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Bestuursleden van de Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het LUVV-bestuur werd van 1 januari 2007 t/m 31 december 2007 gevormd door: 
 
 
 
 
Voorzitter a.i.  : A.P. Meijs (tot 18 september 2007) 
 
Voorzitter  : M.R.Th.J.G. Wolterink-Oremus (vanaf 18 september 2007) 
 
Secretaris a.i.  : T. de Graaff 
 
Penningmeester a.i. : T. de Graaff 
 
Bestuurslid a.i.  : M.L.B. Arcari (tot 18 september 2007) 
 
Bestuurslid  : G. W. Molenaar - Buiting (vanaf 18 september 2007) 
 
Adviserend bestuurslid : A.P.Meijs (vanaf 18 september 2007) 
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De “Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers” biedt u hierbij het jaarverslag over 2007 aan. 
 
Wij geven u met dit jaarverslag een overzicht van de ontwikkelingen, activiteiten en cijfers van de 
verschillende lagen van de Unie Van Vrijwilligers: lokaal, provinciaal en landelijk. 
 
2007 kan worden beschouwd als een overgangsjaar. Nadat er in september 2006 een interim-bestuur 
de landelijke leiding op zich genomen had, is een jaar nadien, dus in september 2007, plaatsgemaakt 
voor een nieuw bestuur, dat thans nagenoeg voltallig is. 
Het verslagjaar stond met name in het teken van het verwerven van vertrouwen tussen vooral de 
provinciale laag en het landelijke bestuur. Immers de stem van de provinciale laag en daarmee voor 
een deel van de plaatselijke afdelingen, is belangrijk. Het nieuwe bestuur complimenteert het interim-
bestuur, en allen –ALV en afdelingen- die constructief meegedacht en meegewerkt hebben om dit 
vertrouwen te herstellen. 
 
Er is een begin gemaakt met het voeren van een strategische discussie over de toekomst van de 
UVV, zowel wat betreft de positie van de UVV op het gebied van zorg en welzijn in het algemeen, als 
ten aanzien van mogelijke wijzigingen in de structuur van de organisatie zelf. 
De opmaat voor deze discussie voor de toekomst was niet gemakkelijk. De vraagstukken, die nog 
opgelost moeten worden, zullen zeker voor de komende periode erg veel aandacht en inzet vergen. 
Er wordt op u, op allen binnen de UVV-organisatie, een appèl gedaan! 
 
Veel werk is het afgelopen jaar verricht ten behoeve van het moderniseren van de administratie, 
actualiseren van de website, statuten en huishoudelijk reglement. Tevens is er een start gemaakt met 
het betrekken van de afdelingen en provinciale besturen  bij de discussie over vraagstukken die de 
praktijk van het werk steeds zullen raken: grenzen van het vrijwilligerswerk en de ontwikkeling 
daarvan. 
 
De positie van de UVV met ruim 14.500 vrijwilligers is belangrijk genoeg om met elkaar in gesprek te 
gaan over het werk, over kwaliteitsaspecten, over ondersteuning, enz. 
 
Wij willen onze waardering uitspreken over de inzet en het enthousiasme, waarmee de vrijwilligers 
hun werk doen. 
 
 
 
Mevr. drs. M.R.Th.J.G. Wolterink-Oremus 
Voorzitter Landelijke Unie Van Vrijwilligers 
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Activiteiten van het LUVV-(interim)-bestuur in 2007. 
 
2007 mag best worden omschreven als een belangrijk jaar voor de UVV; een jaar waarin stappen zijn 
gezet om de organisatie voor lange(re) tijd levensvatbaar te houden. Stappen die unaniem door de 
PUVV-besturen worden gedragen en die in 2008 zullen leiden tot een themadag waarna er hopelijk 
meer duidelijkheid zal komen over de richting waarin de UVV zich moet gaan ontwikkelen. 
 
2007 is gestart met een “rondje Nederland” waarin –binnen twee maanden-  intensief overleg tussen 
het interim-bestuur en alle leden van de PUVV-besturen heeft plaatsgevonden. De gesprekken zijn 
gevoerd aan de hand van een te voren opgestelde leidraad. Deze overleggen zijn middels uitgebreide 
verslaglegging teruggekoppeld met de respectievelijke PUVV’s, opdat er in een later stadium geen 
misverstanden over standpunten e.d. zouden ontstaan. De verslagen zijn na goedkeuring ook aan de 
andere PUVV-besturen toegezonden waardoor deze ook inzage hadden in de meningen, opvattingen 
en standpunten van de collega-besturen. 
 
Aan de hand van de goedgekeurde verslagen heeft het interim-bestuur de ”Richtinggevende 
beleidsnotitie”  verspreid waarin een nieuwe koers voor de UVV werd uitgezet, mede gebaseerd op 
uitspraken, gedachten en standpunten die waren geventileerd tijdens de intensieve overleggen in 
begin 2007. Deze notitie is unaniem door de PUVV’s “omarmd” als een gedegen leidraad over “hoe nu 
verder”.  
 
In de vervolgnotitie “Meer Elan voor de UVV” is wat meer confronterend ingegaan op een aantal 
onderwerpen uit de richtinggevende notitie. Vragen als “opheffen versus doorgaan van de UVV” , 
“afscheid nemen versus handhaven van het provinciaal en/of landelijk niveau” en de 
“professionalisering van de vrijwilliger” kwamen in deze notitie aan de orde. 
 
Het interim-bestuur rekende het tot een van zijn hoofdtaken om zo snel mogelijk een nieuw –definitief- 
bestuur te kunnen laten aantreden. Uit de netwerkrelaties van de PUVV’s - met name die van de 
PUVV Utrecht- alsook uit de netwerken van de LUVV-bestuursleden zelf, is een aantal mogelijke 
kandidaten gepolst voor het lidmaatschap van het LUVV-bestuur. Op 18 september heeft de ALV 
unaniem ingestemd met de benoeming van de nieuwe voorzitter en van het bestuurslid dat zitting 
neemt namens de PUVV’s. Eén interim-bestuurder is vervolgens teruggetreden, de twee overige 
interim-bestuursleden waren bereid aan te blijven tot voor hen een opvolger was gevonden. 
 
Omdat het interim-bestuur inmiddels goed was ingewerkt in de UVV-problematiek en voor zichzelf  
een redelijk zicht had op “het pad naar de toekomst”, heeft het deze gedachten en ideeën vastgelegd 
in een “startnotitie” en deze aangeboden aan het nieuwe bestuur. Daardoor behoefde het nieuwe 
bestuur niet “van de grond af aan” te beginnen maar kon voortbouwen –uiteraard met alle vrijheid om 
daar van af te wijken- op de ervaringen van het interim-bestuur en op de ideeën die in de loop van de 
tijd waren ontwikkeld. 
 
