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1. Voorwoord

Geachte Lezers,

2005 was een bijzonder jaar voor de Landelijke Unie van Vrijwilligers. Het meest opvallend was
natuurlijk de viering van ons 60 jarig bestaan. Het jubileum stond in het teken van de nieuwe strategie
die de Algemene Leden Vergadering in december 2004 goedkeurde. Deze strategie moet zorgen dat
de UVV haar doelstellingen kan blijven realiseren in zich wijzigende maatschappelijke
omstandigheden. Wat die omstandigheden zijn en hoe we daarop moeten reageren, kunt u lezen in het
boekje dat we ter gelegenheid van het jubileum hebben uitgebracht. Ook de sprekers tijdens de
bijeenkomst ter gelegenheid van het jubileum op 21 mei 2005 gingen hierop in. De discussie die hierop
volgde, toonde aan dat vele medewerkers zich bewust zijn van de noodzaak te veranderen.
De kernwoorden voor de toekomst van de UVV zijn professionalisering, flexibilisering en verjonging.
Professionalisering omdat hulpverlening niet meer vrijblijvend kan en mag zijn. Niet alleen stelt de weten regelgeving eisen maar vooral het belang van de klant verlangt, eist zelfs, een professionele
hulpverlening. Professionalisering vereist ook een zakelijke aanpak met duidelijke afspraken over
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en met adequaat bestuur dat op korte termijn zaken
kan regelen. Flexibilisering omdat mensen nog wel bereid zijn vrijwilligerswerk te verrichten maar niet
meer volgens vaste tijdschema’s. Dat betekent een andere opzet van projecten en nieuwe projecten
maar bij voorbeeld ook bestuursvergaderingen in de avonden of weekend. Verjonging omdat mensen
de UVVer steeds meer identificeren met een senior die nog genoeg energie heeft om wat voor de
medemens te betekenen. Op zich is dat goed en dat moet ook blijven.Tegelijkertijd is dat niet
aantrekkelijk voor het nieuwe type vrijwilliger dat we in ons midden willen verwelkomen.
In de Algemene Leden Vergaderingen van september en december zijn we begonnen met de
uitwerking van de strategie. Via de provinciale besturen lichtten we de strategie voor iedere
medewerker toe, zoals we dat ook tijdens de bijeenkomst in het kader van het jubileum hebben
gedaan. Vervolgens moet de strategie concrete vorm krijgen in iedere afdeling. Waar nodig en gewenst
is de LUVV gaarne bereid om hierbij mee te denken.
Ondanks de nadruk op het jubileum hebben de andere activiteiten gewoon doorgang gevonden.
Uiteindelijk is immers niet een bestuur of een jubileum van belang maar het beantwoorden van de
vraag van de klant, de zorg voor mensen die daar behoefte aan hebben en die niet op een andere
manier krijgen. De besturen dienen alleen om dit mogelijk te maken. Dit is in 2005 opnieuw gelukt dank
zij de inzet van duizenden vrijwilligers. Dank! Het kan niet vaak genoeg gezegd worden.
In dit jaarverslag treft u een apart verslag van de jubileumbijeenkomst aan. Hiernaast zijn de vaste
bijdragen opgenomen, de verslagen van het landelijk bestuur, de provinciale besturen, het
s’Jacobfonds en het Steunfonds en de sprekende cijfers.
Ik spreek mijn dank uit aan Liesbeth Snoeck-Schuller die eind 2005 afscheid nam als voorzitter van het
landelijk bestuur van de UVV. Zij heeft zich met volle overtuiging ingezet voor de UVV en ik bouw
graag voort op wat zij voor ons UVVers heeft gedaan.
Tot slot hoop ik dat, voortbordurend op al het goede werk in het verslagjaar, 2006 in het teken mag
staan van vertrouwen, samenwerking en passie.
Jon Hermans
voorzitter LUVV
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2. Verslag over de activiteiten van de Vereniging Landelijke
Unie van Vrijwilligers.
Het bestuur
In 2005 zijn er 10 bestuursvergaderingen gehouden.
De bestuurswerkzaamheden omvatten ondermeer:
. het voorbereiden van ledenvergaderingen, het adviseren van de leden;
. 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 2005 gewijzigd wat betreft het voorzitterschap.

De algemene ledenvergaderingen van de landelijke vereniging.
Er zijn vier algemene ledenvergaderingen gehouden, namelijk op 1 april, 24 juni, 23 september en 9 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 2005:
- Jaarverslag, Sprekende Cijfers en Financieel verslag 2004.
- 60-jarig jubileum
- Strategisch beleid
- Werkplannen PUVV’s
- Aanvragen bij Charlotte s’Jacob Fonds
- Verdere uitbouw website
- Bestellingen briefpapier e.d.

Strategisch beleid
In de ALV van 9 december 2004 is de nieuwe strategie vastgesteld. De volledige tekst daarvan is te
vinden in hoofdstuk 4 van het jubileumboek. Dit belangrijke besluit kan worden gezien als een update
van de ontwikkelingen binnen de UVV sinds in 1998 reorganisatie-wijzigingen werden doorgevoerd.
Verslag bezoeken aan PUVV’s in 2004
Door de bestuursleden van de LUVV zijn in 2005 diverse PUVV’s bezocht. Onderwerpen die aan de
orde kwamen, hadden betrekking op:
landelijke pr en verbetering naamsbekendheid
toekomstvisie van de uvv
vraaggericht werken
landelijke website
communicatie tussen de afdelingen
werven van vrijwilligers
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.
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Verslag 60-jarig jubileum

60
0
Op 21 mei 2005 organiseerde het landelijk bestuur van de UVV een symposium omdat de Unie van
Vrijwilligers 60 jaar bestond. Diverse afdelingen en provinciale besturen organiseerden daarnaast hun
eigen feestelijke bijeenkomsten. Tevens publiceerde de UVV een boekje dat niet zozeer terugkeek op
60 jaar verleden maar eerder naar de toekomst. Al deze inspanningen bij elkaar lieten zien dat de UVV
bestaansrecht had, heeft en zal hebben.
Het landelijk symposium richtte was een naar buiten gerichte bijeenkomst met twee thema’s:
1. de plaats van het vrijwilligerswerk in de huidige samenleving: welke trends en ontwikkelingen spelen
anno 2005 en welke consequenties kunnen die hebben voor de UVV?
2. het vergroten van de naamsbekendheid van de UVV
Om het symposium mogelijk te maken, hebben we veel tijd gestoken in fondsenwerving. Dit
begon in 2003 met overleg met Ferry Tromp,communicatieadviseur. Uiteindelijk bleek een beperkt
aantal partijen bereid bij te dragen. De grootste bijdrage kwam van het s’Jacobfonds. Andere bedragen
kwamen van Amfia (Breda), VGZ, MSD (Haarlem), Zorggroep Noorderbreedte en MCA (Alkmaar). De
Hogeschool Rotterdam stelde de hal en het auditorium aan de Kralingse Zoom ter beschikking. Intern
zijn wij veel dank verschuldigd aan de medewerksters van het kantoor van de UVV afdeling Rotterdam
die veel tijd hebben gestoken in organisatie en administratieve aspecten van het jubileum.
Zes provinciale besturen en 30 afdelingen waren vertegenwoordigd.
Na een kop koffie lichtte Pieter van Nispen voor de aanwezigen het programma van de nationale
jubileumviering toe. Tegelijkertijd verwelkomden de overige leden van het LUVV met de Commissaris
der Koningin van Zuid-Holland, de Burgemeester van Rotterdam, een lid van het College van Bestuur
van de Hogeschool Rotterdam en de drie sprekers in de hal H.K.H. Prinses Margriet.
Nadat H.K.H. Prinses Margriet zich met het welkomstcomité bij de overige aanwezigen had gevoegd,
opende burgemeester Opstelten de bijeenkomst met een korte inleiding over het belang van
vrijwilligerswerk. Hierna hielden de drie uitgenodigde sprekers een korte inleiding.
• Prof.dr. Paul Dekker over verschuivende waardepatronen
• Stef Blok (voorzitter van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid) over opvattingen in de
Nederlandse politiek
• prof.dr. Lucas Meijs over de problemen van vrijwilligersorganisaties
Hierna overhandigde LUVV voorzitter, mevrouw Liesbeth Snoeck-Schuller, het eerste exemplaar van
het jubileumboekje aan H.K.H. Prinses Margriet.
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De hierop volgende lunchpauze bood een goede mogelijkheid voor alle aanwezigen de opvattingen
van de drie inleiders te bespreken en vragen op te stellen voor de latere paneldiscussie. Tijdens de
lunch speelde de groep Jazzmer in de formatie van een big band.
Na de lunch keek mevrouw Liesbeth Snoeck terug op de laatste tien jaar UVV. Hierop volgde een
paneldiscussie met de drie genoemde inleiders. Hierbij kwamen een veelheid aan punten op tafel, een
demonstratie van de vele onderwerpen die leven binnen het UVV en op de UVV afkomen.
• minderheden meer laten deelnemen aan het vrijwilligerswerk; mannen en allochtonen: volle vijvers,
lege netten?
• het werven van vrijwilligers met weinig tot geen middelen; werven door het beschikbaar stellen van
een kleine vergoeding; de eisen die een eenmalige inzet van bij voorbeeld studenten stelt aan een
vrijwilligersorganisatie
• de maatschappelijke noodzaak vrijwilligerswerk te mobiliseren versus vertrouwen in zelfregulering
• sociaal werk opnemen in het onderwijs
• werken aan naamsbekendheid
• de relatie tussen ontwikkelingen in waardepatronen en de vraag naar vrijwilligerswerk
• “beschikbaar zijn als vrijwilligers is juist even stil staan bij de vraag die vaak niet efficiënt is”
• het ontbreken van nationale subsidie voor de landelijke organisatie; financiële ondersteuning voor
training en begeleiding
• de risico’s van de WMO (Wet Maatschappelijke Organisaties) voor vrijwilligersorganisaties in de zorg;
de WMO: meer werk, minder geld!
Na de paneldiscussie gaf Pieter van Nispen uitleg over de nieuwe strategie van de UVV Mevrouw
Liesbeth Snoeck overhandigde vervolgens bloemen aan de sprekers en de drie personen die 60 jaar
medewerkster waren van de UVV. Het symposium werd afgesloten met een borrel, opnieuw begeleid
door de muziek van Jazzmer.
In de hal hadden we een kleine tentoonstelling met voornamelijk fotopanelen georganiseerd. Deze
lieten activiteiten van UVVers zien: de rolstoelvierdaagse in Losser, vergaderingen, vrijwilligers
werven, informatiestand in het ziekenhuis Gooi Noord, verkoop van kinderpostzegels en tafeltje dek
je. Ook hadden we foto’s van UVV kantoren en een paneel met folders van afdelingen. Op een tafel
hadden we een aantal UVV voorwerpen uitgestald; van gamellen tot een UVV sjaal.
Net als de bijeenkomst was het jubileumboekje gericht op de maatschappelijke veranderingen en de
(strategische) voor de UVV. Het boekje bestaat uit twee delen en dat komt terug in de vormgeving.
Het heeft namelijk twee voorkanten (en dus geen achterkant). Lees je vanaf de ene kant, dan komt
de UVV als organisatie aan bod; vanaf de andere kant zijn verhalen opgenomen van medewerksters
over hun vrijwilligerswerk. Het organisatiedeel heeft als titel Alle kleine beetjes helpen en bestaat uit
vier hoofdstukken: de achtergrond van de UVV – de situatie in 2005 – maatschappelijke
veranderingen en hun consequenties voor de UVV – de nieuwe strategie. We zijn veel dank
verschuldigd aan Leny Wiggers-Baard en Attie de Waal-Pothoven voor hun vele uren redactiewerk en
aan Kom Plot voor de verzorgde vormgeving en druk.
Vanwege de aanwezigheid van H.K.H. Prinses Margriet tijdens het symposium verzorgde de Rijks
Voorlichtings Dienst de informatie naar de media. Toch heeft geen enkele krant, radio- of TV
programma belangstelling getoond. Hierdoor hebben we de tweede doelstelling, het vergroten van de
naamsbekendheid, via het symposium nauwelijks kunnen realiseren.
Alles bij elkaar kijken we terug op een geslaagd symposium dat een duidelijk beeld gaf van de UVV in
het huidig tijdsgewricht.
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Foto’s van het 60-jarig jubileum op 21 mei 2005
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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 2004 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 energie 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 is o.a. hieraan meer aandacht worden geschonken.
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 dit jaar aanwezig op de 50+ Beurs in Utrecht om financiële redenen.
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 2005 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 2005 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 2005 € 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.

