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          1. Voorwoord 
  

 
Geachte lezers, 

 
Voor u ligt weer het jaarverslag van de Landelijke Unie van Vrijwilligers. 
 
Allereerst wil ik stil staan bij het verscheiden van onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana in 
maart van dit jaar. Vanaf de oprichting in 1945 is Prinses Juliana betrokken geweest bij de Unie van, 
toen nog, Vrouwelijke Vrijwilligers. Toen zij in 1948 het Koningschap van haar moeder H.K.H. Koningin 
Wilhelmina overnam, nam zij tevens het beschermvrouwschap van de UVV over. Heel vaak heeft zij 
haar belangstelling getoond voor het werk van de Unie door daadwerkelijk regelmatig bij de jaarlijkse 
landdagen aanwezig te zijn.  De laatste jaren liet zij zich vertegenwoordigen door haar dochter H.K.H. 
Prinses Margriet, die zich, op ons verzoek, bereid heeft verklaard het beschermvrouwschap van haar 
moeder te willen overnemen. Wij zullen H.K.H. Prinses Juliana met eerbied gedenken. 
 
2004 heeft met name in het teken gestaan van de voorbereiding van het 60 jarig jubileum in 2005. Er is 
daar ongelooflijk veel tijd in gaan zitten.  
 
Daarnaast hebben we als landelijk bestuur ons gebogen over de toekomst. Waar is de UVV sterk in? 
Wat zijn onze zwakke kanten? Hoe staan we in de markt? En wat kunnen we doen om in de toekomst 
de UVV op de kaart te blijven zetten? Kortom wat is de meerwaarde van de UVV.? 
In een tweetal ledenvergaderingen hebben we onze nieuwe strategie besproken en bediscussieerd en 
tenslotte is de nieuwe strategie in de laatste ledenvergadering van dit jaar vastgesteld. U leest er elders 
meer over. 
 
Verder vindt u in dit jaarverslag ook de verslagen van de Provinciale UVV’s De één wat uitgebreider 
dan de ander, maar met elkaar geven ze een aardig beeld van de activiteiten van onze UVV 
Ten opzichte van het jaar 2003 is er ook nu weer sprake van een lichte teruggang van het aantal 
afdelingen en het aantal vrijwilligers. Gelukkig zijn er ook  positieve geluiden. Een afdeling die een 
nieuwe bron van jonge moeders aan boort die tijdens de schooltijd van de kinderen vrijwilligers werk 
willen doen. Ook lees je over nieuwe projecten die opgestart zijn en organisaties die de activiteiten én 
hun vrijwilligers voortaan onder de vlag van de UVV willen brengen.  

 
Helaas zijn nog steeds niet alle afdelingen bij onze website aangesloten. 
Laten we hopen dat volgend jaar nu steeds meer mensen, het gemak van de pc en e-mail gaan 
ervaren, en, ook uit kostenbesparing, steeds meer gebruik daarvan gaan maken, er meer afdelingen 
zich zullen aansluiten. 
 
Ook wij zullen als landelijk bestuur aan de website meer tijd en aandacht moeten gaan besteden, willen 
we de waarde van de UVV blijvend naar buiten uitdragen. 
En dat de UVV waarde heeft, staat voor mij als een paal boven water. Zoveel vrijwillige niet 
vrijblijvende inzet van zo’n vijftienduizend vrijwilligers in tal van zorginstellingen en bij andere 
activiteiten geeft mij altijd weer een warm gevoel. 

 
Zoals gebruikelijk wens ik alle lezers van dit jaarverslag veel leesplezier toe! 
 
Liesbeth Snoeck 
Voorzitter landelijk bestuur van de UVV 

 

 

 

      

 

 Doelstelling UVV 
 Het verlenen van vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de zorg / welzijnssector, met als kenmerk  
            continuïteit en betrouwbaarheid.  
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2.  Verslag over de activiteiten van de Vereniging Landelijke Unie      
     van Vrijwilligers. 
 
 Het bestuur 

     In 2004 zijn er 10 bestuursvergaderingen gehouden. 
  De bestuurswerkzaamheden omvatten ondermeer: 
  . het voorbereiden van ledenvergaderingen, het adviseren van de leden; 

 . voorbereiding van en overleg over het deelnemen aan beurzen en overleg over de    
   algemene publiciteit; 
 . overleg met NOV (Civiq)  
 . voorbespreking van het algemeen beleid van de vereniging 
 . overleg met het bestuur van het Charlotte s’Jacob Fonds; 
 . overleg over verzekeringen. 
 . centrale inkoop van papier, enveloppen, insignes e.d. ten behoeve van de leden 
 De samenstelling van het bestuur is in 2004 niet gewijzigd.  

  
 De algemene ledenvergaderingen van de landelijke vereniging. 
 Er zijn vier algemene ledenvergaderingen gehouden, namelijk op 12 maart, 4 juni, 10 september en 10   
 december. De vergaderingen vonden plaats bij Ernst & Young Accountants in de vestiging Utrecht.    
 Ook dit jaar bood men belangeloos aldaar een prachtige vergaderruimte aan en werden we alle keren   
 getrakteerd op een lunch.  
 Bij elke vergadering waren alle leden vertegenwoordigd door meestal twee bestuursleden. De grote   
 steden waren als toehoorder vertegenwoordigd door de voorzitter van de afdeling Amsterdam. 

 
 Agendapunten en besluiten van de vereniging in 2004: 
 -   Jaarverslag, Sprekende Cijfers en Financieel verslag 2003. 

  -   Voorbereiding jubileum in 2005 
 -   Strategisch beleid 
 -   Werkplannen PUVV’s 
 -   Aanvragen bij Charlotte s’Jacob Fonds 
 -   Verdere uitbouw website 
 -   50+ Beurs in Utrecht 
 -   Uitgifte notieblokjes 
 -   Bestellingen briefpapier e.d. 

 
 Strategisch beleid 
 Ook in 2004 is het de Unie van Vrijwilligers gebleken dat de tijden veranderen. Weliswaar heeft de   
 UVV sinds 1998 reorganisatie-wijzigingen doorgevoerd, maar het blijkt dat steeds een update nodig is     
 om de ontwikkelingen te volgen. Dit alles bracht ons ook in 2004 tot positiebepaling. En deze positie is    
 nog lang niet comfortabel.  

           Het landelijke bestuur heeft het onderwerp strategie en de evaluatie van de reorganisatie een paar keer in  
 de ALV besproken. Aan het eind van het verslagjaar (vergadering 10 december) heeft de ALV de nieuwe    
 strategie vastgesteld. 
 

 

De volledige tekst van de nieuwe strategie vindt u in hoofdstuk 4 van het jubileumboek. 

 
 
 

Verslag bezoeken aan PUVV’s in 2004 
Door de bestuursleden van de LUVV zijn in 2004 diverse PUVV’s bezocht.  
Op basis van de verslagen die de LUVV heeft gemaakt van deze bezoeken, is de volgende        

samenvatting gemaakt.  
Beleid & Projecten 

o “Landelijke PR en naamsbekendheid moet beter”, versus indrukken dat lokale PR matig is. 
o Er worden veel activiteiten uitgevoerd door afdelingen. 
o Meerdere ervaringen met instellingen die geen prijs meer stellen op vrijwilligers van de UVV. 
o Druk van instellingen om ook deels professioneel werk door vrijwilligers te laten doen. 
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o Meerdere malen toekomstvisie LUVV gevraagd (“anders worden we steeds kleiner”). 
o Met name kleine afdelingen afwachtend t.o.v. zaken als website, vraaggericht werken, etc. 

Communicatie 
o Communicatie tussen PUVV en afdelingen loopt matig; stukken  (vanuit LUVV)   

             worden laat aangeleverd en vaak niet direct doorgestuurd, maar uitgereikt op de eerstvolgende                       
             vergadering. Vb: website, trainingsinformatie, vraaggericht werken. 

o Agenda-rondje ervaringen uitwisselen van afdelingen erg nuttig en positief ontvangen. 
o Doorgaans positief dat men iemand van de LUVV langs zag komen. 

             Bestuurskracht 
o Sommige afdelingen lopen erg goed, ook w.b.t. het werven van bestuursleden en vrijwilligers,     

             andere afdelingen hebben het aanzienlijk zwaarder. Sterke indruk is, dat dit voor een belangrijk  
             deel afhankelijk is van de slagkracht en kwaliteit van besturen in het algemeen en voorzitters in   
             het bijzonder. 

o Bij meerdere besturen is aandacht voor PR, sommigen hebben een eigen PR functionaris, die 
redelijk veel PR activiteiten uitvoert.  

 
 Website 

Eind 2002 is de website op internet geplaatst. Dit betekende dat vervolgens tal van praktische 
handelingen moesten plaatsvinden in overleg met de webmaster en plaatselijke afdelingen. In 2003 
heeft dit veel energie gevraagd met als resultaat dat ruim 30 afdelingen thans beschikken over een 
“eigen” pagina op www.uvvnet.nl.   

 
 
 Voorbereiding 60-jarig jubileum 

In 2003 is gestart met de voorbereidingen van de viering van het 60-jarig bestaan in 2005. De datum 
werd bepaald op 21 mei 2005 te Rotterdam. Tot ons grote genoegen verklaarde H.K.H. Prinses 
Margriet zich bereid om op die dag het eerste exemplaar van het uit te geven jubileumboekje in 
ontvangt te nemen. Gedurende het gehele jaar is veel energie gestoken in de voorbereiding van het 
boekje en van de jubileumbijeenkomst.  

 

 
 
PR/publiciteit 
Een nieuw strategisch beleid, het uitgeven van een boekje en Prinses Margriet als beschermvrouwe 
van de UVV, zijn de 3 hoofdpunten van dit jaar waar de nodige tijd en medewerking voor is ingezet. 
Als LUVV hebben wij ons gebogen over een nieuw strategisch beleid. Een andere manier van aanpak 
en een blik vooruit voor de komende 5 – 10 jaar is ons streven waardoor de continuïteit van de UVV 
zoals omschreven in onze doelstelling, gewaarborgd kan blijven. 
Op de algemene ledenvergadering in Utrecht dd 10 december is dit beleid goedgekeurd en 
overgenomen in een boekje waarvan het eerste exemplaar overhandigd is aan H.K.H. Prinses Margriet 
op 21 mei 2005 in Rotterdam. 
Het heeft veel tijd en ergnergie gekost om vanuit het gehele land foto”s en geschikt materiaal te 
verkrijgen voor het boekje. 
Tijdens deze voorbereiding is gebleken dat de naamsbekendheid van de UVV enigszins te wensen 
overliet. 
Na het symposium zal o.a. hieraan meer aandacht worden geschonken. 

 

60 
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Wij vertrouwen dan ook dat de uitwerking van het symposium en het nieuwe strategisch beleid er toe 
zal bijdragen om de naam en goede kwaliteit van de UVV nog jaren als vrijwilligers-organisatie te 
bewerkstelligen. 
De UVV was ook dit jaar weer aanwezig op de 50+ Beurs in Utrecht (22 t/m 26 september 2004). 
Aldaar werden vanuit de stand onze landelijke folders en onze notitieblokjes uitgedeeld . 
Hetzelfde gebeurde in Maastricht op 7, 8 en 9 november op de Beurs Eurofestation in Maastricht. 
De verspreiding van de notitieblokjes vond ook plaats via diverse UVV-afdelingen. Op de blokjes staat 
ondermeer onze website www.uvvnet.nl  
Al met al dus veel activiteiten om de naamsbekendheid van de UVV te stimuleren. 

 
Samenwerking met CIVIQ 
In 2004 zijn de algemene ledenvergaderingen van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)  
bezocht en hebben gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van CIVIQ dat is de werkorganisatie 
die is ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en de stichting 
VrijwilligersManagement (sVM).  
 