Vanaf september is het bestuur-in de nieuwe samenstelling- voortvarend aan de slag gegaan. Samen 
met de PUVV-besturen is men voorlopig tot de conclusie gekomen dat er voor de UVV een toekomst 
is. Maar dat zal zeker niet vanzelf gaan; de omgeving waarbinnen onze vrijwilligers werkzaam zijn, is 
onderhevig aan grote veranderingen die ook voor de vrijwilligers merkbaar zijn of zullen worden. Om 
ons goed te kunnen wapenen tegen de gevolgen van deze veranderingen gaan wij er vanuit dat de 
Themadag, die op 22 september 2008 wordt gehouden, ons mede zal helpen daarop de juiste 
antwoorden te vinden. 
 
Het (interim-) bestuur dankt de bestuursleden van de PUVV’s en van de UVV afdelingen in het land 
voor het vertrouwen. De handen ineen slaan, gezamenlijk staan voor de stappen die gezet moeten 
worden èn vertrouwen in de toekomst; dat heeft de UVV nodig om de argumenten voor haar 
voortbestaan te kunnen waarmaken. 
 
 
Overveen, juni 2008. 
Tom de Graaff, secretaris LUVV 
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Aantal vrijwilligers van de UVV over de periode 2000 t/m 2007. 
 
 

2000 1558 15703 17261

2001 1583 14706 16289

2002 1611 14754 16365

2003 1711 15727 17438

2004 1617 14010 15627

2005 1735 13839 15574

2006 1753 13655 15408

2007 1750 13143 14893
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Conclusie:

De daling in vrijwilligersaantallen, die in de 
provincies zichtbaar wordt, vertaalt zich 
landelijk naar een teruggang van ruim  3% (512 
vrouwelijke en 3 mannelijke vrijwilligers).
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Maatschappelijke bijdrage van de UVV aan “Welzijn Nederland”. 
 
 
De totale maatschappelijke bijdrage (intramuraal en extramuraal) van de UVV aan “Welzijn Nederland” 
bedraagt in 2007 ruim  € 34 miljoen euro. Onderstaand is aangegeven welke bijdrage de negen 
provincies / regio’s  hierin hebben geleverd. 

2,6

4

4,5

3,7

4,9

3,1

1,2

1,1

8,9

0 2 4 6 8 10

Fr/Gron.

Gelderl.

Limburg

Noord Br.

Noord Holl.

Overijssel/F

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holl.

  
 
Uitgesplitst naar hoofdaandachtsgebied levert de UVV intramuraal een landelijke bijdrage van ruim 
29,1 miljoen euro en extramuraal een bijdrage van 4,9 miljoen euro. Deze bijdragen zijn als volgt 
over de hoofdactiviteiten van de UVV-afdelingen verdeeld. 
 
 
           Intramurale activiteiten                   Extramurale activiteiten 
 
Activiteit Euro (mln) % Activiteit Euro (mln) %

Gastvrouw/heer 14,5 50% Gastvrouw/heer 1,32 27%

Begeleiding 5,2 18% Tafeltje-dek-je 0,93 19%

Koffie, thee, fruit 3,2 11% Ouderen activiteiten 0,92 19%

Winkel (vast/rijdend) 1,6 5% Begeleiding 0,75 15%

Bibliotheek e.d. 1,1 4%

Totaal 25,6 88% Totaal 3,92 80%
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Financieel jaaroverzicht 2007. 
 
 
 
De balans per 31 december 2007. 
 
 
Activa 2007 2006 Passiva 2007 2006

Vaste activa: € € € €

Kantoor inventaris 1.873 - Stichtingskapitaal 18.153 12.554

Vlottende activa:

Voorraden 1.762 885 Voorzieningen - 2.000

Vorderingen en 127 4.111 Kortlopende schulden 8.500 10.192

overlopende activa en overlopende 

   passiva

Liquide middelen 22.891 19.750  -
 

Totaal activa 26.653 24.746 Totaal passiva 26.653 24.746

 
 
 
Staat van baten en lasten per 31 december 2007 
 
 
 Realisatie Begroting Realisatie

2007 2007 2006

€ € €

Baten

Steunfonds (incl bijdrage jaarverslag) 7.000 10.750 10.750

Contributies van de PUVV's 10.200 11.200 9.151

Charlotte 's Jacob Fonds - 2.000 -

Materialen 322 - 587

Totaal baten 17.522 23.950 20.488

Lasten

Personele kosten bureau - 7.250 -

Verzekeringen 1.621 1.280 8.655

Activiteitskosten 1.415 4.850 612

Bestuurskosten 4.865 6.950 2.146

Verenigingskosten 4.215 3.820 3.397

Totaal der bedrijfskosten 12.116 24.150 14.810

Verschil van baten en lasten 5.406 -200 5.678

Financiële baten en lasten (rente) 193 200 24

Exploitatiesaldo 5.599 0 5.702

 
 
Op 16 juni 2008 heeft de kascommissie de jaarrekening van de LUVV goedgekeurd. 
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Jaarverslag 2007 van de Stichting Charlotte s’Jacobfonds. 
 
 
Dit jaar is de jaarvergadering gehouden op 5 april ten huize van mevrouw N. van Dunné-de Josselin 
de Jong te Rotterdam. De najaarsvergadering was op dinsdag 30 oktober bij mevrouw C. Japikse-
s’Jacob eveneens te Rotterdam. Bij de vergadering in april was de heer T. de Graaff van het interim-
bestuur van de Landelijke Unie Van Vrijwilligers aanwezig; bij de vergadering in oktober was mevrouw 
M.R. Wolterink-Oremus namens de LUVV gekomen. 

De aanvraag van de Landelijke Unie Van Vrijwilligers voor een subsidie voor het jaarverslag is 
afgewezen, aangezien dit bedrag niet voldoende ten goede zou komen aan de afdelingen. Een 
aanvraag voor een project voor de afdelingen werd daarna in het vooruitzicht gesteld. 

Verder zijn er geen aanvragen ingediend. 

Mevrouw Japikse en mevrouw Moorlag zijn in september naar de vergadering van de LUVV geweest 
en hebben het doel van het Charlotte s’Jacobfonds nog eens uitgelegd, met name voor de nieuwe 
provinciale voorzitters. 