--------------
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3. Financieel Jaaroverzicht 2005 (in euro’s)
Balans
31-12-05
€

31-12-04
€

6.876
806
14.722
22.404

12.490
250
17.882
30.622

6.853
10.750
4.801
22.404

7.060
19.699
3.863
30.622

Activa
Vorderingen
Voorraad materialen
Liquide middelen
Totaal

Passiva
Kapitaal
Voorziening jubileum 21 mei 2005
Lening Steunfonds
Kortlopende schulden
Totaal

Toelichting op de balans
Vorderingen
Per 31 december te vorderen/vooruitbetaald:
Contributies
Overige kosten
Ongevallenverzekering (vooruitbetaald)
Vordering levering jubileumboekjes
ABN AMRO Utrecht, rente 2004
Voorraad
Per 31 december
Liquide middelen
ABN AMRO Utrecht, rekening courant
Voorziening jubileum 2005 (21 mei 2005)
Stand per 1 januari
Bij: dotatie boekjaar
Af: vrijval jubileum
Stand per 31 december
Lening Steunfonds
Lening t.b.v. financiering drukwerk jubileumboekjes

2005
1.851
479
4.546
6.876

2004
1.238
198
10.996
58
12.490

806

250

14.722

17.882

19.699
-/- 19.699
-

12.080
7.619
19.699

10.750

-
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31-12-05
Kortlopende schulden
Per 31 december nog te betalen:
Accountantskosten
Kosten ledenvergadering
Reiskosten
Projecten

2.000
373
1.984
444
4.801

31-12-04

2.000
579
999
285
3.863

Baten en lasten 2005

Baten
Contributies
Rente
Materialen
Giften
Donatie Charlotte ’s Jacobfonds
Steunfonds
Totaal
Lasten
Bestuurskosten
Verenigingskosten
Verzekeringen
Kosten jubileum
Projecten
Nadelig saldo
Totaal

2005
€

Begroting 2005
€

2004
€

6.774
34
3.395
4.663
5.000
5.000
24.866
=======

8.800
--1.000
-10.000
19.800
=======

7.962
82
1.218
55
5.000
10.000
24.317
=======

2.263
2.723
5.224
14.650
214
25.074
-/- 208
24.866
=======

2.400
3.550
2.150
7.500
4.200
19.800
-19.800
=====

4.414
2.388
5.484
7.619
4.4.12
24.317
-24.317
=====

Toelichting Baten
Rente
De rentebaten bestaan uit renteopbrengsten bank ad € 34.
Steunfonds
De bijdrage 2005 van het Steunfonds is op reguliere basis vastgesteld op € 5.000,--.
Toelichting Lasten
Specificatie bestuurs-, verenigings-, en verzekeringskosten
Bestuurskosten
2005
Reiskosten
1.763
Telefoonkosten
500
Portikosten
2.263
Verenigingskosten
Ledenvergaderingen
839
Jaarverslag
278
Accountant
1.606
Diverse kosten
2.723

2004
2.703
1.177
534
4.414
955
183
1.250
2.388
10

Verzekeringskosten
Aansprakelijkheidsverzekering
Ongevallenverzekering
Ontvangen premie deelnemers
Autoverzekering
Ontvangen premie deelnemers

2005
706
10.996
(9.291)
12.423
(9.610)
5.224

2004
707
10.996
(8.536)
12.423
(10.106)
5.484

Specificatie Kosten Jubileum
Drukkosten jubileumboek
Opbrengst verkoop boekjes

37.855
-/- 13.028
24.827
1.873
4.003
3.646
34.349
-/- 19.699
14.650

Zaalfaciliteit Hogeschool Rotterdam
Catering en muzikale omlijsting
Reiskostenvergoeding en overigen
Vrijval voorziening Jubileum

NB De donatie ad € 5.000 van het Charlotte ’s Jacobfonds en € 5.000 van het
Steunfonds zijn rechtstreeks als bate verantwoord maar aangewend voor de
financiering van de jubileumkosten. Na verrekening resteert als jubileumkosten derhalve €
4.650. Dit betreft min of meer de afboeking van de voorraad niet
afgenomen jubileumboekjes.
Specificatie Projecten
50+ Beurs
Eurofestation 2004
PR-dagen
Kosten onderhoud en hosting Website

214
4.412

621
476
3.315
4.412

----------------
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4. Verslag Stichting Charlotte s’Jacob Fonds
De jaarvergadering is dit jaar gehouden op donderdag 17 maart ten huize van mevrouw C. Japikses’Jacob te Rotterdam. Aansluitend was er een korte vergadering om een ontwerp statutenwijziging vast
te stellen. Deze statutenwijziging was o.a. nodig om de maximumleeftijd te veranderen. Hierna zijn de
nieuwe statuten bij het notariskantoor van Ravesteyn en van der Wee te Rotterdam gepasseerd.
De inmiddels gebruikelijke tweede vergadering werd gehouden op donderdag 6 oktober ten huize van
de heer H. Molijn te Rotterdam, o.a. om te spreken over aanvulling van het bestuur, het liefst met
jongere mensen.
De Landelijke UVV werd voor de tweede maal gesteund met 5000.- euro voor het Lustrum. Ook ging
een bijdrage naar de afdeling Zwolle voor het houden van workshops ten behoeve van de
medewerkers. Dit werd gedaan ter viering van het lustrum.
Mevrouw C. Japikse-s’Jacob en mevrouw G.J. Sinke-van der Kolk bezochten op 23 september de
vergadering van de Landelijke UVV.
De afdelingen Delft en Rotterdam hebben dit jaar wederom een gift gedaan, samen 82,50 euro. Van
een particulier ontvingen wij 50 euro.
Op 31 december 2005 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.
Op 31 december 2005 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

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

12

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

2005

Dokkum
Grou
Heerenveen
Joure
Leeuwarden
Aldeboarn
Veenwouden
Wirdum
Winschoten
Totaal

88
21
3
41
83
20
25
13
4
298

211
88
93
140
471
65
135
18
46
1267

299
109
96
181
554
85
160
31
50
1565

De onderstaande tabellen tonen in aantallen de samenstelling van de besturen en projectleiders.
Bestuursleden 2005
Projectleiders 2005
afdeling
man vrouw totaal
afdeling
man
vrouw totaal
Dokkum
Grou
Heerenveen
Joure
Leeuwarden
Aldeboarn
Veenwouden
Wirdum
Winschoten
Totaal

0
0
2
1
2
1
2
3
0
11

6
5
5
5
6
5
4
2
7
45

6
5
7
6
8
6
6
5
7
56

Dokkum
Grou
Heerenveen
Joure
Leeuwarden
Aldeboarn
Veenwouden
Wirdum
Winschoten
Totaal