Verzekeringen 
Ook voor 2004 zorgde de LUVV voor en drietal collectieve verzekeringen. In de eerste plaats is dat de 
Aansprakelijkheidsverzekering. De premie hiervoor wordt door de LUVV betaald. 
De premienota voor de andere twee collectieve verzekeringen werd in de eerste helft van het 
verslagjaar verstuurd aan de plaatselijke afdelingen die zich hadden aangemeld (ruim 80 stuks). De 
premie voor de Ongevallenverzekering bedroeg in 2003 € 1,33 per vrijwilliger. Voor de Aanvullende 
Autocasco-verzekering was het tarief € 31,17 per 1.000 km. 
Met de Lippmann Groep, waarmee al jaren zaken wordt gedaan, is in de loop van het verslagjaar 
onderhandeld over de verzekeringsvoorwaarden. 

 
 
  
       -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uvvnet.nl/
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     3. Financieel Jaaroverzicht 2004 (in euro’s) 
 

 

Balans 
31-12-04 31-12-03 

                        €       €  

Activa 

 

Vorderingen                12.490         1.483 

Voorraad materialen                             250          250 

Liquide middelen                           17.882     20.560 

Totaal                30.622            22.293  

 

 

Passiva 

 

Kapitaal                                                                                      7.060       7.060 

Voorziening jubileum  21 mei 2005        19.699     12.080 

Kortlopende schulden                  3.863             3.153 

 Totaal                                                                            30.622        22.293 

 

 

Toelichting op de balans  
 

Vorderingen 
Per 31 december te vorderen/vooruitbetaald:         2004      2003 

Contributies             1.238     1.267 

Overige kosten               198           -- 

Ongevallenverzekering (vooruitbetaald)       10.996        196 

ABN AMRO Utrecht, rente 2004               58          20 

             12.490     1.483 

Voorraad 
Per 31 december               250        250 

 

Liquide middelen  
            ABN AMRO Utrecht, rekening courant                17.882           20.560 

 

Voorziening jubileum 2005 (21 mei 2005) 
Stand per 1 januari          12.080     1.798 

Bij: dotatie boekjaar            7.619   10.282 

Stand per 31 december         19.699   12.080 

 

Kortlopende schulden  
Per 31 december nog te betalen:             

Accountantskosten            2.000     2.000 

Kosten ledenvergadering              579        290 

Reiskosten                999        519 

            Projecten           285        344 

                           3.863     3.153 
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        Baten en lasten 

 

  

 

     2004             Begroting 2004               2003 

         €              €        € 

Baten 

 Contributies    7.962          8.000    7.949 

Rente          82                --         60 

Materialen    1.218                --      (116) 

Giften          55          1.000    2.970 

Donatie Charlotte ’s Jacobfonds 5.000                --          -- 

Steunfonds             10.000          9.000  12.500 

Totaal              24.317        19.000  23.363 

                                                            =======               =======             ======= 

Lasten  

Bestuurskosten   4.414          3.000   1.828 

Verenigingskosten   2.388          4.000   2.749 

Verzekeringen    5.484          2.100   4.119 

Dotatie voorziening jubileum  7.619          5.000            10.282 

Projecten    4.412          4.900   4.385 

                                                   24.317        19.000            23.363 

Voordelig saldo             --                --         -- 

Totaal              24.317        19.000            23.363 

                                =======        =====            ===== 

 
Toelichting Baten 
Rente 

De rentebaten bestaan uit renteopbrengsten bank ad € 82. Het vruchtgebruik Charlotte s’Jacob 

Fonds is per 2003 vervallen door afloop van de termijn waarover vruchtgebruik werd genoten. 

Steunfonds 

De bijdrage 2004 van het Steunfonds is, gezien de financieringsbehoefte voor het jubileum 

2005, vastgesteld op € 10.000,--. 

 
Toelichting Lasten 
Specificatie bestuurs-, verenigings-, en verzekeringskosten 

Bestuurskosten                                               2004                2003  

Reiskosten      2.703    1.148 

Telefoonkosten     1.177       211 

Portikosten         534       469  

                   4.414                1.828  

Verenigingskosten  

Ledenvergaderingen         955    1.095 

Jaarverslag          183                  328 

Accountant       1.250    1.190 

Diverse kosten             -                  136 

            2.388    2.749 
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Verzekeringskosten       2004     2003 

Aansprakelijkheidsverzekering       707       706 

Ongevallenverzekering   12.423  12.423 

Ontvangen premie deelnemers   (8.536)          (10.001) 

Autoverzekering    10.996  10.996 

Ontvangen premie deelnemers            (10.106)          (10.005) 

            5.484    4.119 
 

Specificatie Projecten 2004 
50+ Beurs           621      665 

Eurofestation 2004          476         -- 

PR-dagen                        --    3.045 

Kosten onderhoud en hosting Website    3.315                 675 

                     4.412              4.385 

 
        

 

4. Verslag Stichting Charlotte s’Jacob Fonds 
 

De jaarvergadering is dit jaar gehouden op donderdag 18 maart ten huize van mevrouw G.J. Sinke-van 
der Kolk te Noordgouwe. Van het bestuur van de Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers was 
aanwezig de heer B. van der Ham, secretaris. 
Een tweede vergadering werd gehouden op 5 oktober ten huize van mevrouw N. van Dunné-de 
Josselin de Jong in Rotterdam, o.a. om eventuele wijzigingen in de Statuten te bespreken . 
De aanvraag van de afdeling Rotterdam ter ondersteuning van een cursus, waar hopelijk later ook 
andere afdelingen plezier van kunnen hebben werd gehonoreerd met € 5.000.-. De aanvraag van de 
Landelijke UVV voor een bijdrage voor het lustrum in 2005 werd eveneens toegekend en wel met een 
bedrag van € 5.000.- in 2004 en eenzelfde bedrag in 2005.  
Op 10 september bezochten mevrouw M.C. Stocking Korzen-Stachelhausen en mevrouw E.W. 
Hanhart-Meiresonne de vergadering van de LUVV. 
Twee afdelingen hebben dit jaar een gift gedaan, te weten Delft en Rotterdam, samen euro 72,50. Een 
particulier had reeds een bijdrage voor 2004 gestort in 2003. 
Op 31 december 2004 was het bestuur als volgt samengesteld: 
C. Japikse-s’Jacob     voorzitter 
M.C. Stocking Korzen-Stachelhausen       vice-voorzitter 
N. van Dunné-de Josselin de Jong      secretaris/penningmeester 
E.W. Hanhart-Meiresonne 
G.J. Sinke-van der Kolk 
H. Molijn      adviseur 

 
             

4. Verslag Stichting Steunfonds Vereniging Landelijke Unie    
    van Vrijwilligers  

 
 Het bestuur is eenmaal bijeen geweest ten huize van de voorzitter, de Heer F.IJ.M. Schut.  
 

Over het boekjaar 2004 is een batig saldo van € 9.532,--. Aan de LUVV is een bijdrage verstrekt van  
€ 10.000,-- zodat een negatief resultaat is verkregen van € 468,--.  
 
Op 31 december 2004 was de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd en bestond uit: 

  Voorzitter:  de heer F.IJ.M. Schut 
Secretaris:  mevrouw G. Steenbakkers 
Penningmeester: de heer G. Lok 

                                                                                     ---------------                                                          
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5.1.  Provinciale Vereniging Friesland / Groningen     

  
De leden  
In het verslagjaar ressorteerden 9 afdelingen onder de PUVV Friesland/Groningen. De onderstaande 
tabel laat de afdelingen zien en het aantal actieve medewerkers:  
 

afdeling man vrouw 2004 

Dokkum 87 209 296 

Grou 20 87 107 

Heerenveen 3 101 104 

Joure 28 164 192 

Leeuwarden 64 471 535 

Aldeboarn 19 55 74 

Veenwouden 27 131 158 

Wirdum 11 18 29 

Winschoten 5 44 49 

Totaal 264 1280 1544 

  

De onderstaande tabellen tonen de samenstelling van de besturen en projectleiders in aantallen. 
 

Bestuursleden 2004    Projectleiders 2004   

afdeling man vrouw totaal  afdeling man vrouw totaal 

Dokkum 0 8 8  Dokkum 4 21 25 

Grou 0 5 5  Grou 1 11 12 

Heerenveen 2 5 7  Heerenveen 0 2 2 

Joure 1 5 6  Joure 3 23 26 

Leeuwarden 2 6 8  Leeuwarden 2 59 61 

Aldeboarn 1 5 6  Aldeboarn 1 1 2 

Veenwouden 2 5 7  Veenwouden 3 14 17 

Wirdum 2 4 6  Wirdum 2 12 14 

Winschoten 0 7 7  Winschoten 0 0 0 

Totaal 10 50 60  Totaal 16 143 159 

 

Samenstelling bestuur op 31-12-2004  
 In de samenstelling van het bestuur van de Vereniging Provinciale Unie Van Vrijwilligers  

Friesland/Groningen is in het verslagjaar een aantal mutaties opgetreden.  
Mevr. Jet Wegener Sleeswyk–van Waning en mevr. Tinie Koenraads-Eefting zijn afgetreden. 
Mevr. Jet Wegener Sleeswyk-van Waning is afgetreden daar zij conform de statuten niet herkiesbaar 
was. In verband met verhuizing is mevr. Tinie Koenraads-Eefting vroegtijdig afgetreden. 
Er zijn dan ook oproepen naar de leden uitgegaan om mee te helpen zoeken naar opvolgers. Dit heeft 
in het jaar 2004 geen resultaat gehad. Het bestuur van de PUVV Friesland/Groningen is het gehele 
jaar onderbezet geweest. Een aantal functies binnen het bestuur is dubbel uitgevoerd. 
In maart 2005 treden de heer Jan Post en mevrouw Greetje Castelein af. Zij stellen zich niet 
herkiesbaar. Mevrouw Betty Ypma treedt om gezondheidsredenen af. 

 
Verslag van de werkzaamheden van het bestuur 
Het bestuur hield in het verslagjaar tien keer een bestuursvergadering. 
In deze bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de provinciale 
ledenvergaderingen, de besturendag voor bestuursleden en het beleidsplan.  
De belangrijkste onderwerpen van de bestuursvergaderingen, in willekeurige volgorde opgesomd, zijn: 
Beleidsplan 2004 -2009 
Het beleidsplan 2004-2009 is een kader voor het gezamenlijk te voeren beleid van de vereniging 
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Provinciale Unie Van Vrijwilligers Friesland/Groningen met de afdelingen Unie Van Vrijwilligers in 
Friesland en Groningen met het motto: maak gezamenlijk sterk, maar doe lokaal wat lokaal moet.  
Het beleidsplan is één van de thema’s op de besturendag van 20 oktober 2004 geweest. Aan de hand  
 