Er is een verzoek bij de belastingdienst ingediend ter verkrijging van de erkenning als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende) Instelling. Er hoeft dan geen belasting te worden betaald over grote giften 
aan of van het Fonds. 

Het Fonds heeft dit jaar giften ontvangen van een particulier (€ 50) en van de afdeling Rotterdam (€ 
75). Ook kreeg het Fonds € 85 van de Provincie Noord Holland (vereffening UVV Amstelveen). 

Op 31 december 2007 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   lid 
G.J. Sinke-van der Kolk    lid 
S. Moorlag-Sjollema    lid 
 
H. Molijn     adviseur 
 
Rotterdam, 27 februari 2007.  
 
 
 

Jaarverslag 2007 van de Stichting Steunfonds Landelijke Unie Van Vrijwilligers. 
 
Het bestuur is tweemaal bijeen geweest in 2007 ten huize van de voorzitter de heer F.IJ.M. Schut. 
Over het boekjaar 2007 is er een negatief saldo van € 8.264,--. Aan de LUVV is een voorschot 
verstrekt van € 7.000,--.  
 
Op 31 december 2007 was de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd en waren de functies van 
voorzitter en penningmeester vacant. Het bestuur bestond uit: 
 
F.IJ.M. Schut     voorzitter 
G.A.M. Steenbakkers-de Groot    secretaris   
G.Lok      penningmeester 
 
 
Bilthoven, 16 mei 2007. 
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De aantallen vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2007. 
 
 
De aantallen vrijwilligersaantallen over de periode 2000 t/m 2007. 
 

jaar mannen vrouwen

2000 304 1435 1739

2001 305 1435 1740

2002 291 1438 1729

2003 277 1310 1587

2004 264 1280 1544

2005 298 1267 1565

2006 318 1259 1577

2007 322 1210 1532
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Conclusie:

De geringe stijging van het aantal mannelijke 
vrijwilligers is in 2007 niet in staat de forse 
daling van het aantal vrouwelijke vrijwilligers 
te compenseren. In de regio Friesland / 
Groningen is sprake van een daling van 45 
vrijwilligers.

 

Provincie Friesland              /                Groningen 



                                                                                                           

                                                                                             11   |      Jaarverslag 2007 Landelijke Unie Van Vrijwilligers  

 
Bestuurssamenstelling 
 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

J. Post Voorzitter m  

S. de Vries- Ter wal Secretaris v  

J. Post Penningmeester m  

C. Stam Lid v PR 

M. Berlijn Lid v  

M. Eikenaar afgevaardigde v Provinciaal Vrijwilligers Platform 

P. Hazenberg afgevaardigde v ALV LUVV 

bestuursmutaties in 2007    

Geen    

 

Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Het bestuur hield in het verslagjaar zeven keer een bestuursvergadering en twee keer een 
ledenvergadering, n.l. de jaarvergadering en een algemene ledenvergadering. Tevens heeft er een 
zeer geslaagde besturendag plaatsgevonden. 

 

Wanneer zijn de PUVV-ledenvergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 

De provinciale vergaderingen werden gehouden op: 

 22 maart: Jaarvergadering  
Op de jaarvergadering werden de jaarstukken behandeld;  
Er konden geen nieuwe bestuursleden worden verwelkomd. 
 

 22 november: Ledenvergadering 
Bespreekpunten in deze vergadering waren: 
-  Voorbereiding: kerncijfers en jaarverslag 2007; 
-  WMO; 
-  ANBI-regeling; 
-  Website: opvrolijken; 
-  Scholing: feedback voor vrijwilligers;  
-  Evaluatie afgevaardigde namens de afdelingen; 
-  Nieuws van de afdelingen; 
-  Cozorg en Provinciaal Vrijwilligers Platform. 

 

 

Welke cursussen, themadagen e.d zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd?: 
Cursus Feedback (thema van de besturendag). 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 
Aan het “in het zonnetje te zetten” is vorm gegeven door: 
 - de vrijwilligers te verrassen met een bloemetje 
 - aandacht te schenken aan jubilea; 
 - het verstrekken van kerstpakketten (verzorgd door ziekenhuizen, zorg- en verpleeginrichtingen) 
 - het aanbieden van buffetten 
 -  het “opstap gaan” (boot-, bus-, fietstocht) met vrijwilligers 
 - feestelijke jaarvergadering. 
 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden?: 
Aan de jubilea  10, 12½, 15, 25, 20, 25, 30, 35 is aandacht geschonken. 
Twee dames hebben een koninklijke onderscheiding gekregen 
Aan de afdeling Winschoten is de Johan Poppen Prijs toegekend.  
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Van welke (overheids) instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d.: 
Afdelingen Dokkum, Grou, Heerenveen, Joure, Leeuwarden, Veenwouden, Wirdum ontvangen een 
donatie van de instellingen waar ze werken.De afdeling Aldeboarn verkrijgt haar inkomsten uit de 
opbrengst van Tafeltje-dek-je. 
 
Is voor uw PUVV de ANBI status (voor giften en donaties) aangevraagd door uw 
penningmeester? 
Neen;  
UVV Leeuwarden heeft de ANBI status 

 

Gebruik van de website en suggesties voor verbetering mede in het licht van PR: 
In het algemeen wordt er nog maar weinig gebruik gemaakt van de website. Wel zijn er voornemens 
om het gebruik te stimuleren en te gebruiken bij de intake van nieuwe vrijwilligers. 
Suggestie ter verbetering o.a. ten behoeve van de PR is het betrachten van uniformiteit van de 
websites (www.uvvnet.nl en www.uvv.nu). Uniformiteit bevordert de herkenbaarheid.  
 
Een suggestie is het invullen van de Kerncijfers met programmatuur en database op de website.  
Hierdoor krijgt de UVV een hulpmiddel tot haar beschikking voor het maken van diverse rapporten en 
grafische presentatie. Het boekje “Lokaal onder de loep” meldt dat één van de zes trends, die 
komende jaren van invloed zullen zijn op de vrijwillige inzet van burgers is informatisering.   
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
- Rode Kruis. 
- Zonnebloem. 
- Humanitas. 
- Stand-By (mantelzorg). 
- Cozorg. 
- Provinciaal Vrijwilligers Platform. 
- Vrijwilligersservicepunten. 
- gemeenten (WMO). 
- gezamenlijke kerken. 
 
De contacten zijn belangrijk om overlappingen van de werkzaamheden te bespreken cq. te 
voorkomen. 
 

