVV-Waalwijk e.o. te zijn of te blijven.  

• Een UVV-medewerker is gemiddeld één dagdeel in de veertien 
dagen actief, dat is dus minimaal 26 dagdelen per jaar.  

• De niet wekelijks inzetbare medewerker is bereid om anderen te 
vervangen of bij extra activiteiten in te springen om deze minimale 
inzetbaarheid te bereiken.  

• Werkbesprekingen worden zo vaak mogelijk bijgewoond en de daar 
gemaakte afspraken worden nagekomen. 

• De UVV-medewerker neemt de regels in acht die bij de UVV gelden. 

• De UVV-medewerker neemt geen cadeaus of giften aan van 
bewoners, patiënten of cliënten. 

• De UVV-medewerker is bereid om over het eigen functioneren te 
praten. 

• De UVV-medewerker voldoet aan de jaarlijkse contributie. 
 
 
Langdurige afwezigheid bij MINDER dan 10 jaar actief in de UVV 
 

• Bij te weinig inzetbaarheid volgens de bovenstaande richtlijnen of bij 
langdurige afwezigheid door ziekte of om een andere reden, 
bespreekt de PL na 6 maanden met de UVV-medewerker wat de 
perspectieven zijn voor voldoende inzet of volledige terugkeer voor 
de vaste werkzaamheden. 

 

• Wanneer er weinig zicht is op terugkeer binnen de volgende 6 
maanden wordt door de projectleiding beslist of de plaats wordt 
vergeven aan een andere medewerker in verband met de 
continuïteit. Bij terugkeer kunnen er dan geen rechten worden 
geclaimd op de vroegere vaste werkplek. 

 

• Bij een afwezigheid of non-actief van meer dan een jaar wordt de 
UVV-medewerker (eventueel tijdelijk) uitgeschreven. 

 

 

 
75+ en de UVV: 
 
Het bestuur van de UVV afdeling Waalwijk e.o. heeft in goed overleg 
met betrokkenen op de jaarvergadering van 15 maart 2006 besloten: 
 

• dat nieuwe vrijwilligers voortaan bij de intake horen dat 75 jaar 
het moment is van uittreden bij de UVV;  

• dat voor de mensen die nu bij de UVV werkzaam zijn een 
overgangsregeling is getroffen; 

• dat deze inhoudt dat er met vrijwilligers die 75 jaar zijn of worden, 
jaarlijks een evaluatiegesprek gevoerd gaat worden; 

• dat mensen moeten weten dat bij 75 jaar en ouder, de 
verzekering maar de helft vergoedt van de eventuele onkosten bij 
ongevallen.   

 
 
Evaluatiegesprek  
 

• Evaluatiegesprekken zijn er in maart en september. 

• Vrijwilligers die meer dan 3 maanden werkzaam zijn komen in 
aanmerking. 

• De ledenadministratie meldt de namen aan de contactvrouw.  

• De contactvrouw nodigt de vrijwilligers op tijd schriftelijk uit. 

• De locatie en de datum worden vastgesteld afhankelijk van de 
deelnemers. 

• Er is een bestuurslid en eventueel een fotograaf aanwezig 

• Aan de nieuwe mensen wordt een UVV-roos uitgereikt.   
 
Doel van het evaluatiegesprek is: 

• De proefperiode afsluiten 

• Elkaar beter leren kennen. 

• Nog eens de samenwerkingsovereenkomst doornemen. 

• Eigen ervaringen in de UVV en de instellingen doornemen. 
o Waarom koos je voor de UVV, waar doe je het voor? 
o Wat heb je gemist bij de UVV 
o Hoe heb je het kennismakingsgesprek ervaren? 
o Vond je het prettig thuis bezoek te krijgen? 
o Heeft het werk aan de verwachtingen voldaan? 
o Hoe is de samenwerking met de PL en met de collegae. 
o Klachten eerst bij PL leggen, nooit bij collega’s. 
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Beëindiging en afscheid van vrijwilligers. 
 