van een PowerPoint-presentatie is het beleidsplan toegelicht. Het plan is een raamwerk om 
gezamenlijk het beleid van de PUVV Friesland/ Groningen handen en voeten te geven. De 
betrokkenheid van de afdelingen wordt verkregen door werkgroepen te vormen. Aan de werkgroepen 
nemen vertegenwoordigers van de afdelingen en een bestuurslid van de PUVV Friesland/Groningen 
deel. Het is niet verplicht dat elke afdeling in alle werkgroepen vertegenwoordigd is. De 
afdelingen/leden hebben, na extra aanvulling op een ledenvergadering hun fiat aan het plan gegeven. 
Vanaf het jaar 2005 en volgende vier jaar is besloten om de uitvoering van het beleidsplan ter hand te 
nemen. 
Website, uvvnet.nl 
Dit verslagjaar is door het bestuur veel aandacht besteed aan het onderwerp ‘naamsbekendheid’ van 
de leden via het uvvnet.nl. Op de ledenvergadering van 20 november 2003 is de vergadering akkoord 
gegaan met de werkgroep, naamsbekendheid. In deze werkgroep hebben deelgenomen mevr. J. 
Vogelzang (gedeeltelijk), mevr. W. van Dijk als vertegenwoordigers van de afdeling en vanuit het 
bestuur van de PUVV Friesland/Groningen heeft de secretaris zijn bijdrage geleverd. 
Op de algemene jaarvergadering van 25 maart 2004 heeft de werkgroep de uitwerking van haar 
opdracht gepresenteerd. De aanwezigen hadden veel waardering voor het resultaat. De UVV 
Leeuwarden heeft zich bereid verklaard om als pilot voor de overige leden op te treden. Momenteel is 
de afdeling Leeuwarden op het uvvnet.nl aanwezig.  
Helaas moet worden vastgesteld dat het voorstel van de werkgroep niet binnen de aanpak van de 
LUVV past. Dit is jammer, omdat in onze ogen (van de werkgroep) de UVV zich niet professioneel aan 
hen, die toegang tot de website uvvnet.nl zoeken, overkomt. Dit is aan de LUVV mede gedeeld en door 
het bestuur van de LUVV voor kennisgeving aan gehoord, met als motief voor de afwijzing van onze 
aanpak, de kosten. 
Knipselkrant; 
Het bestuur heeft de principiële vraag aan de afdelingen voor gelegd of de knipselkrant nog wel op prijs 
wordt gesteld. Deze vraag is ook in 2004 niet beantwoord. 
Bovendien zal over de inhoud zoals nieuwtjes uit de afdelingen en gericht op vrijwilligerswerk in ons 
werkgebied, moeten worden nagedacht. 
Jubilea: 60-jaar UVV, 25-jaar UVV Dokkum en 30-jaar UVV Wirdum; 
Er is een landelijke PR-commissie, die zich zal buigen over de vorm en inhoud van de festiviteiten. De 
afdelingen hebben te kennen gegeven dat ieder voor zich invulling aan het jubileum zal geven. Het 
bestuur heeft de afdelingen schriftelijk en mondeling tijdens de ledenvergaderingen op de hoogte 
gehouden van de landelijke ontwikkelingen. 
De afdelingen Wirdum en Dokkum hebben hun 30- en 25-jarig jubileum gevierd. 
CVTM-regeling (subsidie) 
Het concept met betrekking tot het verstrekken van subsidie door Cozorg is aan de afdelingen 
uitgereikt om het bestuur van onderbouwde opmerkingen te voorzien. Het bestuur kan deze tijdens de 
overlegvergadering met de overige deelnemende vrijwilligers organisatie als voorstellen aan de orde 
brengen. Het bestuur heeft geen opmerkingen ontvangen. Op de besturendag heeft de directeur van 
Cozorg, mevr. Tiny Hilbrands, uiteengezet hoe men in aanmerking kan komen voor het verkrijgen van 
een subsidie. De subsidieaanvragen moeten betrekking hebben op thuiszorgactiviteiten/-projecten en 
direct/indirect te maken hebben met mantelzorg. Ook moet duidelijk omschreven worden wat het 
project inhoudt, wat de kosten zijn en de duur/tijd. Het deel van de kosten van het project dat niet uit 
eigen middelen kan worden gefinancierd, komt in aanmerking voor subsidie.  
10-minutenpraatje. 
Op de ledenvergadering in november 2004 is aan de leden gevraagd meer de aandacht te besteden 
aan “beroepsmatige” activiteiten. Bijvoorbeeld informatie over projecten, gevolgde cursussen, 
vrijwilligers aannamebeleid etc. : het waarom, de ervaringen, tegen welke problemen is men 
aangelopen en hoe heeft men dit opgelost.  
Bij de uitnodiging voor de ledenvergadering wordt een invulstrook toegevoegd waarin de afdelingen 
kenbaar kunnen maken wat zij wensen te delen met de overige afdelingen. 

 
Verder kwamen punten aan de orde, zoals: 
1. Financiën 2004,  
2. jaarverslag 2004, 
3. begroting 2005, 
4. uvvnet.nl, 
5. het werven van nieuwe bestuursleden, 
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6. Provinciaal Platform, Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg 
7. het besprokene (website, verzekeringen, jubileum, strategie) op de algemene vergadering van de 

Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers.  

 
 
Aan de uitnodigingen om op de jaarvergaderingen van de leden aanwezig te zijn werd zoveel mogelijk 
gehoor gegeven. 
Een afvaardiging van het PUVV bestuur bezocht zes maal een Cozorg vergadering. 
Ook werden de LUVV vergaderingen, in totaal vier keer, door een afvaardiging van het PUVV bestuur 
bezocht. 

 
PR activiteiten:  
Er is tweemaal een knipselkrant samengesteld met informatie die merendeels uit de media is gehaald. 
Aangezien dit niet de bedoeling is van een knipselkrant, is voorlopig besloten geen krant meer te 
maken. De afdelingen zullen nu moeten nadenken hoe verder met de knipselkrant n.l. vorm en inhoud 
hiervan. 
 
Algemene ledenvergaderingen 
Er werden twee provinciale ledenvergaderingen en één jaarvergadering in Leeuwarden gehouden. De 
vergaderingen werden goed bezocht door de vertegenwoordigers van de leden. Vaste agendapunten 
op deze vergaderingen zijn o.a. mededelingen, nieuws van de LUVV, evenals nieuws uit de afdelingen.  
De provinciale vergaderingen werden gehouden op: 
1. 25 maart: Jaarvergadering  

Op de jaarvergadering werden de jaarstukken behandeld en afscheid genomen van de aftredende 
bestuursleden. 

2.  12 mei: ledenvergadering 
aandachtspunten in deze vergadering waren: 
1. strategie LUVV; 
2. jubileum/jubileumdraaiboek; 
3. website uvvnet.nl; 
4. bestuursvacatures 

3. 21 november: ledenvergadering 
behandelde punten: 
1. regels aanvragen subsidie; 
2. jubilea; 
3. strategie LUVV; 
4. beleidsplan; 
5. bestuursvacatures; 
6. aanleveren sprekende cijfers, bestellijst 

 
Studiedagen 
Voor de leden werd op 14 oktober een besturendag in het klooster Karmel te Drachten georganiseerd. 
Een trainingsdag voor besturen o.l.v. het bestuur van de PUVV Friesland/Groningen. 
Het doel van deze dag is gezamenlijk in discussiegroepen werken aan het thema “Beleidsplan 2004 – 
2009”.  De op- en aanmerkingen van de discussiegroepen zijn in het plan opgenomen. In de 
ledenvergadering, gehouden in november, is het beleidsplan geaccordeerd. 
Naast het hier vermelde thema heeft de directeur van Cozorg, mevr. T. Hilbrands, een toelichting 
gegeven over de voorgeschiedenis en de huidige organisatie zoals werkwijze en taken van Cozorg met 
als hoofdkenmerk “Cozorg en UVV, wat betekenen ze voor elkaar”. 
Behalve aan ons beleidsplan is ook ruime aandacht besteed aan het strategieplan van de LUVV. Voor 
het opstellen van het strategisch plan is het model Lambert gebruikt. De secretaris informeert aan de 
hand van een Power-Point presentatie op welke wijze de strategie tot stand komt en uitgewerkt zal 
worden. Het bestuur van de LUVV vraagt om de inbreng van alle UVV’s. Om dit te bewerkstellingen 
heeft het bestuur van de LUVV een vragenlijst (sheet Samenwerking) opgesteld. De aangesloten 
UVV’s van de PUVV Friesland/Groningen hebben gezamenlijk de vragen beantwoord. De afdeling 
Dokkum heeft het gezamenlijke antwoord nog met haar antwoorden aangevuld. 

Activiteiten van de afdelingen  
De meeste UVV afdelingen verrichten intramurale activiteiten. Vier UVV afdelingen zijn actief in een 
ziekenhuis, vijf UVV afdelingen zijn actief in één of meer verzorgings/ verpleeghuizen. 
De UVV afdelingen Grou, Joure en Veenwouden zijn zowel intramuraal als extramuraal actief. De UVV  
afdelingen Aldeboarn en Wirdum hebben geen intramurale activiteiten, maar zijn uitsluitend  
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extramuraal actief ten behoeve van ouderen. 

Nieuwe projecten in het verslagjaar zijn:  
 

afdeling omschrijving 

Dokkum Intern vervoer: van afdelingen verpleeghuis naar fysiotherapie 

Grou geen 

Heerenveen geen 

Joure afasie soos; 

  koffie schenken huiskamer van P.G  -afdeling 

Leeuwarden kinderopvang in MCL 

  "golfcar"-project in MCL 

Aldeboarn  geen 

Veenwouden 2; niet benoemd 

    

Wirdum 30-jarig jubileum; computercursus 

  examenproject Friese Poort 

Winschoten geen 

 
Diversen. 
Het PUVV  bestuur heeft sinds afgelopen zomer het archief van de PUVV Friesland/Groningen onder 
mogen brengen bij ‘COZORG’ te Leeuwarden. 

 

 

-----------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         5.2  Provinciale Vereniging Overijssel/Flevoland 
 

  1. Verslag van de activiteiten van het bestuur 
   De samenstelling van het bestuur bleef gehandhaafd en het bestuur vergaderde in het verslagjaar  
     zesmaal. Door gebruik van e-mail is intensief contact tussen de bestuursleden mogelijk.  
     Onderwerpen die altijd op de agenda staan, zijn de voorbereiding van ledenvergaderingen, de  
     themadagen en van de cursussen, de financiën en de subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel,  
     public relations in de ruimste zin, het nieuws uit en het beleid vastgesteld door de algemene  
     vergaderingen van de Landelijke UVV en datgene wat bij andere PUVV's behandeld wordt. Diverse  
     malen was ook het zestigjarig jubileum dat de UVV in heel het land in 2005 gaat vieren, onderwerp  
     van gesprek.Eén of twee bestuursleden waren aanwezig op de meeste jaarvergaderingen van de  
    afdelingen. Op de ALV’s van de LUVV waren meestal twee bestuursleden aanwezig. Het onregel 
    matig uitkomend berichtenblad PUVV O/F P(a)raat kwam ook in 2004 zesmaal uit en werd verspreid  
    onder de leden, de andere PUVV-besturen en het LUVV-bestuur. Ook hier kon door het gebruik van    
    email de verspreiding zonder kosten verruimd worden.  