 

Wat is – samengevat- de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie op de richting waarin 
het vrijwilligerswerk zich zal ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daar op te kunnen 
inspelen?: 
Van toekomstvisie is nauwelijks sprake. De afdelingen proberen de lopende projecten zo goed 
mogelijk uit te voeren. Door contacten met ziekenhuizen, zorg- en verpleeginrichtingen worden nieuwe 
mogelijkheden ontgonnen.  
Verder wordt ingezet op scholing ten behoeve van kwaliteitsverbetering. 
Een aandachtspunt is waar de grens ligt van het vrijwilligerswerk tussen het professionele werk.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvvnet.nl/


                                                                                                           

                                                                                             13   |      Jaarverslag 2007 Landelijke Unie Van Vrijwilligers  

 

Kerncijfers van de PUVV Friesland-Groningen. 

 

Aantal afdelingen in 2007 9  

Totaal aantal vrijwilligers (incl bestuur e.d.) 1.532 (t.o.v 2006) -45 

Aantal bestuursleden 58  

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2007 150  

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 26  

 

Intramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Friesland-Groningen 

Ziekenhuis 11 924 31.757 €                        566.862  

Zorg- en verpleeg instelling 86 981 57.325 €                     1.023.251  

Gehandicapten instelling 1 8 1.040 €                          18.564  

Psychiatrische instellingen - - - €                                   -  

Overig 15 271 26.792 €                        478.237  

 Totaal à € 17,85 p/u 116.914 €                     2.086.914  

 

Extramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Friesland-Groningen 

Ouderen 25 336 16.901    €                        301.683                             

Gehandicapten  1 6 2.184    €.                         38.984        

Zieken - - -    €                                   - 

Overig 6 44 4.297    €                        130.251 

 Totaal à € 17,85 p/u 23.382    €                        470.918        

     

Totale maatschappelijke bijdrage van alle UVV afdelingen in   

de provincies  Friesland-Groningen 

   €            2.557.832          
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Activiteiten die voor 80% of meer het gezicht van de UVV afdelingen in de 

provincies  Friesland-Groningen  bepalen. 

 

Gezichtsbepalende  intramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Gastvrouw / gastheer 66.794 

Begeleidende activiteiten 24.733 

Koffie en thee verzorgen, bloemen en fruit 13.196 

Lectuur verzorgen, bibliotheek werkzaamheden 6.119 

Totaal 109.728 

Percentage van de totale intramurale inzet 94%  

 

Gezichtsbepalende extramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Tafeltje-dek-je 12.640 

Begeleidende activiteiten 4.437 

Gastvrouw / gastheer 3.021 

Ontspanningsactiviteiten met ouderen 1.314 

Vriendschappelijk bezoek ouderen en eenzamen 1.428 

Totaal 22.840 

Percentage van de totale extramurale inzet 98%  
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           Provincie Gelderland 

 
 
De aantallen vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2007. 
 

jaar mannen vrouwen

2000 229 1766 1995

2001 187 1501 1688

2002 187 1501 1688

2003 155 1518 1673

2004 186 1431 1617

2005 160 1392 1552

2006 140 1292 1432

2007 110 1416 1526
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Conclusie:

Gelderland wisselt een daling  sinds 2003 af 

met een forse stijging in 2007.  De 

mannelijke vrijwilligers laten het helaas 

(nog) afweten (afname 30) maar op het totale 

aantal vrijwilligers is sprake van een 

toename van 94 personen doordat zich 124 

nieuwe vrouwelijke vrijwilligers hebben 

aangemeld.  
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Bestuurssamenstelling: 
 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

J.E.M. Havekes-Schilderman Voorzitter V  

M.N. v.d. Heuvel-de Pater Secretaris V  

P. de Weerd-Stap Penningmeester V  

H.C. Meppelder-Ebbelinghaus Lid V  

 
Bestuursmutaties in 2007 

   

geen    

 

Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Het bestuur heeft in 2007 acht keer vergaderd, en heeft een van de twee landelijke bijeenkomsten 
bijgewoond (18 september). Bij de eerste (op 29 maart) was men verhinderd wegens vakantie. Tijdens 
de bestuursvergaderingen zijn de zorgen over het landelijke beleid uitgebreid aan de orde geweest. 
Een ander punt van zorg was de verdere inkrimping van het aantal lokale UVV-afdelingen door de 
opheffing van de afdeling Gorssel.  
 
In 2007 zijn er in samenwerking met Spectrum twee themabijeenkomsten voorbereid voor de 
afdelingen (25 september en 27 november). Het thema van dit jaar was het “vinden” en “binden” van 
vrijwilligers. Ook is veel energie gestoken in het zoeken naar een nieuwe voorzitter en secretaris. 
De activiteiten van de plaatselijke afdelingen en die van de PUVV rechtvaardigen de conclusie dat 
2007 een goed jaar is geweest. 
 

 

Wanneer zijn de PUVV-ledenvergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
9 januari, 17 april (jaarvergadering) , 25 september, 27 november. 
 

 

Welke cursussen, themadagen e.d zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd?: 
Geen. 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 

- kerst attentie of kerstviering 
- gezellige middag of uitstapje met etentje 
- diner 

 

 
 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden?: 
UVV Ede: 50-jarig jubileum 
UVV Lunteren: 40-jarig jubileum + 1 vrijwilligster 40-jarig jubileum 
UVV Winterswijk: 10 niet nader gespecificeerde jubilea. 
 

 

Van welke (overheids) instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d.: 
Gemeente Rheden, gemeente Putten, ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk, gemeente Nijkerk, Oud 
Burgermannen en vrouwenhuis Tiel, gemeente Wageningen, gemeente Winterswijk, gemeente 
Zutphen, gemeente Ede, Vilente, de Gelderhorst, Woonstede, ABN Amro bank en winkeliers (Ede), 
gemeente Berkenland, Rabobank Hengelo, diaconie PKN kerk Hengelo, gemeente Lunteren, 
gemeente Doesburg. 
 
Is voor uw PUVV de ANBI status (voor giften en donaties) aangevraagd door uw 
penningmeester? 
Nee, schenkingen worden op lokaal niveau worden afgewikkeld. 
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Gebruik van de website en suggesties voor verbetering mede in het licht van PR: 
Minder statische website, publicatie van nieuws op relevante gebieden, links naar plaatselijke 
afdelingen met beschrijving van projecten en vacatures. Advertenties/doorklik links als (bescheiden) 
inkomstenbron. Doorklik-links naar de UVV vanaf websites van andere organisaties.  
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
Stichting Welzijn gemeente Zutphen, Meldpunt Vrijwilligerswerk Wageningen, Zonnebloem, ANBO, 
gehandicaptenraad, KBO, MEE, PCOB Tiel, AVGN, Inloophuis Tiel, Humanitas, PCOB Nijkerk, 
Woningstichting Nijkerk, Verzorgingshuizen en Kruiswerk Nijkerk, Johanniter Hulpverlening, De 
‘Medewerker’ Ede.  
 