• Bij een voorgenomen beëindiging van werkzaamheden bij een 

project, meldt de projectleiding dat aan de contactvrouw. Deze 
overlegt dan of er nog aangepast werk is of dat betreffende UVV-er 
rustend lid mag blijven of afscheid moet nemen.   

 

• Bij een voorgenomen beëindiging van het  lidmaatschap vult de 
projectleiding het standaardbriefje in, liefst met  historische gegevens 
+ de reden van beëindiging. 

 

• Dit briefje van beëindiging én het werkbriefje wat bij de projectleiding 
aanwezig is, worden bezorgd of gestuurd naar de secretaris van het 
bestuur. 

 

• In de eerstvolgende bestuursvergadering komt dit voorgenomen 
afscheid aan de orde .  

 

• De secretaris schrijft een persoonlijk getinte bedankbrief. 
 
De secretaris geeft of stuurt tegelijkertijd het werkbriefje en het briefje van 
beëindiging aan de ledenadministratie. 

 
Cadeaus bij jubilea, bij afscheid enz. 
 
UVV-speld: Na 3 jaar werken in het 4e jaar op de   
  nieuwjaarsbijeenkomst. Speldje houden. 
 
Lid van verdienste:30 jaar lidmaatschap, huldiging op de   
  jaarvergadering. 
 
Rustend lid:   Minimaal 10 jaar vrijwilliger bij de UVV 
  En in overleg met het bestuur 

Zonder contributiebetaling recht op WerkSaam,  
  Met contributie op WerkSaam en alle activiteiten. 
 
Jubilea:  Worden gevierd op de jaarvergadering.  
  Peildatum incl. de maand april. 

• 12½ jaar  Parkerpen met inscriptie + UVV-roos 

• 20 jaar cadeau(bon)   € 15,00  + UVV-roos 

• 25 jaar cadeau(bon)   € 20,00  + boeket 
30 jaar : Oorkonde met roos/ contr. vrij. 

Afscheid:   Na minder dan 10 jaar lid geeft het project zelf iets 
  uit het L&L-potje. 
  Bij meer dan 10 jaar lid: iets uit L&L-potje  +  
  cadeau(bon) van  €10,00   +  UVV-roos 
  Bij 25 jaar : L&L  + cadeaubon van € 20,- + boeket. 
 
Afscheid Bestuur: Na 4 jaar of langer: een  cadeaubon van € 25,-- + 
  boeket. 
   Na minder dan 4 jaar: cadeau(bon) van € 12,50  + 
  boeket. 
 
Afscheid (A)PL: Na meer dan 5 jaar  cadeau(bon) van € 25,-   + 
  boeket. 
   Na minder dan 5 jaar cadeau(bon)      € 12,50  + 
  boeket. 
Afscheid coörd.:  Meer dan 5 jaar cadeau(bon) van € 15,- + UVV-roos 
                            Minder dan 5 jaar bon van € 10,+ UVV- roos 
Afscheid commissieleden: een doosje chocolade 
 
Na evaluatie: UVV-roos als welkom 
 
Jarigen:  Felicitatiekaart van het bestuur 
  Bij bijzondere verjaardagen: kennisgeving of 
  uitnodiging: € 10,-- 
 
Huwelijken:         Bij kennisgeving of uitnodiging:  
  25 jaar getrouwd:  boeket  van €10,--   
  50 jaar  altijd een mooie bos bloemen. 
         
Zieken:                Bij kortdurende ziekte: uit L&L-potje eigen project 
  Na langdurige ziekte en/of  ziekenhuisopname:  
  PL geeft het door aan het bestuur. 
  Bestuur verzorgt een boeket van € 8, tot € 10,--  
 
Overlijden:          Boeket of grafstuk van  € 30,- 
              Bij overlijden 1e lijns familielid: kaartje van ‘t bestuur. 
 