 
 2.  De Algemene Ledenvergaderingen van de PUVV 

    Er vonden drie provinciale ledenvergaderingen (PV) plaats. De PV van april wordt voorafgegaan  
    door de jaarlijkse algemene vergadering waar het PUVV-bestuur verantwoording aflegt over het  
    voorgaande jaar. Vaste agendapunten op PV’s waren o.a. mededelingen, nieuws van de LUVV, het  
    te vieren jubileum in 2005, financiën, cursussen en functiedagen, alsmede nieuws van de afdelingen.  
    Bij de bijeenkomst op 22 april was de heer B. van der Ham, secretaris van de Landelijke UVV  
    aanwezig. Ledenbijeenkomsten werden gehouden op  

1. 29 januari in Almelo 



 16 

2. 22 april  in Zwolle vooraf gegaan door de jaarvergadering 
3. 18 november in Hengelo 

 
      
          3.   Gehouden functiedagen en cursussen 

     Op 17 en 18 maart werd in Raalte de tweedaagse cursus gehouden. Als vervolg op de cursus van  
     2003 met de titel Slagvaardig, efficiënt en respectvol bestuurlijk functioneren ontvingen de afdelingen  
     een uitnodiging met een tiental daaraan aansluitende onderwerpen. Gekozen werd voor Omgaan  
     met conflicten en lastig  gedrag, De betekenis van zelfcontrole en de invloed van gedachten en 
     lichamelijke toestand op gedrag, Slecht nieuws-gesprekken, en Stijlen van conflicthantering op de  
     eerste dag. De tweede dag kon men oefenen in het omgaan met lastig gedrag en in het voeren van  
     slecht nieuwsgesprekken. Deze oefening werd gedaan met een professionele acteur als tegenspeler,  
     wat de situaties veel ‘echter’ maakte. De training stond onder leiding van Nienke van Alten, trainer  
     van Stavoor Zorg en Welzijn. Eenentwintig bestuursleden en leidinggevenden van zeven afdelingen  
     volgden de cursus.  
     De morgen van de thema- en bestuursontmoetingsdag op 19 augustus in museumboerderij De    
     Wendezoele in Stad Delden werd geheel gewijd aan het onderwerp ‘hoe zien wij de toekomst van de 

UVV’. In zes discussiegroepen besprak men een aantal gegeven 
onderwerpen. De visie van die groepen moest in een tekening tot 
uitdrukking komen. Opmerkelijk was dat de meeste groepen uitgegaan 
waren van een boom die de UVV voorstelde. De discussies waren verhit en 
levendig. Als gasten mochten we mevrouw Leny Selle en de heer Pieter van 
Nispen, leden van het LUVV bestuur en belast met de organisatie van het 
landelijk jubileum, ontvangen. De heer Pieter van Nispen vond dat onze 
provinciale visie aansloot bij de landelijke. Na de lunch, opgediend door 
vrijwilligers van De Wendezoele, werden we rondgeleid en werden de 
aspecten van het boerenbedrijf in Twente uit de vijftiger jaren nader belicht. 
(Foto Tonnie Boshove) 

     Ten slotte was de eendaagse cursus, gehouden op 7 oktober in De Trefhoek te Almelo  voor de   
      tweede maal gewijd aan het coachen van vrijwilligers. Ook deze keer waren er  zeventien project 
      leiders en coördinatoren van zes afdelingen die deelnamen aan deze training . De training werd  
      begeleid door Nienke van Alten van Stavoor. 

 
         4.    Public Relations – landelijk, provinciaal en plaatselijk 

     Ook dit jaar vonden de PUVV-folders en de LUVV-folders aftrek onder de leden. Dit jaar kwam een  
     ad hoc PR commissie bijeen om als denktank te fungeren voor het plannen van de provinciale    
     viering van het jubileum in 2005. De meeste afdelingsbesturen hebben zelf een lid dat speciaal met    
     het onderwerp public relations in de ruimste zin belast is.  
     Aan de PUVV-website zijn zes afdelingen met een eigen website ‘aangehaakt’. De  vier afdelingen  
     die werkzaam zijn in de gemeente Hof van Twente denken nog over een gezamenlijke site. Eén  
     afdeling is te klein en heeft niemand die dit op zich willen nemen. Twee afdelingen zijn via websites  
     bij andere instellingen te bezoeken. Met subsidie van de Provincie Overijssel is door de SVWO in     
     2004 een Provinciaal Digitaal Vrijwilligerspunt onder www.vrijwilligersoverijssel.nl opgestart waaraan  
     alle in Overijssel werkzame stichtingen en verenigingen, die gebruik maken van vrijwilligers, een  
     pagina of een eigen website kunnen aanhangen. Ook onze website is vanaf die site te bezoeken. 
  

4           5.     Activiteiten van de afdelingen 
    Er zijn 11 afdelingen in Overijssel: Almelo, Ambt Delden, Enschede, Goor, Hengelo,  
    Losser, Markelo, Rijssen, Stad Delden, Wierden en Zwolle, en 2 in Flevoland: Lelystad    
    en Noordoostpolder.  
 
 Aantallen medewerkers eind 2004 2003 2002 2001   
 Totaal  1.802 1.810 1.780  1.763   
 
  Verschillende afdelingen organiseerden themabijeenkomsten of cursussen voor bestuursleden,    
  projectleiding en/of medewerkers . Er kwamen een aantal spilbestuursfuncties vacant die toch na    
  korte of iets langere tijd weer vervuld konden worden. Steeds meer afdelingen schaffen de speld  
  af, maar dragen daarvoor in de plaats een badge of een sjaal. 
 

   Enige bijzonderheden over de afdelingen zijn:  

 

http://www.vrijwilligersoverijssel.nl/
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  Almelo:  De afdeling heeft haar project bij een Verpleeghuis gestopt wegens het dalend aantal (slechts  
   8) medewerkers en omdat geen nieuwe projectleiding te vinden was. In het ziekenhuis werd de UVV        
  gevraagd vrijwilliger te leveren bij de Heuppoli voor koffie en een praatje voor/met mensen die een  
  nieuwe heup hebben gekregen. Het project Alarmering is gestopt i.v.m. overname door een  
  professionele organisatie. 

  
   Ambt Delden:  Begon met een nieuw project Enquêtering van 75+ inwoners.  

 
  Enschede:  De afdeling vierde in 2004 al haar 65-jarig bestaan. De Rookstoppoli, die in het voorjaar  
  gestopt was, heeft in de zomer een nieuwe start gemaakt en gaat verder onder Stoppen met roken  
  Polikliniek. In de Hartkliniek is een nieuw project begonnen. Gastvrouwen begeleiden patiënten, die    

             onderzoeken moeten laten doen voordat zij een open hartoperatie ondergaan. 
 
  Hengelo:  Het ziekenhuis is begonnen met een Geheugenpoli, dus ook een nieuwe activiteit voor de  
  UVV. De basisgesprekken zijn vanaf mei afgeschaft, omdat er totaal geen interesse voor was en men    
  zonder afmelding wegbleef. 
 
  Losser:  Door het sluiten van de keuken van de instelling waar Losser de Tafeltje-Dek-Je maaltijden    
  van  betrok, stond dit project op de tocht. Men zocht samenwerking met een gewoon restaurant    
  waardoor levering van warme maaltijden aan een kwetsbare groep veilig kon worden gesteld.  
 
  Noordoostpolder:  Hof van Smeden. Door het sluiten van een afdeling van het ziekenhuis  
  (samenvoeging ziekenhuizen Emmeloord en Lelystad) moest het werk daar stoppen. De betreffende  
  vrijwilligers konden extra worden ingezet bij Kort Dagverblijf/Dagopname. De afdeling ontwierp en     
  gebruikt zelf ontworpen posters om vrijwilligers te werven. Een verzorgingshuis heeft de UVV gevraagd  
  alle nieuwe vrijwilligers onder haar hoede te nemen. De afdeling heeft zelf een videofilm gemaakt voor  
  promotie-doeleinden.    

   
  Rijssen:  De afdeling is opgehouden met het organiseren van Kledingbeurzen omdat de    
  moeite niet meer tegen de opbrengst opwoog.  

  
Stad Delden:  De afdeling is niet doorgegaan met het project Vriendschappelijk Contact omdat voor     
het project moeilijk vrijwilligers te vinden waren en het alleen ging om bezoek aan mensen  die in het 
verzorgings- of verpleeghuis wonen.. In die instellingen wordt met eigen vrijwilligers  gewerkt  en het 
bleek dat de communicatie tussen  die groep en de  UVV slecht liep. De UVV Stad Delden heeft toen 
besloten om dat project af te stoten en zich geheel te richten op een hulpdienst voor zelfstandig 
wonende ouderen. In 2004 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart. Toen is ook besloten om een 
nieuw initiatief  te ondersteunen dat wil bemiddelen bij activiteiten die individuele mensen willen 
ondernemen. Bij voorbeeld mensen die graag willen wandelen en een medewandelaar zoeken of een 
museum of concert willen bezoeken en dat graag met iemand samen willen doen. Het gaat om één-op-
één contacten met als uitgangspunt samen een activiteit ondernemen. Ook dit is in 2004 voorbereid 
zodat in 2005 daadwerkelijk kan worden begonnen. De Stichting Welzijn Ouderen is hierbij partner. Zij 
stelt een ruimte, telefoon en computer beschikbaar voor de administratie. De aanmeldingen lopen via 
het Zorgloket; de UVV zorgt voor de vrijwillige bemensing van de telefoon. 

 Wierden:  Een professionele zorgaanbieder beconcurreert het Tafeltje-Dek-je-project van Wierden  
  waardoor gemeentesubsidie zou wegvallen en alleen de moeilijke gevallen overblijven, die voor de  
  zorgaanbieder niet interessant zijn. Bij een nieuw te bouwen Verzorgingshuis is de afdeling gevraagd  
  mee te denken over inzet van UVV-ers. 
    
  Zwolle:  Na het samengaan van twee ziekenhuizen wilden de zgn. losse vrijwilligers zich ook  
  onder de vlag van de UVV scharen. 
 
                                                                      --------------------  
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5.3  Provinciale Vereniging Gelderland 
 

Verslag over de activiteiten van het bestuur 
  

Algemeen 
De samenstelling van het bestuur is in het jaar 2004 gewijzigd.  
Eind februari overleed onze penningmeester, de heer P. Striek. In de laatste maanden van het jaar 
2003 heeft mevrouw Nout (Wageningen) de financiële zaken waargenomen en daarna de heer  
J. van Dienst (Nijkerk). 
De heer Van Dienst heeft aangegeven om gezondheidsredenen niet tot het bestuur te willen toetreden, 
maar slechts waar te nemen totdat er een definitieve oplossing gevonden is. 
In september is tot het bestuur toegetreden mevrouw H.C. Meppelder-Ebbelinghaus uit Ede. Zij is 
voorzitter van de afdeling Arnhem en was in de jaren 1993-1996 al eens voorzitter van de PUVV. 

 
Bijeenkomsten 
Het bestuur vergaderde regelmatig en heeft geprobeerd na alle problemen rond de ziekte van de 
penningmester de draad weer op te pakken en een aantal zinvolle vergaderingen te plannen. Hiertoe is 
contact opgenomen met Het Spectrum. 
Tevens is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de provincie, omdat door de ziekte 
en overlijden van de heer Striek het geplande toneelstuk niet is doorgegaan, waardoor het merendeel 
van het bedrag van 5.000 euro dat hiervoor op de begroting stond, niet was uitgegeven. In overleg is 
de ons door de provincie toegezegde subsidie voor dat jaar komen te vervallen. 
Ook werden de landelijke vergaderingen bezocht. 
 
Onderwerpen 
In de bestuursvergaderingen werden de provinciale vergaderingen voorbereid. Daarnaast kwamen 
zaken aan de orde als: financiën, jaarstukken en de toekomst van de UVV. Het baart het bestuur 
zorgen dat er steeds weer afdelingen opgeheven worden, niet door gebrek aan vrijwilligers, maar 
meestal door gebrek aan bestuursleden. 
 
Algemene ledenvergaderingen 
In januari vonden wij Majoor Bosshardt (na eerder uitstel wegens ziekte) bereid in de provinciale 
vergadering te komen vertellen over haar leven en werk. Het was een zeer geslaagde ochtend. 
Op 16 maart was de gebruikelijke jaarvergaderingen. Na de pauze is gediscussieerd over het 
vraagstuk van de LUVV “Strategisch beleid”. 
In de maand september hadden we als spreker in onze PUVV-vergadering de heer H. Buijssen, 
klinisch psycholoog te Tilburg over het onderwerp “Samen werken gevoel”. In overleg met Het 
Spectrum zijn drie themaochtenden voorbereid over het onderwerp “Is het vrijwilligerswerk nog wel 
leuk? “. De eerste ochtend was in november 2004. De andere twee zijn in het voorjaar van 2005. 
 
Opheffing afdeling 
Per 1 maart 2004 is de afdeling Zevenaar opgeheven. In de eerste plaats door het samengaan van drie 
ziekenhuizen waardoor de organisatie totaal veranderde en daarnaast ook door het gebrek aan 
bestuursleden. De meeste medewerkers zijn ondergebracht bij de instellingen waar zij werkten.  
 