 

Wat is – samengevat- de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie op de richting waarin 
het vrijwilligerswerk zich zal ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daar op te kunnen 
inspelen?: 
Omdat het moeilijk is nieuwe vrijwilligers te vinden, begint de voortschrijdende vergrijzing het 
voortbestaan van afdelingen in gevaar te brengen. Een andere bedreiging is de trend dat instellingen 
het vrijwilligerswerk (incl. voorlichting en training) zelf in handen nemen in plaats van dat zij dit via 
organisaties als de UVV laten lopen. 
Genoemde oplossingen: kortere projecten of flexbanen, waardoor het interessanter wordt voor 
jongeren om vrijwilliger te worden, samenwerkingsverbanden aangaan met andere organisaties.  
 

 

Kerncijfers van de PUVV Gelderland 

 

Aantal afdelingen in 2007 14  

Totaal aantal vrijwilligers (incl.  bestuur e.d.) 1.526 (t.o.v. 2006) + 94  

Aantal bestuursleden 71  

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2007 125  

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.)  23  

 

Intramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Gelderland 

Ziekenhuis 24 376 74.676 €                        1.332.967  

Zorg- en verpleeg instelling 49 574 80.372 €                        1.434.640  

Gehandicapten instelling 3 3 12.232 €                           218.341  

Psychiatrische instellingen - - - €                                       -  

Overig 13 152 32.000 €                          571.200  

 Totaal à € 17,85 p/u 199.280 €                       3.557.148  
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Extramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Gelderland 

Ouderen 50 418 25.912   €                         462.529                                           

Gehandicapten  - - -   €                                    -                                         

Zieken - - -   €                                    - 

Overig 3 22 1.520    €                          27.132 

 Totaal à € 17,85 p/u 27.432    €                       489.661        

     

Totale maatschappelijke bijdrage van de UVV afdelingen in   

de provincie Gelderland 

   €            4.056.809   

 

 

Activiteiten die voor 80% of meer het gezicht van de UVV afdelingen in de 

provincie Gelderland bepalen. 

 

Gezichtsbepalende  intramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Gastvrouw / gastheer 105.760 

Begeleidende activiteiten 26.276 

Vaste en/of rijdende winkel 24.400 

Koffie, thee, bloemen en fruit verzorgen 7.200 

Totaal 163.636 

Percentage van de totale intramurale inzet 

Gelderland kenmerkt zich voorts door en groot aantal overige activiteiten 

zoals Playback, kinderopvang en voorlezen, bibliotheek en huiskamer 

projecten in een omvang van ruim 20.000 uren per jaar. Worden deze 

meegerekend dan komt het percentage op circa: 

82% 

 

 

 

98%  

 

Gezichtsbepalende extramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Begeleidende activiteiten 12.988 

Gastvrouw / gastheer 7.772 

Tafeltje-dek-je 4.000 

Totaal 24.760 

Percentage van de totale extramurale inzet 90%  
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                            Provincie Limburg 
 
Het aantal vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2007. 
 

2000 214 1337 1551

2001 198 1288 1486

2002 190 1210 1400

2003 210 1239 1449

2004 208 1206 1414

2005 215 1190 1405

2006 246 1187 1433

2007 250 1151 1401
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Conclusie:

Het ziet er niet naar uit dat de aanvankelijke 
daling die vanaf 2003 is ingezet, definitief een halt 
is toegeroepen. Oorzaak is dat de daling bij de 
vouwelijke vrijwilligers in 2007 helaas niet wordt 
goedgemaakt door de lichte stijging bij de 
mannen.

 
Bestuurssamenstelling: 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

Mw. Elly Coenen-Vaessen Voorzitter v  

Mw. Alie van der Kraan - 
Sleeuwenhoek 

Secretaris v  

Mw. Gonnie Diederen-van den 
Broek 

Penningmeester v  

Dhr. Will Hollanders Lid m Cursussen 

Dhr. Henk van Rijswijk Lid m PR 
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Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Aantal bestuursvergaderingen          : 5 
Aantal Provinciale vergaderingen    :  4 
De Provinciale vergaderingen werden door gemiddeld 20 personen bezocht. 
De ALV van de LUVV werden steeds door 1 of 2 bestuursleden bijgewoond. 
Het  PUVV bestuur heeft zich accoord verklaard met de statutenwijziging. 
Het vorig jaar werkende interim bestuur heeft veel werk verzet en het nieuw benoemde bestuur is in 
het najaar gestart.   
Indien mogelijk werden de diverse jaarvergaderingen door één of twee bestuursleden bijgewoond. 
Het bestuur heeft inmiddels versterking gekregen, zodat we nu met 5 personen het werk kunnen doen. 
Het bestuur bestaat nu uit 2 mannen en 3 vrouwen. 
 

 

Welke cursussen, themadagen e.d zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd?: 
Cursussen: Vanuit diverse afdelingen werd deelgenomen aan de volgende cursussen: 

Communicatie ,samenwerking;   
Dementie;   Culturele achtergronden en gewoonten inwoners uit andere culturen; 
“Aansturing moeilijke medewerkers” 
Medewerkers van afd. Geulle-Meerssen hebben een themadag in Eindhoven bijgewoond  
over “Grenzen aan het vrijwilligerswerk”. Dit werd georganiseerd door Actiz. De conclusies komen op 
de website van deze organisatie. Het verzorgingshuis kreeg het bronzen keurmerk.  
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 
Dit is een activiteit van de afdelingen. Geven acte de presence bij uitreiken van (koninklijke) 
onderscheidingen. 
 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden?: 
Twee bestuursleden woonden een feestelijke jaarvergadering bij van afdeling Roermond t.g.v. hun 
25-jarig bestaan. Na de vergadering  ontving een bestuurslid  de Koninklijke onderscheiding “Lid in de 
orde van Oranje Nassau” en werden  het bestuur en de medewerkers door diverse sprekers uitvoerig 
gehuldigd. Het ziekenhuis bood de afdeling een heel nieuw ingerichte werkkamer aan, waar zowel 
bestuur als medewerkers gebruik van kunnen maken. 