Afscheid van mensen buiten de UVV : 
  Bij kennisgeving of uitnodiging cadeau(bon) €  10,-- 
  of fles wijn. 
Gezamenlijk uitje:VC :                     € 17,50  per jaar 
  BPL:  € 10,00 per jaar 
  Bestuur : € 17.50 per jaar 
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Werkbriefje  
 
 

Aan:  ………………….. 
 
Van:    contactvrouw 
 
Datum:   ………………….. 
 
 
Betreft nieuwe vrijwilliger: 
 
 naam: ……………………   
  
 adres: …….. 
 
 woonplaats:  
  
 telefoon:   
 
 e-mail:    
 
 geboortedatum:   
 
 bijzonderheden:  
 
 
 
 voorkeur werkobject: 
  
 
 beschikbaar op:   
 
Afgegeven bij ledenadministratie d.d. 
 
 
Succes met je nieuwe medewerkster.     
  

 

Beëindiging vrijwilligerswerk UVV 

 

Aan:  Secretariaat UVV  

Datum:   ………………….. 
 

Betreft vrijwilliger:  

 

naam  ………………………………………………. 

adres   ……………………………………………….. 

woonplaats ……………………………………………….. 

telefoon ……………………………………………….. 

werkobject ………………………………………………… 

wil per   ……………………………………………….. 

haar/zijn werkzaamheden bij de UVV beëindigen.  

 

reden:  ………………………………………………... 

  …………………………………………………
  

Historische gegevens (eventueel vragen bij ledenadministratie): 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Handtekening projectleidster: 
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  Richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Waalwijk 

en omstreken 
 

 

 
Declaratiebeleid UVV afdeling Waalwijk e.o. 
 
Reiskosten:   € 0, 18 per km buiten Waalwijk 
(stad)    voorzitter, secretaris en 
    penningmeester 
Computerkosten:  (cartridges en papier) de helft 
    van de aanschafprijs 
Telefoonkosten:  € 0,12 per gesprek  voor PL 
    APL en overige bestuursleden 
Declaraties:   Werkelijk gemaakte kosten 
    worden volledig vergoed 
    na overleg van bonnetjes!. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       Formulier R1. 

 

Declaratie van: ……………………………………………………… 
     
           
Administratie  - portokosten………………………………………. 

  - kopieën…………………………………………… 

  - diversen………………………………………….. 

            

Telefoon x € 0,12..…………………………………………………… 

  

Reiskosten - ……..km à € 0,18……………………………………..  

-parkeergeld……………………………………….. 

-bus/trein…………………………………………… 

WerkSaam …………………………………………………………… 

Attenties………………………………………………………………. 

Nieuwjaarsbijeenkomst……………………………………………… 

Jaarverslag……………………………………………………………  

Jaarvergadering………………………………………………………  

Fietstocht……………………………………………………………...  

Projectbijeenkomst…………………………………………………...  

Kledingbeurs………………………………………………………….. 

Diversen……………………………………………………………….  

 

TOTAAL……………………………………………………...............  

Kassabonnen verplicht, s.v.p. aanhechten   

 

Uitgekeerd:………   Datum: ………  Paraaf……………..............  

 

Samenstelling: 
 
Dit richtlijnenboekje is in 2008 samengesteld door: 
Mevrouw Annie van der Horst,  
Voormalig bestuursvoorzitter van UVV afd.Waalwijk e.o. 
 
Het is tot stand gekomen na intensief overleg met het 
bestuur, projectleiders en vrijwilligers en afgestemd op het 
jarenlange functioneren van deze afdeling en haar 
vrijwilligers. 
 
Dit boekje kan aan andere afdelingen tot voorbeeld dienen, 
maar de richtlijnen dienen naar eigen inzicht en in goed 
overleg met alle betrokkenen van de afdeling te worden 
opgesteld. 

         
 



       Formulier R1. 

 

 