5
1
0
4
2
0
4
2
0
18

19
11
2
17
70
1
14
12
0
146

24
12
2
21
72
1
18
14
0
164

Samenstelling van het bestuur op 31-12-2005
In de samenstelling van het bestuur van de Vereniging Provinciale Unie Van Vrijwilligers
Friesland/Groningen zijn in het verslagjaar geen veranderingen opgetreden: de zes bestuursfuncties zijn
door drie bestuursleden uitgevoerd.
Het bestuur van de PUVV Friesland/Groningen is daardoor het gehele jaar onderbezet geweest.
In maart 2006 treden mevrouw Greetje Castelein, mevrouw Betty Ypma en de heer Jan Post af. Zij
stellen zich niet herkiesbaar.
Werkzaamheden van het bestuur
Het bestuur hield in het verslagjaar vier keer een bestuursvergadering.
In deze vergaderingen werd veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de
voorzittersoverlegvergaderingen en de uitvoeringen van deze overlegbijeenkomsten.
De belangrijkste onderwerpen van de bestuursvergaderingen, in willekeurige volgorde opgesomd, zijn:
Oplossing vacatures:
Diverse acties zijn ondernomen: ingeschakeld zijn MIKS te Joure, vacaturebank, Delphion te Sneek,
Cozorg en persoonlijke benadering.
Diverse mogelijkheden voor voortzetting van het bestuur PUVV Friesland/ Groningen zijn uitgebreid
besproken en aan de leden voor gelegd.
De uitkomst van deze besprekingen is, dat alle leden het er over eens zijn dat de PUVV
Friesland/Groningen moet blijven bestaan.
Gedurende het jaar zal worden geprobeerd de vacatures in te vullen. Als alternatief is een
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roulatiesysteem uitgewerkt. Het systeem houdt in, dat de afdelingen op zich hebben genomen bij
toerbeurt de bestuursfuncties in te vullen. Voor het verkrijgen van een indruk welke belasting een
bestuursfunctie met zich mee brengt, is het werkplan opgesteld. Het werkplan geeft per
maand aan welke activiteiten door welke functionaris(sen) moeten worden uitgevoerd.
Het huidige bestuur heeft de taak op zich genomen om tot april 2006 door te gaan met haar
werkzaamheden.
Website:
Aan Ontwerpteam is opdracht gegeven een website voor de leden van de PUVV Friesland/Groningen te
ontwikkelen, die voldoet aan de eisen, die door de werkgroep “Naamsbekendheid” zijn opgesteld.
De eerste versie van de website is nu op het internet met als adres http://ontwerpteam.nl/uvvnet
operationeel. Alle leden staan vermeld op de website. De website ziet er goed uit. Wij zijn er van
overtuigd dat deze website meer te bieden heeft dan de landelijke website. Dit is onder de aandacht van
het bestuur van de LUVV gebracht.
Het laat zich aanzien, dat het bestuur van de LUVV voorlopig niet verder wil met ons voorstel. Mocht het
bestuur van de LUVV besluiten niet met ons in zee te gaan, dan zullen wij overwegen zelf de website
online te brengen met een verwijzing van onze site op die van de landelijke site.
Inventaris:
Er zijn twee archiefkasten besteld. Deze kasten zijn bij Cozorg onder gebracht.
Aan Cozorg is gevraagd een huurcontract (om niet) op te stellen voor de ruimte, die aan de PUVV
Friesland/Groningen beschikbaar is gesteld. Tot op heden hebben wij nog geen reactie ontvangen.
Het kopieer- (oud en te hoge reparatiekosten) en het faxapparaat zijn afgestoten.
Prikbord:
Met het prikbord voorziet het bestuur in het uitwisselen van informatie, die niet kan wachten tot een
volgende bijeenkomst. Het prikbord kan als een voorloper van de interne berichten op de website worden
beschouwd. Onderlinge communicatie om elkaar te informeren en eventuele reacties kunnen straks snel
en effectief worden verwezenlijkt. De leden hebben 11 prikborden ontvangen.
Een bloemlezing uit deze prikborden:
- jubileum, afname jubileumboekjes;
- diverse notities Wet Maatschappelijke Ondersteuning met de negen
prestatievelden;
- strategie UVV; beantwoording vragen van de LUVV;
- verzekeringen (bestuursaansprakelijkheid);
- Cozorg: communicatieplan, symposium WMO;
- conclusies provinciale enquête 2002;
Verder kwamen punten aan de orde zo als:
 financiën 2005,
 jaarverslag 2005,
 begroting 2006,
 Provinciaal Vrijwilliger Platform (PVP), Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg
Aan de uitnodigingen op de jaarvergaderingen van de leden aanwezig te zijn werd zoveel mogelijk
gehoor gegeven.
Een afvaardiging van het PUVV bestuur bezocht van de vier bijeenkomsten van de PVP er drie. De
bijeenkomst van 7 juli 2005 is niet bezocht. Wel heeft de PUVV Friesland/Groningen schriftelijk op de
agendapunten “Adviesrol” PVP en het rapport Communicatieplan Cozorg gereageerd.
Ook werden de LUVV vergaderingen, in totaal vier keer, door een afvaardiging van het PUVV bestuur
bezocht. De belangrijkste onderwerpen van deze bijeenkomsten waren het jubileum, de strategie en
het uitdragen van de strategie naar de afdelingen UVV.
PR activiteiten:
Geen.
Voorzittersoverleg PUVV Friesland/Groningen
Er werden drie provinciale overlegvergaderingen en één jaarvergadering 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, oplossing bestuursvacatures evenals
nieuws uit de afdelingen.
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De provinciale vergaderingen werden gehouden op:


24 maart: Jaarvergadering
Op de jaarvergadering werden de jaarstukken behandeld.



14 april: voorzittersoverleg te Grou
bespreekpunten in deze vergadering waren:
1. hoe het probleem van de bestuursvacatures op te lossen;
2. hoe zorgen we ervoor dat de gekozen oplossing een oplossing is;
3. wat maakt de slaagkans groot;
4. in welk tijdsbestek moet de oplossing gerealiseerd worden?



23 september: voorzittersoverleg te Winschoten
behandelde punten:
1. potentiële bestuurskandidaten;
2. roulatiesysteem;
3. facturering jubileumboekjes.



25 oktober: voorzittersoverleg te Leeuwarden
behandelde punten:
1. potentiële bestuurskandidaten;
2. prikbord;
3. werkplan bestuursleden;
4. contacten Friese Poort (leerbedrijf), ondersteuning bij
secretariaatswerkzaamheden.

Studiedagen:
Geen
Landelijke Unie van Vrijwilligers:
De taak van het landelijke bestuur is vooral:
 landelijke bekendheid voor de Unie Van Vrijwilligers verwerven;
 fondsen voor bepaalde projecten binnenhalen;
 verzekeringen voor alle medewerkers van de leden up-to-date en zo goedkoop mogelijk te houden;
 actief in alle mogelijke opzichten PR bedrijven;
 het jaarverslag en de uitwerking van de jaarlijkse enquête onder de leden (Sprekende Cijfers)
opstellen;
 kantoorbehoeften met UVV logo gezamenlijk bestellen en verspreiden;
 samen met de PUVV's voornemens ter verdere professionalisering van de gehele Unie
van Vrijwilligers ontwikkelen;
Onze waarneming met betrekking tot de hierboven gestelde taken is, dat in het jaar 2005 de aandacht
is uitgegaan naar het jubileum en de strategie. De overige taken van de LUVV met uitzondering van de
Sprekende Cijfers en kantoorbehoeften zijn niet aan de orde geweest. De voorzitter van de LUVV,
mevr. Snoeck, heeft op 9 december 2005 afscheid genomen.
Contacten met andere organisaties:
Er waren goede contacten met:
Provinciaal Vrijwilligers Platform;
Het Provinciaal Vrijwilligers Platform heeft als doel samenwerking te stimuleren tussen
vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en welzijn. Deze organisatie houdt zich bezig met het
verlenen van vrijwillige thuishulp. Deze hulp kan aanvullend op de mantelzorg worden
beschouwd. Bestuursleden Betty Ypma en Jan Post zijn de vertegenwoordigers van de PUVV bij het
platform.
Tot de taken van het platform behoren het inbrengen van adviezen op de aspecten:
- afstemmen van werkgebieden;
- het voorkomen van overlappingen;
- het bevorderen van deskundigheid;
- het bepalen van prioriteiten inzake de aanwending van de voor haar doel
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gestelde middelen;
- het bevorderen van een evenwichtige spreiding van het hulpaanbod;
- het bevorderen van overleg met de professionele instellingen.
Behalve de PUVV Friesland/Groningen nemen de volgende organisaties
deel aan het platform:
- Nederlandse Rode Kruis;
- Zonnebloem;
- Stand By;
- Humanitas;
- Vereniging Terminale Thuiszorg;
- hulpdiensten
Het is nog onduidelijk welke invloed de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op de organisatie Cozorg
zal hebben.
Ontwikkelingen in 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 Dokkum, Grou, Joure en Veenwouden zijn zowel intramuraal als extramuraal actief. De UVV
afdelingen Aldeboarn en Wirdum hebben geen intramurale activiteiten, maar zijn uitsluitend
extramuraal actief ten behoeve van ouderen.
Het aantal vrijwilligers t.o.v. het jaar 2005 vertoont ten opzichte van het jaar 2004 een lichte stijging van
21 vrijwilligers (2005: 1565, 2004: 1544).
Opvallend is, dat de trend, over alle leden gerekend, van het verzorgen van voorlichting en
deskundigheidsbevorderingen dalend is.
Op bestuurlijk niveau ervaren een aantal afdelingen dezelfde problematiek als de PUVV
Friesland/Groningen n.l. het invullen van bestuursvacatures.
Nieuwe projecten in het verslagjaar zijn:
afdeling

omschrijving

Dokkum

Gastvrouw/heer huiskamers op de PG-afdeling
Wandelproject PG-afdeling

Leeuwarden

Voorleesproject in St. Anthony Gasthuis en Het Nieuwe Hoek.
Start voorbereiding nieuw project: Ondersteuning anderstalige patiënten in het
MCL;

Veenwouden

Biljartclub

Beëindigde projecten in het verslagjaar zijn:

afdeling

omschrijving

Leeuwarden

Wegens reorganisatie Ouderenzorg Noorderbreedte is het project “de
Bornia winkel en restaurant “ per 1 oktober 2005 opgeheven.