 

 

Van welke (overheids) instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d.: 
- Twee bestuursleden bespraken met G.S. van de Provincie Limburg de financiële situatie en de 

begroting voor het komende jaar. 
Is voor uw PUVV de ANBI status (voor giften en donaties) aangevraagd door uw 
penningmeester? 
Nee. 

 

Gebruik van de website en suggesties voor verbetering mede in het licht van PR: 
Public Relations: 
De bestaande wervingsfolder werd herdrukt. In het najaar is gestart met het instellen van een 
commissie die aan de realisatie van een hernieuwde en betaalbare folder gaat werken.  

  
De sinds enkele jaren bestaande “stopper”advertentie in de Limburgse dagbladen geeft over het hele 
jaar gezien een aardig resultaat. Via het telefoonadres werden regelmatig mensen doorverwezen 
naar de diverse afdelingen. 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
Op uitnodiging van de Provincie Limburg zijn twee bestuursleden naar een werkbijeenkomst geweest. 
Deze bijeenkomst ging  over “Diversiteit Maatschappelijke Organisaties”.  
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Wat is – samengevat- de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie op de richting waarin 
het vrijwilligerswerk zich zal ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daar op te kunnen 
inspelen?: 
In verband met het verleggen van de grenzen zal het moeilijker worden met andere instellingen samen 
te gaan werken. Het komt daarom neer op meer buurtgericht werken (aanvullende mantelzorg). Door 
de één op één relatie is het heel moeilijk hiervoor (geschikte) mensen te vinden. Mensen die niet naar 
een dagverzorging of naar een soos willen zijn vaak moeilijk in de omgang (einzelgangers). Door die 
één op één relatie missen vrijwilligers nu collega’s. Het werken in een instelling wordt vaak als een 
status gevoeld. 
We beraden ons hoe we cursussen en/of promotie moeten gaan inzetten om dit “werk” beter te 
verkopen. 

 

Kerncijfers van de PUVV Limburg 

 

Aantal afdelingen in 2007 8  

Totaal aantal vrijwilligers (incl bestuur e.d.) 1.401 (t.o.v. 2006) -32 

Aantal bestuursleden 46  

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2007 77  

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 28  

 

Intramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Limburg 

Ziekenhuis 22 437 51.377 €                        917.079   

Zorg- en verpleeg instelling 71 654 137.576 €                     2.455.732  

Gehandicapten instelling - - - €                                    -  

Psychiatrische instellingen - - -    €                                    -  

Overig 15 189 50.224  €                         896.498  

 Totaal à € 17,85 p/u 239.197 €                      4.269.309  

 

Extramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Limburg 

Ouderen 8 87 9.086  €                         162.185                              

Gehandicapten  - - -    €.                                   -        

Overig 5 25 3.211    €                          57.316 

 Totaal à € 17,85 p/u 12.297    €                        219.501        

     

Totale maatschappelijke bijdrage van de UVV afdelingen in   

de provincie Limburg 

   €           4.488.810        
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Activiteiten die voor 80% of meer het gezicht van de UVV afdelingen in de 

provincie  Limburg bepalen. 

 

Gezichtsbepalende  intramurale activiteiten: 

Er is in Limburg sprake van een groot aantal- niet in activiteiten uitgesplitste- 

projecten. Daarom kunnen de onderstaande gegevens alleen als een 

(redelijk) gemiddelde voor de provincie worden beschouwd. 

Inzet in uren per jaar 

Gastvrouw / gastheer 128.354 

Begeleidende activiteiten 46.830 

Bibliotheek, krant, lectuur, bloemen, winkel 32.143 

Totaal 207.327 

Percentage van de totale intramurale inzet 86%  

 

Gezichtsbepalende extramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Vriendschappelijk contact 6.236 

Thuiszorg, aanvullende mantelzorg 2.050 

Tafeltje-dek-je 1.942 

Totaal 10.288 

Percentage van de totale extramurale inzet 83%  
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                                 Provincie Noord Brabant  
 
 
De aantallen vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2007. 
 

2000 101 1537 1638

2001 132 1449 1581

2002 131 1448 1579

2003 131 1448 1579

2004 120 1463 1583

2005 124 1470 1594

2006 133 1480 1618

2007 124 1288 1412
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Conclusie:

De omvangrijke teruggang is voor een groot 

deel te wijten aan het opheffen van de afdeling 

Oosterhout. Ook zonder deze opheffing zou de 

UVV in Noord Brabant in 2007zijn teruggegaan 

met ca 54 vrijwilligers.
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Bestuurssamenstelling: 
 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

W. Heijliger Voorzitter M Leiden vergadering, externe contacten 

G. Wigbold Secretaris M Notulen, secretariaatszaken 

R. Broekmans Penningmeester M Financiën 

 
Bestuursmutaties in 2007 

   

R. Broekmans Penningmeester M Afgetreden 

P. van schilt Penningmeester M Aangetreden 

 

Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Organiseren van de vergaderingen. Tijdens de vergaderingen die  twee uur duren, gedurende drie 
kwartier tot een uur, een algemeen gedeelte. Daarin wordt gediscussieerd over een door de 
vergadering aan te wijzen onderwerp of een onderwerp komend vanuit het bestuur. 
 

 

Wanneer zijn de PUVV-ledenvergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
9 januari; 10 april (jaarvergadering) 4 september 20 november. 
 

 

Welke cursussen, themadagen e.d zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd?: 
Geen specifieke. 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 
In de vorm van een uitstapje vaak met een etentje. Benoeming als Lid van Verdienste. 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden?: 
Geen. 
 

 

Van welke (overheids) instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d.: 
Van Monuta.  
 
Is voor uw PUVV de ANBI status (voor giften en donaties) aangevraagd door uw 
penningmeester? 
Nee. 
 

 

Gebruik van de website en suggesties voor verbetering mede in het licht van PR: 
Proberen een “ambassadeur” te vinden die de naamsbekendheid kan vergroten. 
De nadruk leggen op het dragen van een badge/speld tijdens de werkzaamheden. 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
Voor zover bekend geen. 
 