Jubileum  
De afdeling Doesburg vierde dit jaar haar zestig jarig bestaan. 
 
Samenstelling bestuur  
Per 31 december 2004 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
Mw J.E.M. Havekes-Schilderman, voorzitter 
Mw M.N. van den Heuvel-de Pater, secretaris 
Mw W. van Harten, algemeen 
Mw H.C. Meppelder-Ebbelinghaus, algemeen 
De heer J. van Dienst, penningmeester (geen bestuurslid) 

            Aantal afdelingen  (tussen haakjes het aantal vrijwilligers) 
Er zijn afdelingen in Apeldoorn (122), Arnhem (75), Doesburg (22), Ede (140), Eibergen (26), Gorssel 
(24), Hengelo Gld (32), Lunteren (64), Neede (12), Noord West Veluwe (115), Nijkerk (272), 
Rheden/De Steeg (76), Tiel (179), Wageningen (109),Winterswijk (239) en Zutphen (108). 

 
                                                                     ----------------- 
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5.4  Provinciale Vereniging Utrecht 

 
  Verslag over de activiteiten van het bestuur 

Aan de volgende activiteiten heeft het provinciaal bestuur deelgenomen: 
Voorzittersdag. Op 14 oktober  is deze dag te Bilthoven georganiseerd met als onderwerp “Hulp voor 
gehandicapten” en opstarten nieuwe projecten met steun van de thuiszorgcentrale in Utrecht. Deze 
lezing is mede bedoeld om initiatieven aan te geven voor de besturen in de afdelingen nieuwe 
projecten te initiëren. 
Elf afdelingen zijn aanwezig geweest. 
Het geheel is verzorgd door mevrouw C. Blauw, directeur thuiszorgcentrale te Utrecht. 
Vergaderingen. Door het provinciaal bestuur is zeven maal regulier vergaderd. 
Met het landelijk bestuur van de Unie Van Vrijwilligers is vier maal vergaderd. 
De voorzitter heeft diverse keren contact gehad met 'Schakels', helpdesk voor vrijwilligerswerk te 
Utrecht, alsmede met Civic; Sesam Academie, adviseur voor vrijwilligersorganisaties m.b.t. 
deskundigheid. 
Het provinciaal bestuur heeft de jaarvergaderingen van de afdelingen bijgewoond. 
 
Algemene ledenvergaderingen. 
In 2004 is op 11 maart een provinciale ledenvergadering gehouden. Op 10 juni en 11 november zijn de 
overige provinciale vergaderingen gehouden. Op de vergadering van 10 juni was de heer H. van 
Bunnik aanwezig, de penningmeester van de landelijke Unie van Vrijwilligers. 
De provinciale vergaderingen zijn gehouden in Huize “Het Oosten” in Bilthoven. 
De volgende onderwerpen werden behandeld: 
- evaluatie 50+ Beurs en nieuwe deelname in 2004 
- ontwikkelen en voortgang website 
- evaluatie beleid, marketing en PR-werking 
- inzichten betreffende resultaten, voorzieningen, activiteiten en nieuwe projecten 
- vernieuwingen en strategisch beleid binnen de Unie Van Vrijwilligers 
 
De Arbo-wet geldt ook voor vrijwilligers die diensten verrichten voor anderen. In 2004 heeft het 
provinciaal bestuur met de afdelingsbesturen wederom de werkomstandigheden (zoals de Arbo-wet die 
voorschrijft) indringend besproken en uitgevoerd. 
De 50+ Beurs is gehouden van 22 /m 26 september in de Jaarbeurs te Utrecht en bestuursleden 
hebben deze manifestatie bezocht. Afgevaardigden van de afdelingen in de provincie Utrecht hebben 
constructief deelgenomen aan deze beurs. 

 
Cursussen. 
Diverse cursussen voor deskundigheidsbevordering zijn in 2004 ter ondersteuning van de afdelingen 
gegeven. Het Zorgkantoor Utrecht heeft wederom een subsidie verleend. 
Alle afdelingen hebben deelgenomen aan een symposium met als thema “Depressie bij ouderen” en 
cognitieve stoornissen onder leiding van een docent van het Paleo Psychisch consult Trainings 
Adviesbureau. 

 
Samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties. 
De Provinciale UVV provincie Utrecht heeft ook in 2004 contacten onderhouden met o.a. 'Schakels'', 
provinciaal centrum voor maatschappelijke ontwikkeling. Dit staat tevens ter beschikking van     
alle vrijwilligers in de provincie Utrecht; het SBI, Sesam academie en CIVIQ. Zij geven ondersteuning 
aan activiteiten op het terrein van welzijn en zorg. Tevens houden zij zich bezig met het organiseren 
van cursussen, die betrekking hebben op het vrijwilligerswerk. Over het algemeen wordt het 
vrijwilligerswerk gecompliceerder en aangezien het werven van vrijwilligers zijn problemen kent, is het 
voor de Provinciale Unie Van Vrijwilligers provincie Utrecht heel belangrijk haar netwerk te verbreden 
en een goed contact te onderhouden met de afdelingen. Deskundigheid en training krijgen aandacht 
zodat afdelingen optimaal kunnen functioneren. 
 
 

----------------------                         
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5.5  Provinciale Vereniging Noord-Holland  

 
Verslag van de activiteiten van het bestuur 
Het bestuur kwam in het verslagjaar zevenmaal bijeen. 2004 was het jaar van studiebijeenkomsten; 
voor ons een poging om tot kwaliteitsverbetering te komen. Wij zijn verheugd dat de provincie Noord-
Holland in 2004 ons het financieel  mogelijk heeft gemaakt om de workshop “Vinden en Binden van 
vrijwilligers” te houden en onze video-productie over het werk van vrijwilligers in Noord-Holland uit te 
voeren. 
Ook vanuit maatschappelijk ondernemerschap hebben wij “In Touch Woman Resources” bereid 
gevonden om ons kosteloos een studiemiddag “Kernkwaliteiten” aan te bieden. De deelnemers hebben 
veel inspiratie en kennis opgedaan. Hiernaast stelde deze workshop de deelnemers in staat om elkaar 
op een andere meer persoonlijke manier te leren kennen. Door dit neveneffect kan gesproken worden 
van een versterking van de groepsbinding tussen de afdelingen onderling en van de afdelingen met het 
provinciaal bestuur. 
Door het ontbreken van een secretaris liepen de contacten met de afdelingen veelal via de voorzitter. 
Het is verheugend dat bijna alle de afdelingen het voordeel van het werken met e-mail hebben ontdekt. 
Het bespaart veel tijd en geld.  
De voorzitter heeft de jaarvergaderingen van de afdelingen Amstelveen en Haarlem bezocht. 
In de slag om vernieuwing is het werk tussen de PUVV-bestuursleden verdeeld in accounts. De 
bedoeling is dat de accounthouder de jaarvergaderingen of andere evenementen van alle afdelingen 
gaat bezoeken.  
Om de werkdruk door het ontbreken van de secretaris tijdelijk op te lossen zijn diverse administratieve 
teken en representatieve taken verdeeld onder de andere bestuursleden. Zo bezoekt een bestuurslid 
vanuit de afdelingen de LUVV vergaderingen en de Primo vergaderingen. 
Het streven is om alle bestuursvacatures van het PUVV in te vullen met kandidaten vanuit de 
afdelingen waarbij gedacht wordt aan bestuurstermijnen van twee jaar. De hoop isdat alle afdelingen 
per toerbeurt hieraan zullen meewerken zodat wij vanuit de PUVV een intern gedragen structuur 
krijgen. 
De voorzitter heeft zich, naast alle interne werkzaamheden, sterk beziggehouden met het werven van 
fondsen voor de diverse PUVV-activiteiten. Voor alle activiteiten zijn wij hierin geslaagd. Speciale dank 
gaat uit naar de provincie Noord-Holland, het VSB-fonds en het Oranje Fonds. 

 
Algemene Ledenvergaderingen. 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 10 juni 2004. Op die vergadering kwamen aan de 
orde jaarverslag 2003, de financiën, verslag en samenstelling kascommissie. 
In Noord-Holland kennen we regio-vergaderingen. Daarvan werden er 2 gehouden, waarbij de 
provincie werd gesplitst in twee groepen.  
In verband met het 60-jarig jubileum van de PUVV heeft het bestuur besloten een video/DVD-produktie 
te vervaardigen van diverse projecten in verschillende afdelingen in de provincie. 
In beide regio-vergaderingen was de regisseur van de video/DVD-productie aanwezig die een 
uiteenzetting gaf hoe hij deze productie wilde samenstellen. 
De DVD zal worden gepresenteerd op de Provinciale Vergadering van 28 april 2005. 

 
   
Activiteiten van afdelingen 
Er waren in Noord-Holland 14 UVV-afdelingen, te weten: Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Bergen, 
Enkhuizen, Gooi- en Eemland, Haarlem-Heemstede-Bloemendaal, Heiloo, Den Helder e.o. Hilversum 
e.o., Hoorn, Krommenie, Schoorl en Velsen. 
Leden van het bestuur hebben zoveel mogelijk de jaarvergaderingen, waarvoor het bestuur een 
uitnodiging had ontvangen, bezocht.  
 
                                                                 ----------- 
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5.6 Provinciale Vereniging Zuid-Holland 
 

Afdelingen : Albrandswaard/Delta – Barendrecht – Boskoop – Delft – Den Haag – Dordrecht – Hendrik-
Ido-Ambacht – Katwijk – Leiderdorp – Leidschendam - Voorburg – Rotterdam – Schiedam/Vlaardingen 
– Voorschoten – Wassenaar – Zoetermeer - Zwijndrecht 
 
Activiteiten  
De UVV-activiteiten van de zeventien afdelingen in de provincie Zuid-Holland toonden ook dit jaar weer 
aan met hoeveel inzet en altruïsme de ongeveer 3500 medewerkers hun taken hebben vervuld. Als 
beloning was daar het gevoel van voldoening en tevredenheid, het zich nuttig voelen voor anderen, het 
enige 'eigenbelang' dat voor velen  de belangrijkste drijfveer betekende. 
 
Vergaderingen 
Tijdens de vier vergaderingen met de afdelingsbesturen zijn herhaaldelijk de volgende onderwerpen 
aan de orde geweest: verscherping van de beleidslijnen, verduidelijking van de strategie in het 
werkveld, ontwikkeling van nieuwe taken in de hulpverlening en verbreding van de taakstelling. 
Daarnaast was 'Nieuws van de Afdelingen' steeds een vast agendapunt om elkaar te informeren en te 
stimuleren. Bijzonderheden als de uitreiking van de 20.000ste maaltijd in Barendrecht, een 
uiteenzetting van de afdeling Delft over Kwaliteitszorg en de gedegen opzet van de organisatie daarbij, 
de viering van de diverse afdelingsjubilea en enkele originele PR-activiteiten zorgden voor 
geanimeerde gesprekken tijdens de vergaderpauzes. 
Vooral het onderwerp 'verbreding van de taakstelling' heeft de gemoederen bezig gehouden. Op één 
van de vergaderingen kwam uit een levendige discussie een zevental punten naar voren die het 
vermelden waard zijn. 

1. Vooral veel oudere vrijwilligers denken heel rigide over hun taakstelling. Voor hen is het 
moeilijk hun werkwijze te veranderen. 

2. Ook een meer uitgebreide taak kan slechts additioneel zijn, met name in ziekenhuizen. Maar in 
sommige situaties gaat men wel degelijk direct met patiënten om evenals in de dagverblijven 
van oudereninstellingen.  