Veenwouden

Biljartclub (na een half jaar)

--------------
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5.2 Provinciale Vereniging Overijssel/Flevoland
Verslag van de activiteiten van het bestuur
De samenstelling van het bestuur wijzigde zich in het voorjaar. Door persoonlijke omstandigheden
trad onze penningmeester, de heer Jan Legtenberg, in januari af, maar kon gelukkig een opvolger
voorstellen. De nieuwe penningmeester werd in de PV van 2 februari aangesteld. Op de algemene
vergadering lichtte de heer Legtenberg zijn financiële jaarstukken van 2004 toe en werd er afscheid
van hem genomen. Helaas is de heer Legtenberg op 29 december 2005 overleden. Een aspirant
bestuurslid uit Zwolle werkte zich een paar maanden in de UVV-problematiek in. Door het vinden van
een nieuwe voltijd baan moest hij zijn kandidatuur uiteindelijk terugtrekken.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zesmaal. Door gebruik van e-mail is er een heel intensief
contact tussen de bestuursleden en blijven er geen zaken liggen tussen
bestuursvergaderingen. Onderwerpen die vaak op de agenda staan, zijn de voorbereiding van
ledenvergaderingen, de themadag en 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. Het zestigjarig jubileum dat de UVV in heel het land in 2005 heeft gevierd, was
uiteraard ook onderwerp van gesprek.
Eén of twee bestuursleden waren steeds aanwezig op de jaarvergaderingen van de afdelingen.
Op de ALV’s van de LUVV waren meestal ook twee bestuursleden aanwezig.
Het onregelmatig uitkomend berichtenblad PUVV O/F P(a)raat kwam ook in 2004 zesmaal uit
en werd verspreid onder de leden; soms onder de andere PUVV-besturen en het LUVV-bestuur.
Door het gebruik van email is de verspreiding zonder kosten verruimd.
De Ledenvergaderingen van de PUVV
Er vonden drie provinciale ledenvergaderingen (PV) plaats. De PV van mei werd 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,
financiën, cursussen en functiedagen, alsmede nieuws van de afdelingen.
Ledenbijeenkomsten werden gehouden op
 2 februari in Almelo; hier gaf Afdeling Rijssen als laatste hun presentatie
 11 mei in Almelo vooraf gegaan door de jaarvergadering
 27 oktober in Emmeloord; hier werd besloten in 2006 twee provinciale bijeenkomsten per jaar
te houden
Cursussen en themadag
Op 16 en 17 maart werd in Raalte de tweedaagse cursus gehouden. De titel van de cursus was
De projectleider als spin in het web. Projectleiders die in een instelling werken hebben zeer
verschillende contacten, die alle een verschillende aanpak vereisen. Aan de ene kant zijn dat het
bestuur van de UVV en de UVV-vrijwilligers en aan de andere kant het personeel en de directie
alsmede de bewoners/patiënten van de instelling. Als motto gaf trainer Nienke van Alten van
Stavoor de deelnemers mee: Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen! Er werden dan ook diverse
onderwerpen in dit kader met de zeventien deelnemers behandeld. Jammer was dat op het
laatste moment zich vijf deelnemers alsnog terugtrokken. Op de terugkomdag op 13 oktober,
waarbij niemand van de deelnemers ontbrak, werden de verwachtingen, die de deelnemers in
het voorjaar hadden opgeschreven, behandeld. Bekeken werd of zij, wat zij geleerd hadden, in
hun werk hadden kunnen gebruiken
Op 25 mei werd een morgen voor nieuwe bestuursleden georganiseerd, waarbij het vooral ging
om de samenwerking tussen de verschillende bestuursleden zo goed mogelijk te laten verlopen.
Tevens werden functieaspecten van voorzitter, secretaris en penningmeester en de taak van
een PR-functionaris nader toegelicht. Elf bestuursleden hadden zich hiervoor aangemeld. Een
twaalfde had door een misverstand zijn uitnodiging niet ontvangen.
Vanwege de kosten van de jubileumviering is de themadag voor bestuursleden niet gehouden.
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Public Relations – landelijk, provinciaal en plaatselijk
Ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum is op 9 juni is een feestmiddag georganiseerd voor
zoveel mogelijk medewerkers van de afdelingen om ze te bedanken voor hun jarenlange inzet.
Het ging er dit jaar bij de PUVV en de afdelingen vooral om om aandacht voor ons werk te
krijgen in het kader van de jubileumviering. Veel afdelingen hebben het jubileum aangegrepen
om publiciteit te maken.
Onze voorzitter heeft ervoor gezorgd dat RTV-Oost in een uitzending aandacht heeft besteed
aan het project 'Open Tafel' van de Afdeling Losser alsmede voor een lang interview met een
tweetal UVV-ers in Tubantia in september.
Ter gelegenheid van het jubileum had de LUVV een boekje uitgegeven, waarvoor twee
medewerkers van onze Afdeling Losser, teksten hadden geleverd. Diverse afdelingen hebben
exemplaren van dit boekje besteld en aan hun medewerkers uitgedeeld.
Aan de PUVV-website zijn zes afdelingen met een eigen website zijn ‘aangehaakt’. Wij hopen
nog steeds dat de vier afdelingen, die werkzaam zijn in de gemeente Hof van Twente, een
gezamenlijke site zullen maken. Eén afdeling is te klein en heeft niemand die dit op zich wil
nemen. Twee afdelingen zijn via websites bij andere instellingen te bezoeken. Onze PUVV is
ook te vinden via de website www.vrijwilligersoverijssel.nl van de St. Vrijwilligerswerk
Overijssel.

Activiteiten van de afdelingen
Er zijn elf afdelingen in Overijssel: Almelo, Ambt Delden, Enschede, Goor, Hengelo, Losser,
Markelo, Rijssen, Stad Delden, Wierden en Zwolle, en twee in Flevoland: Lelystad en
Noordoostpolder.
Aantallen medewerkers eind
Totaal

2005
1780

2004
1.782

2003
1.802

2002
1.810

Verschillende afdelingen organiseerden themabijeenkomsten of cursussen voor bestuursleden,
projectleiding en/of medewerkers. Ook dit jaar bleken de afdelingen hun vacante bestuursfuncties weer
te kunnen vervullen.
Enige bijzonderheden over de afdelingen zijn:
Almelo: De afdeling heeft het Heupproject in het Twenteborg ziekenhuis gestopt en hun project
in De Colckhof, een instelling voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten.
Enschede: Het UVV project bij de Stoppen met roken poli in het ziekenhuis is opgeheven. De
afdeling deed mee aan een cursus allochtonen/autochtonen. Men krijgt door het volgen van de cursus
meer begrip en inzicht in het hoe en waarom allochtone cliënten soms anders kunnen reageren. De
cursus werd gesubsidieerd door de gemeente.
Goor: Verzorgingshuis "De Stoevelaar' heeft de exploitatie van het winkeltje overgedaan aan een
plaatselijke middenstander. In het winkeltje blijven ook UVV-ers helpen. De samenwerking met de
exploitant loopt heel plezierig en iedereen is tevreden over de gang van zaken.
Hengelo: In mei nam de afdeling het project Boek-aan-huis van de locale bibliotheek over. Het ziekenhuis had geen plaats meer voor de bibliotheek, die de UVV jarenlang georganiseerd had, en daarmee
verviel dit project. Omdat er heel weinig contact was met het UVV-project Opvang van patiënten van
een psychiatrisch ziekenhuis, de projectleider wegging en er geen nieuwe voor in de plaats kwam, is in
goed overleg besloten, dat de vier vrijwilligers niet meer onder de paraplu van de UVV vallen, maar
gewoon vrijwilliger van dat ziekenhuis werden.
Lelystad: Er is meer vraag naar medewerkers omdat er sinds de fusie van de ziekenhuizen in
Emmeloord en Lelystad enkele disciplines zijn verhuisd. Er is veel contact tussen Noordoostpolder en
Lelystad om over de toekomst te praten. De afdeling deed mee aan MADD.
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Losser: De afdeling maakte een videofilm over haar verschillende projecten om als voorlichting te
kunnen vertonen. Doordat de vraag naar TDj-maaltijden sterk terugliep – van honderd naar minder dan
vijftig – was het voor het restaurant niet lonend om na het eerste jaar door te gaan. Deze voorziening is
derhalve overgenomen door een commerciële aanbieder van maaltijden. De meeste van de 22
medewerkers hebben bij andere projecten weer werk gevonden. Het sluiten van het project betekent
wel een teruggang in financiële middelen.
Noordoostpolder: Het verzorgingshuis Hof van Smeden heeft de UVV benaderd om mee te helpen
bij de werving en selectie van vrijwilligers. Dit loopt heel goed en veel nieuwe projecten kunnen van
start gaan omdat er voldoende vrijwilligers zijn. Een door het bestuur georganiseerde workshop
‘rituelen bij afscheid nemen’ was erg boeiend en leerzaam.
Stad Delden: De afdeling startte met het project Graag gedaan d.w.z. klusjes en boodschappen
doen voor mensen, in samenwerking met het Zorgloket in Stad Delden.
Wierden: Heeft in nauwe samenspraak en samenwerking met andere organisaties een project
opgestart dat “Samen Tafelen” is gedoopt. Doelstelling is het periodiek samenbrengen van
ouderen en mensen met een medische, dan wel sociale indicatie, teneinde ze de mogelijkheid te
bieden om samen en in een gezellige sfeer te eten. Waar nodig worden deelnemers gehaald en
gebracht. Inmiddels heeft het eerste diner plaatsgevonden. De deelname aan deze eerste
bijeenkomst was veel groter dan verwacht en was bij het volgende diner groeiende. Een en ander
heeft tot het besluit geleid om in het jaar 2006 elke maand een diner te organiseren. Door de
plaatselijke en regionale pers is veel aandacht aan dit project besteed.
Zwolle: Heeft workshops voor medewerkers mogelijk gemaakt met als trainers leraren van een
hogeschool. Een verzorgingshuis heeft de afdeling gevraagd de organisatie en bemensing (incl.
de al werkende vrijwilligers) van de winkel over te nemen. Het nieuwe project Nierdialyse is een
succes is en het valt zeer in de smaak bij de Nierdialyse-patiëntenvereniging.