 

Wat is – samengevat- de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie op de richting waarin 
het vrijwilligerswerk zich zal ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daar op te kunnen 
inspelen?: 
Door middel van cursussen en het scholen van de vrijwillgers.  
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Kerncijfers van de PUVV Noord-Brabant 

 

Aantal afdelingen in 2007 10(9)   Oosterhout opgeheven 

Totaal aantal vrijwilligers (incl bestuur e.d.) 1.412 (t.o.v. 2006) -206 

Aantal bestuursleden 43  

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2007 98  

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 41  

 

Intramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Noord-Brabant 

Ziekenhuis 22 436 46.192 €                        824.527  

Ziekenhuis (andere proj’n) 18 293 19.472    €                        347.575 

Zorg- en verpleeg instelling 47 392 120.136 €                     2.144.428  

Gehandicapten instelling - - - €                                    -  

Psychiatrische instellingen - - - €                                    -  

Overig 7 36 6.088 €                         108.671  

 Totaal à € 17,85 p/u 191.888 €                      3.425.201  

 

Extramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Noord-Brabant 

Ouderen 4 49 15.376    €                        274.462                                   

Gehandicapten  - - -    €.                                  -                  

Overig 7 63 -    €                                   - 

 Totaal à € 17,85 p/u 15.376    €                        274.462        

     

Totale maatschappelijke bijdrage van de UVV afdelingen in   

de provincie Noord-Brabant 

   €            3.699.663          
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Activiteiten die voor 80% of meer het gezicht van de UVV afdelingen in de 

provincie  Noord-Brabant bepalen. 

 

Gezichtsbepalende  intramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Begeleidende activiteiten 76.200 

Gastvrouw / gastheer 49.604 

Bloemen en fruit verzorgen 32.000 

Koffie en thee verzorgen 12.800 

Totaal 170.604 

Percentage van de totale intramurale inzet 89%  

 

Gezichtsbepalende extramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Gastvrouw / gastheer 10.840 

Vriendschappelijk contact 4.500 

 0 

Totaal 15.340 

Percentage van de totale extramurale inzet 99%  
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                                            Provincie Noord Holland 
 
 
De aantallen vrijwilligers over de periode 200 t/m 2007. 
 

2000 219 2517 2736

2001 211 2176 2387

2002 215 2320 2535

2003 242 2156 2398

2004 237 2272 2509

2005 254 2228 2482

2006 254 2203 2457

2007 264 1917 2181
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Conclusie:

De belangrijkste oorzaak van de daling in 2007 is 
het opheffen van de UVV afdelingen Alkmaar en 
Amstelveen met ruim 300 vrijwilligers. 
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Doelstelling. 
 
De doelstelling van de Vereniging Provinciale Unie Van Vrijwilligers Noord-Holland  luidt: 
 

“Het verlenen van vrijwillige steun en hulp aan hulpvragers in de 
zorg- en welzijnssector, met als kenmerk continuïteit en 

betrouwbaarheid”. 
 
De afdelingen: 
De P-UvV-NH telde in 2007 14 lokale afdelingen, t.w.: 
Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Bergen, Den Helder, Enkhuizen, Gooi- en Eemland, Haarlem, 
Heiloo, Hilversum, Hoorn, Krommenie, Schoorl en Velsen. 
 
Medio 2007 heeft de UVV afdeling Amstelveen de werkzaamheden beëindigd.  
Eind 2007 heeft de UVV afdelingen Alkmaar de werkzaamheden beëindigd. 
 
Bestuurssamenstelling. 
 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

Elly Dangermond Voorzitter  Algemeen 

Tom de Graaff Secretaris   

Tom de Graaff Penningmeester   

Gery Molenaar Lid   

 
Bestuursmutaties in 2007 

   

Ton Beekmans Lid  Toegetreden in het najaar van 2007. 

 

Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Het bestuur bezocht –wanneer daartoe uitgenodigd – de jaarvergaderingen van de afdelingen. Twee 
bestuursleden zijn actief in het Landelijk UVV-bestuur. 
 

 

Wanneer zijn de PUVV-ledenvergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
Bestuursvergadering:  Informatie-uitwisseling  Algemene Leden vergadering 
16 januari   17 april    20 november 
6 maart    4 september 
15 mei 
3 juli (tel.) 
29 augustus 
6 november  
 

 

Welke cursussen, themadagen e.d zijn door de afdelings UVV-bestuursleden gevolgd?: 
Bestuursleden volgden een PR-cursus. 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 
Hele dag uitgeweest met gehele afdeling (Alkmaar); 
Cadeaubon, bloemetje en presentje bij jubileum, verjaardagskaart (Amsterdam); 
Banketstaaf met Kerst, winkelwagenmuntje, verjaardagskaart (Den Helder); 
UVV-speld aan UVV-sters laten overhandigen (Enkhuizen); 
Nieuwjaarsreceptie, High Tea, Vrijwilliger van het jaar verkiezing (Gooi- en Eemland); 
Attentie op 7 december (vrijwilligersdag), eindejaar bijeenkomst ism de instellingen (Haarlem) 
Uitreiken van een roos voor iedereen die 10,20 of 30 jaar in het zelfde project werkzaam is, 
oorkondes en ere-medailles en een jubileum-oorkonde (10 jaar voorzitterschap) (Haarlem); 
Luxe chocoladeletter op 5 december, lunch aan  projectleiders (Hoorn); 
Nominatie voor de Zaanse vrijwilligersprijs (Krommenie); 
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Van welke (overheids) instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d.: 
Gemeenten, particulieren, bijdragen van ziekenhuizen in de wervingskosten; Instellingen waar de UVV 
werkt;  
 
Is voor uw PUVV de ANBI status (voor giften en donaties) aangevraagd door uw 
penningmeester? 
Ja, de PUVV Noord-Holland bezit de ANBI-status. 
 

 

Gebruik van de website en suggesties voor verbetering mede in het licht van PR: 
Belangrijk is dat de uvv-website actueel blijft; 
Eigen website wordt goed bezocht (Haarlem); 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
Humanitas (Alkmaar, Haarlem) 
Leger des Heils (Alkmaar, Amsterdam, Haarlem) 
Rode Kruis (Alkmaar,Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Krommenie) 
Zonnebloem (Alkmaar, Enkhuizen, Haarlem, Krommenie) 
Wonen Plus (Alkmaar) 
Vrijwilligers Centrale (Amsterdam, Den Helder, Gooi- en Eemland, Haarlem) 
SAVO (Amsterdam) 
Regioneel Diensten Centrum (Enkhuizen) 
Helpende Handen (Enkhuizen) 
Stichting Welzijn (Enkhuizen) 
Dekanaat/ouderenpastoraat (Haarlem) 
Haarlemmers helpen Haarlemmers (Haarlem) 
 

 

Wat is – samengevat- de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie op de richting waarin 
het vrijwilligerswerk zich zal ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daar op te kunnen 
inspelen?: 
 