3. Wat de vrijwilliger wel of niet voor zijn verantwoording wil nemen, verschilt per persoon. 
Anderzijds wordt onder de personeelsleden van de instellingen die van vrijwilligers gebruik 
maken verschillend gedacht over wat vrijwilligers wel of niet mogen doen. Dit leidt over en weer 
tot veel verwarring. 

4. Vrijwilligers moeten zich hoeden voor het verrichten van  werkzaamheden die professionals 
verhinderen aan een baan te komen. 

5. Soms wordt misbruik gemaakt van vrijwilligers. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de 
(commerciële) uitbater van het restaurant in een instelling een 

      -niet assertieve- vrijwilliger de vaat laat doen. 
6. De punten 2-5 moeten grotendeels opgelost kunnen worden door geregeld overleg te voeren 

binnen de instelling tussen directie, ondernemingsraad en de vrijwilligersorganisatie. 
7. De vraag rijst in hoeverre het wenselijk en haalbaar is om in de toekomst vrijwilligers voor 

bepaalde taken een kleine vergoeding toe te kennen, met name wanneer het gaat om 
lichamelijke verzorging. 

 
Verscheidene UVV-medewerkers hebben in 2004 een koninklijke onderscheiding ontvangen, een 
breed gedragen blijk van waardering uit de naaste omgeving van deze noeste medewerkers. 
 
Bestuursfuncties 
Wat betreft de behoefte aan bijscholing kan worden gemeld dat voor de aangeboden onderwerpen te 
weinig inschrijvingen binnen kwamen. Een tweetal redenen was het hogere opleidingsniveau van 
nieuwe medewerkers in het algemeen en daarnaast het feit dat vele oudere medewerkers al 
verschillende bijscholingen hadden bijgewoond en weinig behoefte hadden aan herhalingen van 
bijvoorbeeld een besturencursus. 
Een enkel punt van zorg betrof het invullen van bestuursfuncties. Dat was ook de reden dat de 
afdelingen Schiedam en Vlaardingen tot samengaan besloten.  
In Hendrik-Ido-Ambacht noteerde het bestuur een groeiende belangstelling bij vrouwen met jonge 
kinderen die onder schooltijd vrijwilligerswerk willen doen. Weer een lichtpuntje voor de toekomst! 
 
                                                                            ------------- 
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5.7  Provinciale Vereniging Zeeland  

  
Afdelingen : Goes – Goeree-Overflakkee – Middelburg – Schouwen-Duiveland en Vlissingen 
 
Activiteiten van het bestuur  

 
Er werd in het jaar 2004 door de Provinciale UVV viermaal met de vijf UVV afdelingen Zeeland 
vergaderd, t.w. op 19 januari, 22 maart (jaarvergadering), 28 juni en 5 oktober 2004. 
Voorafgaande aan deze vergaderingen kwam het provinciaal bestuur viermaal bijeen voor de 
agendavergaderingen. Om kosten te besparen worden de agendavergaderingen bij de bestuursleden 
thuis gehouden. 
 
Tijdens de jaarvergadering op 22 maart in de Vlindertuin te Kwadendamme werd een minuut stilte 
gehouden ter nagedachtenis aan onze beschermvrouwe HKH prinses Juliana.  
HKH prinses Margriet zal deze taak na de jubileumviering op 21 mei 2005 overnemen. 
 
Jubilea 
De Landelijke Unie Van Vrijwilligers viert op 21 mei 2005 haar 60 jarig jubileum en vroeg hiervoor steun 
aan alle UVV afdelingen. 
Ook de afdelingen Goes, Middelburg en Vlissingen zullen in 2005 hun 60 jarig jubileum vieren. 
Het bestuur van de Provinciale Unie Van Vrijwilligers besloot dat ze ook zelf iets aan de jubileumviering 
moest doen. 
De jubileumcommissie afdeling Zeeland, onder voorzitterschap van Evert Eshuis, werd hiervoor 
samengesteld. Evert opperde het idee om een symposium voor meer naamsbekendheid van de Unie 
Van Vrijwilligers te houden in Middelburg. 
Gedurende het jaar 2004 werd zeer veel werk verricht; o.a. een begroting maken, een rondschrijven 
voor donaties aan diverse instellingen sturen en een zeer belangrijk onderdeel om  een zo voordelig 
mogelijk geschikte zaal met catering voor dit symposium te krijgen. Bekende sprekers moesten worden 
uitgenodigd voor het symposium dat op 22 april 2005 zal worden gehouden. De Provincie Zeeland 
heeft haar filmzaal in Middelburg voor dit doel ter beschikking gesteld en een subsidie verleend. 
Nieuwe bestuursleden 
Op 5 oktober 2004 werd Martin Blom als nieuw bestuurslid voor de PUVV door de afdelingen gekozen. 
Vice-voorzitter Marijke Wessel trad af en werd op 22 maart door de afdelingen als vice-voorzitter 
herkozen. 
Afscheid in 2004 
Tiny Blom, voorzitter Schouwen-Duiveland en  
Johan Stouthart, secretaris afdeling Middelburg, namen afscheid. 
Zij werden beiden door de vice-voorzitter bedankt voor het vele werk. 
 

Financiën 
De penningmeester Jan van IJsseldijk meldt dat er vanaf 2005 geen subsidie meer voor 
bestuurskosten door de Provincie zal worden verleend. 
De afdelingen zullen vanaf 2005 de reiskosten voor het bijwonen van de PUVV vergaderingen zelf voor 
hun rekening nemen. 
 
Kascommissie controle 
Het verslag werd goedgekeurd en de penningmeester werd decharge verleend.  
De vice-voorzitter bedankte Jan Heijkoop die deze taak 3 jaar heeft verricht.  
Piet van Zunderen, afdeling Goes zal zijn taak overnemen, met Theo Haak (voor het 2e jaar), namens 
afdeling Schouwen-Duiveland. Het reserve lid heeft haar taak neergelegd. 

 
PR 
Dit jaar is op 5 oktober een groot deel van de Provinciale vergadering besteed aan het nieuw 
Strategisch Beleid van de UVV. Pieter van Nispen (bestuur Landelijke UVV) gaf een toelichting aan de 
vergadering en leidde de discussie. 
Dit beleid is er o.a. op gericht om het imago van de Unie Van Vrijwilligers op te poetsen door meer 
bekendheid aan het werk van de UVV te geven, het voldoen aan de veranderende zorg in de  
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maatschappij en instellingen en het werven van vrijwilligers en bestuursleden en vooral goede 
afspraken met de instellingen te maken. 
 

Cursussen 
Door een nieuw beleid in 2004 worden er geen UVV cursussen meer bij Scoop gegeven. De 
activiteiten werden verplaatst naar de plaatselijke vrijwilligerssteunpunten. Het huren van een 
cursusleider en zelf voor ruimte zorgen, werd een te kostbare zaak voor de Provinciale UVV. 
Evert Eshuis bood aan zelf een communicatietraining te verzorgen in Zierikzee, gebaseerd op 8 
dagdelen van 2 ½ uur. De 12 cursisten waren na afloop zeer tevreden en hadden hiervan veel geleerd. 
 

Landelijke Unie Van Vrijwilligers 
Marijke Wessel en Evert Eshuis hebben aan drie vergaderingen in 2004 deelgenomen. Tijdens de 
vergadering van 10 december werd het nieuwe PUVV bestuurslid Martin Blom voorgesteld. 
Zij hebben o.a. ook aan de discussies over het nieuw Strategisch Beleid deelgenomen. 
Ter ondersteuning van de viering van het 60 jarig jubileum van de Landelijke UVV heeft ook de 
Provinciale UVV een steentje bijgedragen aan het jubileumboekje. 
Tijdens de behandeling van de begroting voor 2005 werd de contributie verhoogd van € 0,50 naar € 
0,55 per vrijwilliger. Hiervan wordt o.a. ook de landelijke verzekering voor vrijwilligers betaald. 

 
UVV afdelingen Zeeland 
Aan het eind van 2004 bedroeg het aantal UVV vrijwilligers in Zeeland: 694. 
Een kleine teruggang met 11 vrijwilligers ten opzichte van 2003. 
 
Afdeling Schouwen-Duiveland 
De nieuwe voorzitter, Tonny Klompe, heeft haar voorzitterschap wegens omstandigheden aan het eind 
van 2004 beëindigd. 
Tiny Blom, zal haar taak als voorzitter voorlopig tot uiterlijk de jaarvergadering in 2007, weer hervatten. 
Het UVVgebouw in Zierikzee is helaas sterk verouderd doch de gemeente is, behalve schilderwerk aan 
de buitenkant, niet bereid noodzakelijk groot onderhoud te verrichten en heeft medegedeeld dat zij voor 
ander onderdak zal zorgen. Wanneer dit echter zal geschieden is niet bekend. Tot zo lang kunnen we 
nog gebruik maken van deze zaal om cursussen en vergaderingen te houden. 
 

Afdeling Goeree-Overflakkee 
Deze afdeling zal in 2006 haar 25 jarig jubileum vieren. 
Men heeft nieuwe voorlichtingsfolders laten maken die er modern en fris uitzien. 
De meeste projecten lopen goed.  
Er is een nieuw bestuurslid benoemd, Betsie van Putten uit Dirksland. Zij zal in de toekomst de huidige 
secretaris, opvolgen. 
 

Afdeling Middelburg 

Afdeling Middelburg viert op 21 maart 2005 haar 60 jarig jubileum. 

De afdeling kan voorlopig nog geruime tijd van haar accommodatie in De Boog gebruik maken. 

De voorzitter Jan Oomes neemt tijdens de jaarvergadering op 25 april 2005 afscheid. Hij zat meer dan 

9 jaar in het bestuur, waarvan 9 jaar als voorzitter. Er wordt naarstig naar een opvolger gezocht. 

De meeste projecten lopen goed. 
  

Afdeling Vlissingen 
Afdeling Vlissingen viert op 25 april 2005 haar 60 jarig jubileum. 
Ondanks dat men te weinig bestuursleden heeft moet het werk wel doorgang vinden. 
Men hoopt spoedig een nieuwe voorzitter te vinden. 
De projecten lopen verder goed. 
 

Afdeling Goes 
Afdeling Goes viert op 27 april 2005 haar 60 jarig jubileum. 
Het bestuur heeft financiële onderhandelingen gevoerd met de instellingen, waar de UVV werkzaam is, 
om de activiteiten kostendekkend te maken. 
Het bestuur is voltallig, er zijn vier nieuwe bestuursleden benoemd. 
Jan van IJsseldijk is tevens 1e penningmeester van afdeling Goes. 
De projecten, waaronder Tafeltje Dekje, lopen goed. 
 
                                                                   ---------------- 
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5.7 Provinciale Vereniging Noord-Brabant 

 
BESTUUR: 
Het bestuur kwam in 2004 2 keer bijeen. Herkozen de secretaris en de penningmeester. 
Mevr. Visser is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 
De ledenvergaderingen  vonden viermaal plaats in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. 
Bezoek LUVV  secr. Barend van der Ham op dinsdag 7 september 2004. 
 
LUVV JUBILEUM 
2 Afgevaardigden van elke afdeling kunnen naar Rotterdam. Weinig maar meer is niet mogelijk. 
Vanuit de PUVV wordt € 8000.00 beschikbaar gesteld. Aan elke afdeling een vast bedrag  (€ 400.00) 
en de resterende € 4000.00 wordt verdeeld naar rato van het aantal leden. 
 
VRIJWILLIGERS IN INSTELLINGEN 
Alle afdelingen werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Er is een tendens dat 
instellingen met eigen vrijwilligers willen gaan werken. Maar daar wordt ook wel op teruggekomen. 
 
THEMADAG: 
Er is een themadag geweest met als onderwerp: “Slecht nieuws gesprekken”. Volgend jaar op 6 april 
en dan is het thema:Toegevoegde waarde UVV. 
 