-----------------------
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5.3 Provinciale vereniging Gelderland
Verslag van de activiteiten van het bestuur
Algemeen
De samenstelling van het bestuur is in het afgelopen jaar niet gewijzigd.
De heer van Dienst heeft, doordat wij er nog niet slaagden een nieuwe penningmeester te vinden, deze
functie in het afgelopen jaar ook vervuld.
Bijeenkomsten
Het bestuur vergaderde regelmatig en het in samenwerking met “het Spectrum” getracht een aantal
onderwerpen aan de orde te stellen waar de medewerkers in de afdelingen “iets (veel) aan hebben”.
Ook werden de landelijke vergadingen regelmatig bezocht.
Daarnaast zijn door het bestuur in dit jaar alle afdelingen in de provincie bezocht.
Onderwerpen
In de bestuursvergaderingen werden de provinciale vergaderingen voorbereid. Daarnaast kwamen
zaken aan de orde als financiën, jaarstukken en de toekomst v de UVV, zowel op provinciaal niveau als
op landelijk niveau. Ook onze onvrede et het functioneren van het landelijk bestuur was regelmatig een
punt van discussie, wat er uiteindelijk toe leidde, dat wij in september een gesprek hebben gehad met
de voorzitter en een bestuurslid. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij onze ontevredenheid met de
gang van zaken kenbaar gemaakt.
Algemene ledenvergaderingen
In de maand januari hadden wij een provinciale vergadering waar mevrouw M. Klein Kranenberg van
het Spectrum middels een rollenspel ons de kunst probeerde bij te brengen van het voeren van een
slechtnieuwsgesprek met een vrijwilliger die niet goed (me) functioneert.
In april was de gebruikelijke jaarvergadering. In deze vergadering is gesproken over het themastuk van
het landelijke bestuur “Strategisch beleid”.
In september was de vergadering geheel gewijd aan onderwerpen waaraan we de afgelopen tijd niet toe
kwamen en een verslag van het gesprek dat de voorzitter en secretaris hadden met de dames Snoeck
en Selle van het landelijk bestuur.
In de vergadering van november hebben we gesproken over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Hierbij kwam ondermeer aan de orde de rol die eventueel voor de UVV’is weggelegd als deze wet van
kracht wordt. Spreker tijdens deze bijeenkomst was de heer Bert van Dijkhuizen uit Heerde.
Opheffing afdeling
Tot onze spijt is dit jaar de afdeling Arnhem opgeheven. Nagenoeg alle werkzaamheden en
verantwoordelijkheden van deze afdeling werden overgenomen door het ziekenhuis, waardoor een
verder voortbestaan zinloos was geworden.
Jubilea
De landelijke UVV mocht dit jaar haar 60-jarig jubileum vieren. Omdat dit uitsluitend gedaan werd in de
vorm van een symposium voor genodigden hebben we alle vrijwillige medewerkers van de UV in onze
provincie als herinnering een reiswekkertje aangeboden.
Ook de afdelingen Apeldoorn, Eibergen, Hengelo, Tiel en Winterswijk hebben dit jaar hun 60-jarig
bestaan gevierd.
Samenstelling bestuur
Per 31 december 2005 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).

------------------------
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5.4 Provinciale Vereniging Utrecht
Verslag over de activiteiten van het bestuur
De Provinciale Unie van Vrijwilligers Utrecht heeft twaalf afdelingen, te weten:
Amersfoort, Baarn, De Bilt/Bilthoven, Breukelen, Culemborg, Driebergen-Rijsenburg,
Geldermalsen, Leusden, Nieuwegein, Veenendaal, Vianen en Zeist.
Diverse afdelingen hebben dit jaar hun jubileum gevierd.
De afdelingen zijn betrokken in onder meer de volgende projecten.
Intramuraal:
Gastvrouw/heer in ziekenhuizen en verzorgingshuizen op allerlei gebied, (poli, opname, receptie),
bloemen en fruit verzorgen, vaste of rijdende winkel, patiënten/bewoners bibliotheek, begeleiding intern
vervoer, bezoek eenzame patiënten/bewoners, helpen bij huiskamerprojecten, bezigheidstherapie,
koffieschenken, luisterlezen.
Extramuraal:
Vriendschappelijk contact, autovervoer, wandelen, rolstoelrijden, luisterlezen, multiple sclerose
sociëteit, afasie sociëteit, begeleiden naar ziekenhuizen , telefooncirkel, voorlezen, tafeltje-dekje,
dagopvang, open eettafel, volkdansen, gymnastiek, zwemmen, handwerkclub, kaartclub, zangkoor,
culturele bijeenkomsten, St.Nicolaas en Kerst koopochtenden, begeleiding verstandelijk
gehandicapten.
Meerdere afdelingen werken samen in locale steunpunten en hebben intensieve samenwerking met
onder andere Rode Kruis, Zonnebloem, Steunpunt Vrijwilligers Netwerk en Sportfederaties.
Het totaal aantal vrijwilligers van de twaalf afdelingen is 1098. De gemiddelde werktijd van
een vrijwilliger bedraagt 390 uur per jaar, tegen een bedrag, indien betaald, van € 15,00 per
uur. Hetgeen een respectabele economische waarde vertegenwoordigd van €6.423.300,-Activiteiten
Viering 60-jarig jubileum PUVV
Op 14 april is het jubileum met 380 medewerkers uit alle afdelingen gevierd in de Emma-kerk te Soest.
Ook de landelijk voorzitter, mevrouw L. Snoeck-Schuller was aanwezig.
Nel Kars, voordrachtskunstenares, trad op. Voor de uitgebreide lunch vertelde zij over haar carrière.
Daarna speelde zij enkele scènes uit haar nieuwe programma over koningin Emma.
De dag werd muzikaal omlijst door een pianiste, mevrouw Yvonne Hoekstra.
Vergaderingen.
Er is door het provinciaal bestuur zes maal regulier vergaderd.
Met het landelijk bestuur van de Unie van Vrijwilligers is vier maal vergaderd.
Op 10 maart vond de provinciale ledenvergadering plaats.
Op 16 juni en 10 november waren de reguliere provinciale vergaderingen.
Op 6 oktober was er een themadag voor alle afdelingen over “Hoe gaan vrijwilligers om met de
Arbo regeling en de aansprakelijkheid ervan; Kunnen wij contracten afsluiten met vrijwilligers
en wat zijn daarvan de consequenties”.
Het provinciaal bestuur heeft de jaarvergaderingen van de afdelingen bijgewoond.
Twee bestuursleden hebben de foto tentoonstelling ter ere van het 60-jarig jubileum van de
afdeling Bilthoven bijgewoond.
Bijzondere aandachtspunten.
De volgende onderwerpen kregen in 2005 bijzondere aandacht:
Discussie met de afdelingen over de toekomstige structuur van de UVV, “Betrokken Besturen”.
Arbo regeling en de vrijwilligerscontracten.
Flexwet.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
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-

Website LUVV.
Deskundigheid en training
Vanwege uitloting dit jaar geen deelname aan de 50+ Beurs te Utrecht.

Cursussen/workshops/congressen
-

-

Workshop verzorgd door Bureau Civiq over Arbo regeling en contracten met vrijwilligers
Congres van BMC (BMC staat voor. advies, interim-management & coaching) over Resultaten
monitor informele zorg (CVTM) en ondersteuning informele zorg in de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) bijgewoond door penningmeester PUVV.
Cursus Cognitieve stoornissen in Culemborg en Nieuwegein bijgewond door voorzitter en
penningmeester

Contacten met andere vrijwilligersorganisaties
De Provinciale Unie van Vrijwilligers provincie Utrecht heeft ook in 2005 contacten onderhouden met
o.a. ‘Schakels’, provinciaal centrum voor Welzijn en Zorg, het SBI training en adviescentrum in Doorn,
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 daar het werven van vrijwilligers zijn
problemen kent, is het voor de Provinciale Unie van Vrijwilligers provincie Utrecht belangrijk haar
netwerk te verbreden en een goed contact te onderhouden met de afdelingen. Actuele onderwerpen
hebben nu onze aandacht om de vrijwilliger beter te kunnen ondersteunen.

----------------------
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5.5 Provinciale Vereniging Noord-Holland
Verslag van de activiteiten van het bestuur
De UvV-afdelingen in Noord Holland.
De Provinciale Unie van Vrijwilligers telt 14 lokale afdelingen met (op 31 december 2005) in totaal
2.503 vrijwilligers, waarvan 75 bestuursleden. Ten opzichte van het begin van 2005 is er een lichte
teruggang van 17 vrijwilligers.

Afdeling

Alkmaar
Amstelveen
Amsterdam
Bergen
Enkhuizen
Gooi- en Eemland
Haarlem
Heiloo
Den Helder e.o.
Hilversum e.o.
Hoorn
Krommenie
Schoorl
Velsen
Totaal

Aantal
vrijwilligers
per
31/12/2005
266
59
292
125
60
290
402
216
216
179
130
99
66
28
2.428

Aantal
bestuursleden per
31/12/2005
7
3
4
5
9
5
7
5
4
5
5
7
6
3
75

Totaal
aantal
vrijwilligers
273
62
296
130
69
295
409
221
220
184
135
106
72
31
2 503

Activiteiten van het bestuur.
Het bestuur is in 2005 actief betrokken geweest bij de onderstaande vergaderingen en bijeenkomsten:
- Provinciale vergaderingen op 28 april en 8 november;
- Algemene Ledenvergadering op 14 juni;
- Regio bijeenkomsten op 11 oktober en 18 oktober;
- Landelijke vergaderingen op 1 maart, 21 mei, 24 juni, 23 september en 9 december.
- Op 14 juni was er een workshop over de werking van de AWBZ en op 8 november over de WMO..
In het jaar 2005 stond uiteraard het 60-jarig bestaan van de Landelijke –en Provinciale Unie van
Vrijwilligers centraal. Een groot aantal afdelingen uit Noord Holland is hierbij actief betrokken geweest.
De samenstelling van het bestuur op 31 december 2005.
Mevrouw E.F. Dangermond-Hilderink, voorzitter
De heer H.R. Dikkeboom RA, penningmeester
Mevrouw G.W. Molenaar, toegevoegd bestuurslid namens de afdelingen.
Er is een vacature voor de functie van secretaris.
Het financiële jaar 2005.
Hoewel het jaar werd afgesloten met een gering exploitatietekort is de vermogenspositie van de
P-UvV-NH solide te noemen.
PR en bekendheid.
Het is verheugend dat de PR en daarmee de bekendheid van de Unie van Vrijwilligers uitstekend tot
uiting komt in het aantal bezoeken (hits) van de website www.uvvnet.nl. De site maakt een zeer
verzorgde indruk.
- Activiteiten van de afdelingen -
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Activiteiten van de afdelingen:

Den Helder e.o.
Enkhuizen

Gooi- en Eemland

Haarlem

Heiloo

Hilversum

Hoorn

Krommenie
Schoorl
Velsen

Aantal vrijwilligers bleef constant. De afdeling werkt op 9 instellingen, de
projecten aldaar lopen voorspoedig.
Het aantal vrijwilligers bleef stabiel. Bestuurswisselingen zijn goed
opgevangen. Ten behoeve van de minder draagkrachtigen zijn een Wintermiddag en een Kerstmiddag georganiseerd. Het 60-jarig jubileum werd gevierd
met een ontvangst door burgemeester Baas in het stadhuis en een rondvaart
door de grachten. Afsluitend een buffet in de Proeftuin (voor een
vriendenprijsje).
Veel aandacht besteed aan het 60-jarig jubileum. De afdeling heeft een belangrijke donatie gedaan aan de stichting Zonnebloem voor een nieuw te bouwen
schip. Er is een goed contact tussen de projectleiders en de betrokken
tehuizen. Als gevolg van verzelfstandiging van een winkeltje binnen een
bejaardenhuis moest –mede vanwege hun leeftijd- afscheid genomen worden
van een aantal vrijwilligers.
In september 2004 werd de 400e vrijwilliger door de burgemeester begroet,
eind 2005 werkten er al 500 vrijwilligers bij de afdeling. De opening van het
Spaarne ziekenhuis bracht veel werk met zich mee. Er is een belangrijk aantal
cursussen georganiseerd i.h.k.v. deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging. Er is uitstekende ervaring met koppelen van vraag- en aanbod tussen
maatschappelijke organisaties en bedrijven middels de “beursvloer”.
Het was een goed en stabiel jaar. Er zijn 10 vrijwilligers bijgekomen.
Hoogtepunt was de viering van het 25-jarig bestaan. Zelfredzaamheid van
bewoners van de tehuizen staat hoog op de agenda.
Twee projecten zijn gestopt en één nieuw project is opgestart. De afdeling
werkt goed samen met Versa, een bureau voor vrijwilligerswerk. De fusie
tussen ziekenhuis Hilversum van ziekenhuis Gooi Noord is zonder
noemenswaardige gevolgen voor de vrijwilligers verlopen.
De afdeling concludeert: 2005 was een goed jaar. Er zijn 9 projecten in het
West Fries Gasthuis [WFG] met voldoende vrijwilligers. Op verzoek van het
WFG verzorgt de afdeling de voorlichting over staaroperaties.
Vraag om ziekenhuisvervoer is toegenomen door falende OV-taxi. Tafeltje
dekje bracht ca 9.100 maaltijden rond.
“Gezond bewegen” en “Tafeltje Dekje” verheugen zich in een goede belangstelling evenals het “voorleesproject” in de bibliotheek.
Veel enthousiaste vrijwilligers zijn al “bejaard” . Vervanging baart zorgen.

-------------------
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5.6 Provinciale Vereniging Zuid-Holland
Afdelingen:
Abrandswaard-Delta; Barendrecht; Boskoop; Delft; Den Haag; Dordrecht; Hendrik-Ido-Ambacht;
Katwijk; Leiderdorp; Leidschendam-Voorburg; Rotterdam; Schiedam-Vlaardingen; Wassenaar;
Zoetermeer; Zwijndrecht.
In een tijd dat er zo veel problemen zijn met het verkrijgen van vrijwilligers blijkt dit voor de PUVV ZH
duidelijk in mindere mate het geval. Zuid-Holland telde in 2005 slechts 19 medewerkers minder dan in
2004, terwijl het aantal bestuursleden toenam van 80 naar 86.
Bestuur:
Het dagelijks bestuur kwam in 2005 vijf maal bijeen.
In de maart vergadering is Els ten Hoopen, na een bestuurslidmaatschap van 10 jaar, afgetreden als
voorzitter. Op 3 mei werd de heer Henk de Jonge benoemd als nieuwe voorzitter. Deze trad echter na
enige maanden weer af wegens verschil van inzicht met de overige bestuursleden en de afdelingen.
Hierdoor zijn de secretaris en de penningmeester lange tijd de enige DB leden geweest.
Om gezondheidsredenen moest ook de notulist verstek laten gaan. Wij zijn het bestuur van de afdeling
Rotterdam bijzonder erkentelijk dat toestemming werd gegeven aan hun medewerker Toos Vermeulen
de afdelingsvergaderingen te notuleren. Toos heeft zeer veel van haar vrije uren hieraan besteed.
Bijeenkomsten
Met de afdelingen werd viermaal vergaderd. .
Veel aandacht is besteed aan het 60 jarig bestaan van de UVV; de afdelingen lieten zich zeker niet
onbetuigd bij het ter beschikking stellen van bijv. foto’s voor het jubileum.
Van de LUVV mochten wij bezoek ontvangen van Leny Selle en Pieter van Nispen, welke laatste
uitvoerig heeft gesproken over het “Strategische Beleid”.
Ook aan het U-pi project werd veel aandacht besteed..In eerste instantie gaven de afdelingen Den
Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer zich voor dit project op.
In de maart vergadering werd een inleiding verzorgd door de afdeling Albrandswaard-Delta, waar de
heer de Hulster, clusterhoofd in het Psychiatrisch Ziekenhuis Delta-Bouman, een uitvoerig betoog
hield. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers. Om te voorkomen dat beroepskrachten
de indruk zouden kunnen krijgen dat vrijwilligers het werk van de professionals overnemen, zijn veel
taakomschrijvingen op papier gezet, die als het ware een rode lijn vormen, waar de vrijwilligers nier
overheen gaan. Dit werkt tot ieders tevredenheid.
Als vervolg op de discussie in de LUVV vergadering over de opzet van een nieuwe website werd
iemand van dit ontwerpplan uitgenodigd een demonstratie te geven en de mogelijkheden besproken
die een eventuele nieuwe site zouden kunnen bieden.
Van de afdelingen
Tijdens het jubileumjaar van de UVV besteedden veel afdelingen ook aandacht aan het jubileum van
de eigen afdeling: Dordrecht, Rotterdam, Voorburg, Wassenaar bestonden eveneens 60 jaar, terwijl de
afdeling Zwijndrecht het 35 jarig jubileum mocht herdenken.
In een groot aantal afdelingen werden aan vrijwilligers onderscheidingen uitgereikt als erkenning voor
de vaak jarenlange inzet van betrokkenen.
Barendrecht verleende assistentie bij verkeersexamens.
Tijdens de viering van 60 jaar UVV kon men eenmalig met 60% korting eten.
Hendrik-Ido-Ambacht zette een computerproject op voor hulp bij computerproblemen voor 55plussers
en gehandicapten.
Rotterdam De afdeling opende een voor Nederland uniek project: Vriendschappelijk contact in een
geronto-psychiatrisch verpleeghuis.
De afdeling startte een project “taxivervoer” in Capelle aan den IJssel.
Voorburg Door samenvoeging van de gemeenten Leidschendam en Voorburg is ook de UVV afdeling
Voorburg samengegaan met de afdeling Leidschendam; van de afdeling Rijswijk werd afscheid
genomen.
Voorschoten begon een taalcursus voor allochtone mannen; opende een speelgoedbeurs en hield een
Alzheimer café.
Zoetermeer opende twee nieuwe projecten: huiskamerproject en Intern Vervoer.
--------------------------
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5.7 Provinciale Vereniging Zeeland
Afdelingen : Goeree-Overflakkee - Goes – Middelburg – Schouwen-Duiveland en Vlissingen
Doelstelling: Het verlenen van vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de zorg- en welzijnssector,
met als kenmerk continuïteit en betrouwbaarheid.
Activiteiten van het bestuur in 2005
Door de Provinciale Unie Van Vrijwilligers werd vier maal met de UVV afdelingen Zeeland in 2005
vergaderd, t.w. op 17 januari, provinciale jaarvergadering op 9 mei, 5 september en 7 november.
Voorafgaande deze vergaderingen werd bij de bestuursleden thuis een bestuursvergadering
gehouden.
Een deel van ons bestuur woonde de vergaderingen bij van de landelijke UVV.
Ook werden uitnodigingen bezocht waar bijvoorbeeld de “Wet maatschappelijke ondersteuning” werd
besproken.
Op de jaarvergaderingen van de UVV afdelingen werd door de vice-voorzitter, Marijke Wessel, een
woord gesproken.
Nieuwe bestuursleden
Martin Blom werd op 2 mei 2005 door de provinciale vergadering tot voorzitter benoemd.
Wilbert Dijkhuizen werd op 5 september door de provinciale vergadering benoemd tot bestuurslid en
heeft binnen het bestuur de taak van penningmeester op zich genomen.
Jubilea
Het Symposium, dat door de PUVV op 22 april 2005 ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de
UVV in het Provinciehuis te Middelburg werd gehouden is dankzij steun van de Provincie en donateurs
en, vooral door de inspanning van de jubileumcommissie, een succes geworden.
De UVV Zeeland, werkzaam in de zorg, heeft daardoor meer naamsbekendheid gekregen bij de
instanties. We werden door de Provincie uitgenodigd om met een stand te staan in het Provinciehuis
tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2006.
Evert Eshuis had een gesprek met het Tweede Kamerlid dhr. Siem Buys en mw. Snoeck voorzitter
LUVV, betreffende subsidieverlening voor vrijwilligerswerk.
Ook de afdelingen Goes, Middelburg en Vlissingen vierden hun 60 jarig jubileum en werden door ons
bestuur bezocht..
Op 22 mei 2005 werd door de afdelingen en de provinciale UVV het 60 jarig jubileum van de landelijke
UVV in de Hoge School in Rotterdam bezocht.
De leden van de jubileumcommissie, die onder leiding stond van Evert Eshuis, heeft besloten dat ze
verder willen gaan als projectgroep. Doel: Aandragen van ideeën en het organiseren van bijzondere
projecten en trainingen voor de vrijwilligers.
Afscheid
Ria Nijman, oud secretaris van de PUVV, overleed op 25 april 2005.
Onze penningmeester, Jan van IJsseldijk, tevens penningmeester van afdeling Goes, en controle
boeken afdeling Schouwen-Duiveland, overleed op 28 september 2005.
Beiden waren zeer gewaardeerde UVV collega’s.
Financiën
Subsidieverlening door de Provincie geschiedt alleen onder bepaalde voorwaarden.
Voor 2005 werd door de Provincie subsidie verleend voor “interactieve cursus” “Wet maatschappelijke
ondersteuning”.
Het Oranje Fonds verstrekt alleen onder bepaalde voorwaarden voor nieuwe projecten een bijdrage.
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Kascommissiecontrole
Leden kascommissie Theo Haak, Piet van Zunderen en reservelid Riet Dijkstra.
Door omstandigheden heeft deze nog niet plaatsgevonden.
Verzekeringen
Verzekeringen zijn een punt van aanhoudende zorg, zowel voor wat betreft de bestuurlijke
aansprakelijkheid als wel de werkgeversaansprakelijkheid.
De penningmeester heeft de opdracht van de ledenvergadering gekregen om zich in deze materie te
verdiepen en is in onderhandeling.
PR
Er wordt nog steeds gediscussieerd over het nieuw Strategisch Beleidsplan van de UVV.
Voor de invoering en voorlichting aan de afdelingen ligt een principevoorstel tot contributie verhoging
van € 0,50 per vrijwilliger. Vergadering LUVV van 9 december 2005.
UVV afdelingen Zeeland
Aan het eind van 2005 bedroeg het aantal vrijwilligers van de afdelingen samen: 668.
Een teruggang van 26 ten opzichte van het jaar 2004.
Het aantal bestuursleden bedroeg 32.
De projecten in de afdelingen lopen goed.
Aan het eind van 2005 had elke afdeling weer een voltallig bestuur.
Samenstelling bestuur:
Bestuur PUVV Martin Blom, voorzitter - Marijke Wessel vice-voorzitter - Miep Kocken -Wilbert
Dijkhuizen penningmeester - Evert Eshuis PR – Betsy Hamerlinck algemeen bestuurslid

-----------------------------
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5.8 Provinciale Vereniging Noord-Brabant
Algemeen
Het vrijwilligersjaar 2005 was het jaar van het 60-jarig bestaan van de LUVV, wat in Rotterdam met een
congres is gevierd en in de afdelingen op eigen wijze is benadrukt. Door het bestuur is 2005 als een
positief jaar ervaren.
Positief door de themabijeenkomst in Tilburg, met vertegenwoordigers van enige instellingen, waarbij
werd ingegaan op de toegevoegde waarde van de UVV. Die toegevoegde waarde blijkt nog steeds
nadrukkelijk aanwezig. Kwaliteit blijkt nog steeds ons belangrijkste onderscheidende vermogen te zijn,
dat wisten we wel maar het is door gebruikers van onze organisatie nogmaals benadrukt. Daar mogen
wij allen best een beetje trots op zijn.
Positief was ook de lichte stijging van het aantal vrijwilligers in onze afdelingen, wij weten mensen nog
steeds te bereiken om vrijwilligerswerk te gaan doen en lid van de UVV te worden, ondanks alle
berichten die het tegendeel beweren.
Positief was de deelname van onze afdelingen aan het PUVV overleg in Tilburg. De opkomst was hoog
en de betrokkenheid groot. Wij hebben door onze discussies veel van elkaar kunnen leren, zeker
omdat alles in een buitengewoon plezierige sfeer is gegaan.
Komend jaar zal duidelijk moeten worden hoe de samenwerking russen de diverse bestuurslagen
binnen de UVV gestalte zal gaan krijgen, het bestuur zal daartoe bij de vergaderingen van de LUVV de
mening van onze vereniging uitdragen.
Wij hebben de afdelingen met een donatie van € 8000.00 in totaal, beter in staat gesteld dit feit ook
lokaal te vieren.
Vanuit de LUVV bezocht Mevrouw Lenie Selle, PR functionaris de vergadering
Bestuurssamenstelling
Per 1-1-2005:
De Heer W. Heijliger
De heer G. Wigbold
Mevrouw J. Visser-Gerritsen
De heer M.L.J. Broekmans

voorzitter
secretaris
algemeen lid
penningmeester

In september 2005 is Mw. J. Visser-Gerritsen afgetreden als bestuurslid;
In haar plaats is gekozen Mw. A. van Rossum, UVV afdeling Waalwijk.
Elke afdeling organiseert jaarlijks wel een trip of een feestelijk etentje voor haar vrijwilligers. In het
kader van het 60-jarig bestaan van de UVV heeft de PUVV een toelage verstrekt aan de afdelingen.
Zodat een extra activiteit voor de medewerkers kon worden georganiseerd.
Activiteiten van het bestuur
In het afgelopen jaar hebben wij vier maal vergaderd met onze leden in het St. Elisabeth Ziekenhuis te
Tilburg. Wij stelden het ook dit jaar weer zeer op prijs gebruik te mogen maken van de gastvrijheid van
dit ziekenhuis.
In december bracht Mw. Ponsen van de Lippmann verzekeringsgroep een bezoek aan de PUVV en
hield een betoog over verzekeringen.
Het werven van vrijwilligers gaat over het algemeen goed. Maar de UVV vist met veel
instellingen die met vrijwilligers werken in een kleine vijver.
Over het algemeen zijn onze doelgroepen toch de mensen tussen de 55 en 70 jaar.
Jongeren, vooral vrouwen, werken veelal en hebben daarnaast hun gezin, dus veel tijd voor
vrijwilligerswerk blijft er niet over.
Mensen met een uitkering zijn er wel veel maar niet altijd even geschikt voor de UVV.
Vooral omdat deze groep over het algemeen niet zo gemotiveerd is, uitzonderingen zijn er natuurlijk
altijd. Bovendien zijn zij veelal niet inzetbaar voor langlopende projecten omdat deze mensen, wanneer
zij weer een baan hebben, afhaken.
-----------------------
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5.9 Provinciale Vereniging Limburg
De Vereniging Provinciale UVV Limburg bestaat thans uit 9 afdelingen.
Brunssum
Geleen
Geulle- Meerssen
Heerlen
Kerkrade

Maastricht
Roermond
Sittard
Voerendaal – Nuth

Afdeling Venray is eind 2005 opgeheven. In de tehuizen en instellingen had men geen behoefte meer
aan de UVV.
Activiteiten van het bestuur:
*Het bestuur bestaat uit 4 personen .
*Het bestuur kwam in 2005 5x bijeen.
*Er vonden 4 Provinciale Vergaderingen plaats.
*Deze werden gemiddeld door 20 personen bijgewoond.
*Van de 4 landelijke Algemene Ledenvergaderingen werden er drie door de voorzitter bezocht.
*De jaarvergaderingen van de afdelingen werden dit jaar door telkens 2 bestuursleden bezocht.
*Op 27 april werd door de PUVV Limburg een themadag georganiseerd ter gelegenheid van het 60
jarig bestaan van de Landelijke UVV. Dhr. Benoit Hameleers, cursusleider van Odyssee, hield een
inleiding over het thema “Intergenerationeel Beleid” met gelegenheid tot vragenstellen. Na de lunch
was er ’s middags een ludiek gedeelte. Deze dag was zeer succesvol en werd door ± 100 vrijwilligers
bijgewoond.
* Eén bestuurslid is namens de provinciale UVV lid van het POVT (provinciaal
overleg vrijwillige thuiszorgorganisaties). Het POVT komt twee maal per jaar bijeen in Roermond om
van elkaars werk op de hoogte te blijven en over gezamenlijke belangen en actuele onderwerpen zoals
momenteel de WMO van gedachte te wisselen.
*Twee bestuursleden hebben een workshop over het werven van vrijwilligers in Doorn bijgewoond.
*Twee bestuursleden woonden een bijeenkomst bij in de Oranjerie te Roermond over de vastgestelde
subsidieregeling voor de maatschappelijke organisaties . Deze bijeenkomst werd georganiseerd door
de Provincie Limburg.
*Twee bestuursleden bezochten een wandelthemadag in Swalmen waar de WMO onder de loep werd
genomen. Dezelfde mensen bezochten een vervolgbijeenkomst in Sittard.
*De afscheidsreceptie van de Commissaris der Koningin in Limburg, Baron Van Voorst tot Voorst, werd
eveneens door twee bestuursleden bezocht.
*De jubileumdag van de LUVV in Rotterdam in mei werd bijgewoond door 3 personen.
*In juni werd het provinciale bestuur uitgebreid met dhr. Will Hollanders.
*Twee bestuursleden hadden een gesprek met de Provincie over de nieuwe subsidieregeling en het
Beleidsplan.
Algemeen:
- - - - - - - - -

Afdeling Heerlen bestond in 2005 40 jaar.
Afdeling Geleen bestond dit jaar 25 jaar.
Afdeling Roermond heeft in het kader van 60 jaar LUVV en 22½ jaar afdeling een
boottocht, incl. een buffet, gemaakt over de Maasplassen .
Afdeling Voerendaal –Nuth kreeg van de directie van Stichting Novum ,t.g.v. het 10 jarig
bestaan van deze Stichting ,een boottocht van Maastricht naar Luik aangeboden voor
alle vrijwilligers die in de instellingen van Novum werken met na afloop een diner voor
ongeveer 200 vrijwilligers .