KM. VERGOEDING: 
De E mail ontvangers hebben inmiddels de uitleg op papier gekregen. 
Het blijkt dat er onduidelijkheid is over de vergoeding. Voor de vrijwilligers hoeft er niets te veranderen 
omdat er: A) geen dienstverband is en B) er tot € 700.00 aan allerlei kosten kan worden vergoed 
zonder dat er belasting over moet worden betaald. Over het meerdere wel tenzij het aantoonbare 
gemaakte kosten zijn.  
Afspraken hierover moeten simpel gehouden worden. Een jaarlijkse inflatie correctie (3%) is op zijn 
plaats. Indexering per 1.1. Het is van belang, eenmaal per 3 maanden, een mutatielijst bij te houden.  
Algemene vergoedingen: 
Dat is in elke afdeling anders geregeld. Roosendaal heeft 2 keer per jaar overleg met het ziekenhuis en 
het kostenplaatje ligt op € 30.00. Geven geen km. vergoeding. 
Bij een aantal afdelingen zijn de vergoedingen van het zkhs/zorgcentrum in zijn geheel ondergebracht 
bij de UVV.  Kosten voor feestjes, jubilea etc. Het is terecht dat mensen die een bijstandsuitkering 
krijgen een tegemoetkoming krijgen in hun reiskosten 
 
PROJECTEN: 
BREDA: 
Huiskamerproject voor kankerpatiënten van start gegaan. 
Postkoets in zorgcentrum de Werve. Bus met reclame dient om met de mensen boodschappen te gaan 
doen. 
DRIMMELEN: 
Soos voor geestelijk gehandicapten. 
OOSTERHOUT: 
Minder projecten omdat het Amphia Ziekenhuis. Locatie Oosterhout een polikliniek is geworden. 
OSS: 
Ypsilon, vereniging familie psychiatrische patienten heeft contact gezocht. 
ROOSENDAAL: 
1 project minder. 
WOUW: 
Boekverzorging Leonardushof. 
 
ARBO wetgeving.  De arbo wetgeving geldt ook voor de vrijwilligers in de diverse instellingen. 
Uit informatie blijkt dat de UVV-afdelingen geen actief ARBO beleid hoeven te voeren. 
 
BESTUURSLEDEN: 
WAALWIJK:  Nagenoeg nieuw afdelingsbestuur. 
WOUW:  Nieuwe voorzitter. 
 
                                                             -------------- 
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5.9. Provinciale Vereniging Limburg 

 
De Vereniging Provinciale UVV Limburg bestaat uit 10 afdelingen t.w.: 
BRUNSSUM                                               MAASTRICHT 
GELEEN                                                     ROERMOND 
GEULLE-MEERSSEN                               SITTARD 
HEERLEN                                                  VENRAY 
KERKRADE                                               VOERENDAAL-NUTH  
 
Het provinciaal bestuur bestaat uit 4 bestuursleden. 
 
A. Bestuursactiviteiten:  

o Er vonden acht bestuursvergaderingen plaats. 
o Eén bestuurslid bezocht dee Algemene ledenvergaderingen van de Landelijke UVV. 
o Door onderbezetting wegens ziekte van één der bestuursleden heeft het bestuur dit jaar 

besloten geen bezoeken te brengen aan de jaarvergaderingen van de 10 afdelingen. 
o Drie bestuursleden hebben in november assistentie verleend en een UVV stand bemand 

op de Euro Festation in Maastricht waar veel uitwisseling was met andere organisaties. 
o De vergaderingen van het Provinciaal Overleg VrijwilligeThuiszorg werden door een 

bestuurslid bezocht. In december werd vergadering omgezet in een thema-ochtend waar 
de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd besproken. Mw Coffin van 
Provinciale Staten hield een inleiding over de W.M.O. en beantwoordde vragen.De thema-
ochtend werd door twee bestuursleden bijgewoond. 

o Twee bestuursleden (één van afdeling Voerendaal-Nuth en één van de PUVV) hebben 
een gesprek gehad over de vergrijzing en ontgroening van Parkstad Limburg. Hierover is 
een rapport verschenen. 

o De voorbereidingen voor de festiviteiten t.b.v. het 60-jarig bestaan worden in gang gezet. 
Besloten wordt dat de afdelingen zelf hier iets aan doen en dat de PUVV Limburg in april 
2005 een themadag zal organiseren met diverse inleiders. Zij zullen na de inleidingen 
vragen beantwoorden. De themadag is bestemd voor bestuursleden, projectleiders en 
medewerkers volgens verdeelsleutel. 

o Afdeling Limburg heeft van de Provincie voor de PR een extra subsidie gekregen van € 
1.000,--. Van deze subsidie is een wervingsfolder gemaakt voor alle UVV-afdelingen in 
Limburg. Dhr Paul ’t Lam, Communicatiebureau Apostrof te Maastricht, heeft pro Deo aan 
de ontwikkeling en realisatie van deze folder meegewerkt. Van de drukker ontvingen we 
10% korting. 

o Twee bestuursleden bezocht, op uitnodiging van GS Limburg, een bijeenkomst in 
Roermond over vernieuwend subsidiebeleid. 

 
B. Algemene Ledenvergaderingen: 
- Één Jaarvergadering 

  - Drie Provinciale vergaderingen 
 
 C. Cursussen:  

Wegens gebrek aan belangstelling zijn verschillende cursussen niet doorgegaan.  
 
D. Algemeen:  

       .  het discussiestuk van de LUVV is besproken 
  .  afdeling Geulle-Meerssen bestaat dit jaar 10 jaar 
  .  tijdens een goed bezochte jaarvergadering heeft de voorzitter van afdeling Voerendaal-Nuth                      
          mw G. Diederen-v.d.Broek, na 12 jaar afscheid genomen als voorzitter. Zij droeg de voorzitters- 
          hamer over aan mw M. de Boer-Campman die tot die tijd het penningmeesterschap vervulde. 
          Mw Diederen blijft nog wel werkzaam als projectleider. 
       .  een discussie vond plaats over het Strategisch Beleid. 

 
 Aantal bestuursleden:       57, waarvan    12 mannen en      45 vrouwen 
 Aantal medewerkers:  1.414, waarvan  208 mannen en 1.206 vrouwen 
 
                                                                  ------------- 
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SPREKENDE CIJFERS VAN 2004 
 
 
Inleiding 

 
De gegevens voor “Sprekende Cijfers” worden aan het eind van het verslagjaar door plaatselijke afdelingen – 
met gebruikmaking van een uniforme vragenlijst - aangeleverd bij de provinciale verenigingen die op hun beurt 
de gegevens per provincie totaliseren. De negen totalen gaan vervolgens naar de Landelijke Unie Van 
Vrijwilligers die alle gegevens verwerkt in een overzicht waarvan u hieronder het resultaat aantreft. 
Er zijn dus veel “verzamelaars” bij betrokken. Alle verstrekkers heel hartelijk dank voor de medewerking. 

 
 

Resultaten 
  

1.  Aantal afdelingen op 31 december 2004 
 
 

 
 

 Aantal 2003 Aantal 2004 

Friesland/Groningen  8 9 

Overijssel/Flevoland 13 13 

Gelderland 18 16 

Utrecht 13 12 

Noord-Holland 10 14 

Zuid-Holland 18 17 

Zeeland  5 5 

Noord-Brabant 10 10 

Limburg 10 10 
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Totaal          105 106 
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2.  Aantal medewerkers per provincie op 31 december 2004: 
 (tussen haakjes de aantallen over 2003) 
  
 
 

 
 
 
 

aantal vrijwilligers per provincie 
 

 Mannen Vrouwen totaal 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Friesland/Groningen 277 264 1310 1280 1587 1544 

Overijssel/Flevoland 166 178 1644 1624 1810 1802 

Gelderland 155 186 1518 1431 1673 1617 

Utrecht 72 59 1100  964 1172 1023 

Noord-Holland 242 237 2156      2272 2476 2509 

Zuid-Holland ‘) 68 290 3425 3151 3493 3441 

Zeeland 92 75  613  619  705  694 

Noord-Brabant 131 120 1428 1463 1559 1583 

Limburg 210 208 1239 1206 1449 1414 

totaal    1.413    1.617      14.333   14.010   15.924   15.627 
 
 
 
 

medewerkers 
 

 aantal Man Vrouw 

1998 17.793   

1999 16.896   

2000 17.261 9% 91% 

2001 16.289 10% 90% 

2002 16.365 10% 90% 

2003 15.924 8,5% 91,5% 

2004 15.661 10% 90% 
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              Bestuursleden  Voormelde getallen zijn inclusief de bestuursleden. Specificatie luidt: 

 
 

Naam PUVV Aantal bestuursleden 

Friesland/Groningen 55 

Overijssel/Flevoland 74 

Gelderland 77 

Utrecht 64 

Noord-Holland 76 

Zuid-Holland 80 

Zeeland 37 

Noord-Brabant 52 

Limburg 57 

 

 

 

 
3.  Intramurale voorzieningen en activiteiten  

 
Dit jaar was gevraagd slechts op te geven welke soort activiteiten allemaal in de instellingen worden 
verricht. Sommige PUVV’s hebben ook meer gegevens verstrekt. We hebben ze apart bij de provincie 
vermeld.  
Opgave van de activiteiten kon worden gedaan aan de hand van de volgende tabel: 
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activiteiten per provincie; 

aantal betrokken afdelingen 
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1  Gastvrouw/heer poli 4 6 5 2 5 8 4 3 6 

2  Gastvrouw/heer opname 4  4 5 2 5 4 2 3 5 

3  Gastvrouw/heer op afdeling 3 6 4 2 6 6 3 4 3 

4  Gastvrouw/heer 

recreatieruimte/dagverblijf 
5 7 4 5 5 6 3 9 6 

5  Bloemen verzorgen 4 4 5 4 5 8 3 7 4 
6  Fruit verzorgen 3 2 2 2 4 5 1 1 2 
7  Rijdende winkel 2 2 1 2 4 8 2 1 2 
8  Vaste winkel 6 6 4 5 6 5 2 5 3 
9  Lectuur - krantenverkoop 1 - - 2 1 - 2 - 5 
10  Patiënten/bewoners bibliotheek 6 7 6 8 6 13 5 9 5 
11  Begeleiding extern vervoer 8 2 3 6 4 10 1 3 7 
12  Begeleiding intern vervoer 5 3 3 4 7 9 2 7 8 
13  Bezoek eenzame 

patiënten/bewoners 
5 4 6 9 5 10 1 6 5 

14  Huiskamerprojecten  5 8 5 4 4 10 4 7 7 
15  Helpen bij bezigheids-therapie 5 5 3 6 6 9 4 7 6 
16  Koffie/thee schenken 7 9 9 10 7 15 4 9 9 
17  Begeleiding kerkdiensten  3 4 1 1 2 1 3 2 8 
18  Begeleiding luisterlezen 3 1 1 3 1 2 1 1 5 
19  Recreatie-/sportactivtiteiten 1 1 5 6 5 8 4 4 7 
20  Overige activiteiten 6 4 6 6 6 13 2 6 9 

 

 

 