Algemene Ledenvergaderingen: 5, waarvan
1 jaarvergadering
2 gewone vergaderingen
1 beleidsvergadering
1 themadag.
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Financiën: Het jaarlijks budget bestaat uit een vaste bijdrage van de afdelingen die gebaseerd is op
een vast bedrag per medewerker en subsidie van de provinciale overheid . Zie verder het financieel
jaarverslag.
Cursussen:
Dit jaar zijn de volgende cursussen gerealiseerd:
- themadag met als onderwerp “ Intergenerationeel Beleid” .Inleider was Dhr. Benoit
- Hameleers via Odyssee.
- Een besturencursus , lokatie Heerlen voor 16 deelnemers uit diverse afdelingen.
- Drie maal een cursus voor medewerkers over communiceren met beroepskrachten
- en/of conflicthantering. Aantal deelnemers drie maal 20 personen.
Samenstelling en werkzaamheden van de afdelingen :
Het aantal bestuursleden van de afdelingen bedraagt : 58, waarvan 48 vrouwen en 10 mannen.
Totaal aantal vrijwilligers : 1405, waarvan 1190 vrouwen en 215 mannen.
Deze vrijwilligers zijn werkzaam in:
- ziekenhuizen
- zorgcentra
- gehandicapteninstellingen
- psychiatrische -en psychogeriatrische instellingen.
- Anders n.l. : R.T.I.L., dagopvang, woonzorgcomplexen ,aanvullende mantelzorg en
- zorgboerderij.
PR:
* Ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van de UVV heeft het provinciaal bestuur alle medewerkers
een met UVVembleem gemaakte sleutelhanger met winkelwagenmunt aangeboden. Het was een zeer
gewaardeerd PRaanbod.
* Gezamenlijk hebben de afdelingen met het provinciaal bestuur paraplu´s uitgezocht met embleem en
www.adres . Door de gezamenlijke inkoop was de aanschaf voor de afdelingen zeer gunstig. De
diverse afdelingen gebruiken de paraplu´s als PR-materiaal en/of cadeau voor jubilarissen en
afdelingsjubileum.

------------------------------
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SPREKENDE CIJFERS VAN 2005
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 2005

Friesland/Groningen
Overijssel/Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Totaal

Aantal 2004
9
13
16
12
14
17
5
10
10
106

Aantal 2005
9
13
15
12
14
16
5
10
10
104

2. Aantal medewerkers per provincie op 31 december 2005:
(tussen haakjes de aantallen over 2004)

aantal vrijwilligers per provincie
Mannen
2005
2004
Friesland/Groningen
Overijssel/Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
totaal

298
159
160
74
254
361
90
124
215
1.735

264
178
186
59
237
290
75
120
208
1.617

Vrouwen
2005
2004
1267
1623
1392
1024
2228
3061
578
1470
1190
13.839

1280
1624
1431
964
2272
3151
619
1463
1206
14.010

totaal
2005

2004

1565
1782
1558
1098
2482
3422
668
1594
1405
15.574

1544
1802
1617
1023
2509
3441
694
1583
1414
15.627
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Bestuursleden Voormelde getallen zijn inclusief de bestuursleden. Specificatie luidt:

Naam PUVV
Friesland/Groningen
Overijssel/Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Aantal bestuursleden
2004
55
74
77
64
76
80
37
52
57

Aantal bestuursleden
2005
56
69
77
65
75
86
32
56
58

3. Intramurale voorzieningen en activiteiten

6
6
5
6

5
5
4
4

2
2
2
5

5
5
6
5

5
7
6
5

4
2
3
3

6
3
4
9

6
4
4
5

4
3
1
6
1
6
8
5
5

4
2
7
8
2
4
4

5
2
1
4
6
3
3
6

4
2
2
5
2
8
6
4
9

5
4
4
6
1
6
4
7
5

6
3
6
3
10
6
7
9

3
1
2
2
2
5
1
2
1

7
2
2
9
3
5
6

3
1
2
3
4
5
6
7
5

5
5
7
3
3
1
7

8
5
9
4
1
2
7

5
3
9
1
1
5
9

4
6
10
1
3
6
6

4
6
7
2
1
5
6

7
9
12
1
2
8
11

4
4
4
3
1
4
2

7
6
8
4
0
4
5

8
7
10
7
5
5
7

Utrecht

-

-

Limburg

5
4
3
5

Noord-Brabant

Zeeland

14
15
16
17
18
19
20

Zuid-Holland

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Gastvrouw/heer poli
Gastvrouw/heer opname
Gastvrouw/heer op afdeling
Gastvrouw/heer
recreatieruimte/dagverblijf
Bloemen verzorgen
Fruit verzorgen
Rijdende winkel
Vaste winkel
Lectuur - krantenverkoop
Patiënten/bewoners bibliotheek
Begeleiding extern vervoer
Begeleiding intern vervoer
Bezoek eenzame
patiënten/bewoners
Huiskamerprojecten
Helpen bij bezigheids-therapie
Koffie/thee schenken
Begeleiding kerkdiensten
Begeleiding luisterlezen
Recreatie-/sportactivtiteiten
Overige activiteiten

Noord-Holland

1
2
3
4

Gelderland

intramuraal

Overijssel/ Flevoland

activiteiten per provincie;
aantal betrokken
afdelingen

Friesland/ Groningen

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:

4. Extramurale activiteiten -
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4. Extramurale activiteiten

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Autodienst/vervoer
Vriendschappelijk contact
Begeleiding uitstapjes
(Rolstoelrijden) wandelen
Luisterlezen
Brailleren
Afasie-sociëteit
M.S. sociëteit
Sociëteit voor geestelijk
gehandicapten
Oppascentrale gehandicapten
Begeleiding naar bijv.ziekenhuis
Telefooncirkels
Voorlezen
Tafeltje-dek-je
Boek aan huis
Oppas dementerende ouderen
Dagopvang/dagverzorging
Open eettafel
Overige sociëteiten
Volksdansen
Gymnastiek
Zwemclub
Bustocht/auto-uitstapjes
Handwerkclub
Kaartclub
Culturele bijeenkomsten
Zangkoor
Puzzeltheek
Alarmeringssysteem
Overige activiteiten

Utrecht

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gelderland

extramuraal

7
4
6
5
1
2
-

4
5
4
4
1
-

3
6
5
2
1
-

3
7
8
9
5
1
1
3

5
3
2
4
-

4
10
4
6
3
1
2

3
1
1
1
1

3
4
7
1
-

1
4
6
6
2
-

5
2
1
1
3
2
2
1
2
2
2
2
3
1
1

3
1
4
5
4
6
1
4
1
1
10

5
4
2
1
4
7
6
5
4
2
3
8
3
3
4
1
16

6
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
4
1
2
1
2
1
1

3
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
-

9
1
4
1
4
6
1
3
3
1
6
3
3
8

1
1
1
1
1
1
1
-

9
5
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
2
4
1
2
1
1
3
2
2
1
2

Friesland/ Groningen

activiteiten per provincie;
aantal betrokken afdelingen

Overijssel/ Flevoland

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:

- 5. Beleid, begeleiding en activiteiten -
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5. Beleid, begeleiding en activiteiten
5.1 en 5.2 activiteiten
PUVV
Friesland/Groningen
Overijssel/Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Nieuwe activiteit
4
7 in 5 afdelingen
6
6
12
17 in 9 afdelingen
1
6 in 5 afdelingen
12 in 4 afdelingen

Beëindigde activiteit
1
7 in 6 afdelingen
4
5
7
12 in 8 afdelingen
0
3 in 2 afdelingen
0

5.1
start nieuwe projecten in:
Dokkum, Joure (2x), Leeuwarden (2x), Veenwouden (2x), Wirdum (2x), Overijssel-Flevoland 4 in 4 afd.,
Apeldoorn, Ede, Rheden/De Steeg, Zutphen, provincie Utrecht (6x), Noord-Holland (12x),
Albrandswaard/Delta, Barendrecht, Delft, Hendrik-Ido-Ambacht, Leidschendam/Voorburg (3x),
Rotterdam (3x), Voorschoten (3x), Zoetermeer (2x), Zwijndrecht (2x), Vlissingen, Noord-Brabant (6x),
Brunssum (2x), Geulle-Meerssen (2x), Sittard (5x),Voerendaal-Nuth (3x).
5.2.1 projecten beëindigd in:
Overijssel-Flevoland 6 in 5 afd., Ede, Gorssel, Noord-West Veluwe, Tiel, Zutphen, provincie Utrecht
(5x), Noord-Holland (7x), Barendrecht, Delft (2x), Dordrecht, Leiderdorp, Leidschendam/Voorburg,
Rotterdam, Wassenaar (2x), Zwijndrecht (3x), Noord-Brabant (3x), Brunssum, Geleen, Venray.
6A.

Aantal vrijwilligersorganisatie waarmee wordt samengewerkt
Friesland/Groningen
Overijssel/Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

6B.

12
24
18
22
25
24
5
9
7

Aantal fondsen waar gehonoreerde aanvragen zijn ingediend

Friesland/Groningen: 2, t.w. gemeente en zorgverzekeraar Cozorg
Overijssel/Flevoland: 9, t.w. gemeente, verpleeghuis, verzorgingshuis, ziekenhuizen, bloedbank,
Bernardusfonds, Carint, Rabobank
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: 5, t.w. Rabobank (2x), Zorgorganisatie De Blije Borgh, Vrienden van Swinhove, Forta,
Jaap de Groot Stichting, Albert Schweitzerziekenhuis.
Zeeland: 2, t.w. gemeente, Streekziekenhuis Walcheren
Noord-Brabant: 10, waarvan Ziekenhuis, Verpleeghuizen, Stichting ZVOM, Rabobank, andere
instellingen en adverteerders.
Limburg: 3, t.w. Preuvenemint, Boelenstichting en Zonta’s
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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, open dag zks, ouderenmarkt, vlooienmarkt, dagbladen
en HenH bladen, flyers, websites, huis-aan-huisblad, advertenties, reclame op bestelbus TDj, lokale
omroep (radio en TV), uvv-sjaals in ziekenhuis, gemeentegids, eigen contactblad, jubileumreisje.
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, huisaan-huisbladen, vrijwilligersmarkt, ouderenbeurs, presentie nieuwe inwoners
Noord-Holland: totaal 14 soorten uitingen, waaronder pers, radio, tv, mededelingenblad
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
Friesland/Groningen
Overijssel/Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Georganiseerde cursussen
8
6
4
8
5
6
1
2
13

Door bestuur gevolgde trainingen
4
4
4
7
1
9
8
5
2

Voormelde cursussen zijn georganiseerd in:
Joure, Veenwouden (2x), Leeuwarden (7x), Winschoten, Overijssel-Flevoland (3 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), Heerlen (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, HendrikIdo-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.
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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 servicesteunpunt 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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