 
4. Extramurale activiteiten 
 
Dit jaar is slechts gevraagd welke soort activiteiten aan te geven. Sommige PUVV’s hebben meer gegevens. 
We hebben de apart bij de betreffende provincie vermeld. Opgave kon worden gedaan aan de hand van 
onderstaande tabel: 
 

activiteiten per provincie; 

aantal betrokken afdelingen 
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1  Autodienst/vervoer 7 4 3 3 - 4 -  3 1 
2  Vriendschappelijk contact 4 5 6 7 5 11 3  4 3 
3  Begeleiding uitstapjes 6 4 5 8 3 3 1  5 3 
4  (Rolstoelrijden) wandelen 5 4 2 9 2 6 1  4 5 
5  Luisterlezen 1  - 1 5 4 3 1  1 1 
6  Brailleren - - - - - - -  - - 
7  Afasie-sociëteit 2 - - 1 - 1 -  2 - 
8  M.S. sociëteit - - - 1 - - -  - - 
9  Sociëteit voor geestelijk 

gehandicapten 
- - - 3 - 2 1  1 - 

10  Oppascentrale gehandicapten - - - - - - 1  - - 
11  Begeleiding naar bijv.ziekenhuis 5 3 5 6 3 9 1  5 4 
12  Telefooncirkels 2 - 4 1 - 1 -  - - 
13  Voorlezen 1 1 2 1 1 4 -  2 - 
14  Tafeltje-dek-je - - - 1 1 - 1  - 1 
15  Boek aan huis - - - - 1 - -  - - 
16  Oppasproject dementerende ouderen 1 - 1 1 1 1 -  1 1 
17  Dagopvang/dagverzorging 3  4 4 2 1 - -  5 3 
18  Open eettafel 2  4 7 1 - 4 1  1 - 
19  Overige sociëteiten 2  4 6 4 2 5 1  1 1 
20  Volksdansen 1 - 5 1 - - -  - - 
21  Gymnastiek 2 1 4 1 1 3 -  -  1 
22  Zwemclub - - 2 1 - 3 -  - 1 
23  Bustocht/auto-uitstapjes 2  2 3 4 1 2 1  - 1 
24  Handwerkclub 2  2 8 1 3 8 -  - 2 
25  Kaartclub 2 - 3 2 1 1 1  2 2 
26  Culturele bijeenkomsten 3  - 3 1 - 3 -  - 1 
27  Zangkoor 1  2 4 2 - 2 -  1 - 
28  Puzzeltheek - - - 1 - - -  1 - 
29  Alarmeringssysteem - - 1 - - - -  1 1 
30  Overige activiteiten 1 7 15 1 - 3 -  1 - 

 
5.  Beleid, begeleiding en activiteiten 
   
5.1 en 5.2 activiteiten 
 

PUVV Nieuwe 
Activiteit 

Beëindigde 
Activiteit 

Friesland/Groningen 9 0 

Overijssel/Flevoland   4 in 4 afdelingen 6 in 5 afdelingen 

Gelderland 6 4 

Utrecht 6 5 

Noord-Holland 12 7 

Zuid-Holland 19 in 7afdelingen 9 in 7 afdelingen 

Zeeland 2 0 

Noord-Brabant 6 in 5 afdelingen 6 in 4 afdelingen 

Limburg 9 in 4 afdelingen 0 

 
5.1  start nieuwe projecten in: 

Dokkum, Joure (2x), Leeuwarden (2x), Veenwouden (2x), Wirdum (2x), Overijssel-Flevoland 4 in 4 

afd., Ede, Rheden/De Steeg, Zutphen, provincie Utrecht (6x), Noord-Holland (12x), 

Albrandswaard/Delta (2x), Barendrecht (2x), Boskoop (2), Delft (3x), Leidschendam (5x), Rotterdam 

(1x), Zwijndrecht (4x), Goeree Overflakkee (2x),   Noord-Brabant (6x), Sittard (2x),  

Roermond (3x), Voerendaal-Nuth (3x), Kerkrade (1x). 
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5.2 projecten beëindigd in:  
Overijssel-Flevoland 6 in 5 afd., Ede, Gorssel, Noord-West Veluwe, Zutphen, provincie Utrecht (5x), 

Noord-Holland (7x), Albrandswaard/Delta (1x), Delft (1x), Dordrecht (1x),  Leiderdorp (1), 

Leidschendam (1), Rotterdam (2x), Zwijndrecht (2x), Schouwen-Duiveland, Noord- Brabant (6x), 

Heerlen, Maastricht. 

 

6A.  Aantal vrijwilligersorganisatie waarmee wordt samengewerkt 

 

Friesland/Groningen 12 

Overijssel/Flevoland 24 

         Gelderland 18 

         Utrecht 22 

         Noord-Holland 25 

         Zuid-Holland 24 

         Zeeland 5 

         Noord-Brabant 9 

         Limburg 7 

 

6B.  Aantal fondsen waar gehonoreerde aanvragen zijn ingediend 

 

Friesland/Groningen: 2, t.w. gemeente en zorverzekeraar Cozorg  

Overijssel/Flevoland: 8, t.w. gemeente (5x), Fortisbank, Achmea/Groeneland, Bouwbedrijf Trebbe 

Gelderland: 12, t.w. gemeente (3x), Opella Lunteren, Vrijwilligerscentrale, Meldpunt Vrijwillige 

Thuiszorg, Rode Kruis , Johanniter Hulp Groep, Stichting Welzijn Ouderen, Fonds Oud Burger 

Mannen en Vrouwenhuis, Salland Verzekeringen, David Evekink Stichting 

Utrecht: 6, Fortis, Ewijk v.d. Bilt Fonds, Witte Kruis Fonds, gemeente Leusden, Rabo bank, 

gemeente Veenendaal. 

Noord-Holland: 3. Oranjefonds, provincie, VSB Fonds  

Zuid-Holland: 9, t.w. Rabobank (2x), Vlietland Ziekenhuis, Jaap de Groot Stichting, Albert 

Schweitzerziekenhuizen. 

Zeeland: 2, t.w. gemeente, Streekziekenhuis Walcheren 

Noord-Brabant: 9, waarvan 2 nieuwe. Ziekenhuis, Verpleeghuizen, Bibliotheek, adverteerders in 

huis-aan-blad, Vrienden Ouderenzorg, Zakenrelatie, Instelling, Monuta, SBO.   

Limburg: 3, t.w. Preuvenemint, Boelenstichting en Zonta’s 

 

6C.  Overzicht uitgevoerde PR- en voorlichtingsactiviteiten  

 

Friesland/Groningen: 8 afd, t.w. folder huis-aan-huis, folder in buurtsuper, afdelingsfolder, website, 

uvv-stand op open dag in Kollum en Veenwouden, 5 mei-Bevrijdingsmarkt, folders in apotheken, 

nieuwsbrieven, contactmiddagen, introductiegesprekken met nieuwe medewerkers, contactblad, 

jaarverslag, affiches, regionale krant, vacaturebank 

Overijssel/Flevoland: 11 afd., t.w. infomarkt, kleurenfolder, dagbladen (waaronder cartoons), 

kerkblad, vrijwilligersmarkt, flyers, website, huis-aan-huisblad, stand in bibliotheek, advertenties, 

reclame op bestelbus, lokale omroep, invoer (ziekenhuis), uvv-shawl, gemeentegids 

Gelderland: 8 afd, t.w. folder, huis-aan-huiskrant, plaatselijke radio-omroep, wekelijks vermelden 

aanvangstijd soos, kranten, flyers, regionale TV, werkverslag, folders, diverse artikelen in media, 

voorlichtings-boekje nieuwe medewerkers, meldpunt. 

Utrecht: alle afd. t.w. mond-tot-mondreclame, vacaturebank, bedrijven bezocht en aangeschreven, 

actuele kalender, collega organisaties, plaatselijke pers, kabelkrant, website, kranten, kabel tv, huis-

aan-huisbladen, vrijwilligersmarkt, ouderenbeurs, presentie nieuwe inwoners 

Noord-Holland: totaal 14 soorten uitingen, waaronder pers, radio, tv, mededelingenblad 
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Zuid-Holland: 10 afd., t.w. streekbladen, kramen, balpennen, infomarkt, kledingbeurzen, deelname 

aan zomerfeest en avondvierdaagse, plaatselijke pers en pers over computerproject en kleding- en 

speelgoedbeurzen, advertentie in lokale en regionale kranten, pr-stand op seniorenbeurs en op 

koopochtend, via gemeentelijke klankbordgroep, deelname vrijwilligersmarkt, nieuwe brochure, 

jubileum-activiteiten, website, oproep nieuwe vrijwilligers in streekblad, aandacht via lokale omroep, 

lokale weekbladen en regionaal dagblad 

Zeeland: 4 afd., t.w. presentatie bij diverse gelegenheden (dorpshuizen en kerk) kranten, kabelkrant, 

website, radio, gemeenteblad, mededelingenblad, vrijwilligersmarkt 

Noord-Brabant: 10 afd., nieuwe brochure, lokaal blad, folders, interview Orva, krant, eigen blad, 

Gezondheidsbeurs. 

Limburg: 10 afd., t.w. kranteartikelen in regionale dagbladen of huis-aan-huisbladen (8x), 

stopperadvertentie opgesteld door de provinciale PR commissie, verspreiding folders op stand 

gemeente (3x), kabelkrant (6x), mond-tot-mondreclame (10x), artikel in ziekenhuis/ instellingsblad 

(2x), eigen mededelingenblad (2x), infoblad instellingen (4x) 

    

6D. Aantal gehouden cursussen 

 
PUVV Georganiseerde cursussen Door bestuur gevolgde trainingen 

Friesland/Groningen 8 4 

Overijssel/Flevoland 6 4 

Gelderland 4 4 

Utrecht 8 7 

Noord-Holland 12 12 

Zuid-Holland 6 9 

Zeeland 1 8 

Noord-Brabant 4 3 

Limburg 30 5 

 

Voormelde cursussen zijn georganiseerd in:  
Joure, Veenwouden (2x), Leeuwarden (7x), Winschoten, Overijssel-Flevoland (4 in 3 afd.), provincie Utrecht 
(3x), Noord-Holland (2x), Albrandswaard/Delta (div.), Delft, Schiedam, Voorburg/Rijswijk, Voorschoten, 
Zwijndrecht, Goes, Noord-Brabant (4x), Brunssum (2x), Geleen (7x), Geulle-Meerssen (2x), Herlen (3x), 
Maastricht (5x), Sittard (3x), Venray (4x) en Voerendaal-Nuth (4x). 

 
Voormelde trainingen door bestuur zijn gevolgd in:  
Dokkum, Joure, Veenwouden, Grou (2x), Leeuwarden (2x), Winschoten, Heerenveen, Oldeboorn, Wirdum, 
Overijssel-Flevoland ( 12 in 13 afd.), provincie Utrecht (9x), Noord-Holland (4 afd. waarvan 2 afd. twee 
trainingen, één afd. 1 training en 1 afd. drie trainingen), Boskoop, Cromstrijen, Delft, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Rotterdam, Schiedam (2x), Zwijndrecht (3x), Vlissingen (2x), Goes (2x), Middelburg, Goeree/Overflakkee 
Schouwen-Duiveland (2x), Noord-Brabant (3 door 11 afdelingen), Kerkrade, Maastricht, Venray (2x) en 
Voerendaal-Nuth. 

  

6E  Ondernomen activiteiten op het gebied van werving vrijwilligers  

Nagenoeg alle afdelingen hebben activiteiten om vrijwilligers (incl. bestuursleden) te werven. Zij hebben daarbij 
de volgende middelen toegepast: 
Persoonlijke benadering, kranten, radio, tv, folders, posters, pamfletten, aanmelden bij service-steunpunt 
vrijwilligers, vacaturebank, middels eigen vrijwilligers, stands in centra, interview in regionaal dagblad, 
wervingsdag (open vrijwilligersdag), netwerken, vrijetijdsmarkt (50+ beurs), contactblad, lobbyen, relaties, pr-
stand op seniorenbeurs en op koopochtend, kenniscafé’s, persoonlijke hobby, informele netwerken, website 

 

7 Financiën 
Omtrent het jaarbudget van de plaatselijke verenigingen hebben sommige verenigingen gegevens verstrekt, 
sommige gedeeltelijk en sommige helemaal niet. In totaal komt het bedrag globaal neer 
 op € 40,-- per vrijwilliger. 
 

-------------------- 
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