Kwaliteit en grenzen aan het vrijwilligerswerk zullen een belangrijke plaats innemen (Amsterdam); 
Niet al te snel groeien; pas nieuwe projecten starten als de “bemensing” rond is (Bergen). 
Afname vrijwilligersaantallen; maak het vrijwilligerswerk aantrekkelijker (Den Helder); 
“Oubollige” projecten opheffen, concentreren op haalbaarheid en levensvatbaarheid, 
deskundigheidsbevordering projectleiders stimuleren (Gooi- en Eemland); 
Flexibele opstelling betonen bij het opstarten van kleine(re) projecten (Hilversum); 
Goede contacten blijven (onder)houden met de leidinggevenden van de instellingen (Hoorn); 
 

 
 
 

Kerncijfers van de PUVV Noord-Holland 

 

Aantal afdelingen in 2007 12 

Totaal aantal vrijwilligers (incl. bestuur e.d.) 2.181 

Aantal bestuursleden 62 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2007 147 

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 62 
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Intramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Noord-Holland 

Ziekenhuis 35 632 130.324 €                        2.326.283  

Zorg- en verpleeg instelling 118 899 85.271 €                        1.522.087  

Gehandicapten instelling 10 12 7.099 €                           126.717  

Psychiatrische instellingen - - - €                                      -  

Overig 36 507 5.313 €                         94.837  

 Totaal à € 17,85 p/u 228.007 €                       4.069.924  

 

Extramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Noord-Holland 

Ouderen 113 597 40.766    €                        727.673                                    

Gehandicapten  1 17 941    €.                         16.797            

Overig 4 39 4.288    €                          73.539 

 Totaal à € 17,85 p/u 45.895    €                        818.009        

     

Totale maatschappelijke bijdrage van de UVV afdelingen in   

de provincie  Noord-Holland 

       €       4.887.933       

 

 

 

Activiteiten die voor 80% of meer het gezicht van de UVV afdelingen in de 

provincie  Noord-Holland bepalen. 

 

Gezichtsbepalende  intramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Gastvrouw / gastheer 97.109 

Koffie, thee, bloemen en fruit verzorgen 42.594 

Begeleidende activiteiten 37.326 

Vaste en/of rijdende winkel, bibliotheek en lectuur 32.255 

Totaal 209.274 

Percentage van de totale intramurale inzet 92 %  
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Gezichtsbepalende extramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Tafeltje-dek-je 15.046 

Vrienschappelijk contact 9.628 

Gastvrouw / gastheer 9.514 

Begeleidende activiteiten 5.344 

Totaal 44.175 

Percentage van de totale extramurale inzet 95%  
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 Provincie Overijssel/Flevoland 
 
De aantallen vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2007. 
 

2000 108 1631 1739

2001 129 1634 1763

2002 130 1650 1780

2003 166 1644 1810

2004 178 1624 1802

2005 159 1623 1782

2006 167 1553 1720

2007 170 1549 1719
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Conclusie:

De sterke daling van het aantal vrouwelijke 

vrijwilligers dat vanaf 2005 zichtbaar was heeft 

zich licht gestabiliseerd. Doordat de mannen 

licht stegen is het totaal aantal vrijwilligers 

vrijwel constant gebleven.
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Bestuurssamenstelling 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

A.M.H. Fortuin-Heuskes Voorzitter V Beleid, algemene leiding, cursussen, PR 

A.L.E. Schut-Palm Secretaris V Beleid, schrift.begeleiding bestuursactivi-
teiten, monitoring antwoorden afdelingen, 
redactie en vervaardiging mededelingen-
blad 

G.H. Nieuwenhuis Penningmeester M Beleid, financieel beleid, alle financiële 
transacties en boekhouding 

bestuursmutaties in 2007    

Geen.    

 

Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Voorbereiding van de ledenvergaderingen, de cursussen en themadag, de financiën en de subsidie-
aanvraag bij de Provincie, alsmede de public relations in de ruimste zin.  
Bestuursleden waren aanwezig op de meeste jaarvergaderingen van de afdelingen.  Bestuursleden 
namen deel aan de provinciale vergaderingen alsmede aan de thema-ontmoetingsdag.  
Alle ALV’s van de LUVV werden door twee of drie bestuursleden bijgewoond.  
Het onregelmatig uitkomend berichtenblad PUVV O/F P(a)raat werd dit jaar zeven maal uitgebracht en 
verspreid onder de leden.  
 

 

Wanneer zijn de PUVV-ledenvergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
Ook in 2007 vonden er twee provinciale ledenvergaderingen (PV) plaats. De PV van mei wordt 
voorafgegaan door de jaarlijkse algemene vergadering waar het PUVV-bestuur verantwoording aflegt 
over het voorgaande jaar. PV's werden gehouden op 9 mei in het Twenteborgziekenhuis te Almelo en 
op 25 oktober in het Dr. Jansen ziekenhuis te Emmeloord. 
 

 

Welke cursussen, themadagen e.d zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd?: 
Voor dit jaar ontving onze organisatie gelukkig weer subsidie van de provincie en konden geplande 
cursussen doorgang vinden.  
Omdat het in 2005 ook een succes was, werd voor 2007 weer gekozen voor een tweedaagse cursus 
in het voorjaar met een terugkomdag in het najaar.  De cursus werd gehouden op 21/22-03 in Raalte 
en op 9 oktober in Hengelo. De titel was kwaliteit maak je samen en de cursus was vooral bedoeld 
voor projectleiding en bestuursleden. Juist deze mensen zijn de visitekaartjes van de UVV, in de zin 
dat ze én met leiding van instellingen, klanten aan de ene kant en met medewerkers en bestuur van 
de UVV aan de andere kant in aanraking komen. Zij moeten dan ook heel goed beslagen ten ijs 
komen als ze voor de UVV werken. Daarom wil het PUVV-bestuur ook zoveel mogelijk cursussen voor 
deze mensen organiseren. 
De thema-ontmoetingsdag voor alle bestuursleden van de afdelingen werd op 6 september in 
Deventer georganiseerd. Salland Verzekeringsmaatschappij was zo vriendelijk ons tot en met de 
lunch gastvrijheid aan te bieden. Er werd dan ook een inleiding over de door hun ontwikkelde website 
Noaberbox en over hun zorgverzekering gehouden door twee verschillende personeelsleden van 
Salland. Salland heeft UVV medewerkers 5% korting aangeboden op een via UVV-afdelingen af te 
sluiten collectief contract. Geen van de afdelingen heeft echter van dit aanbod gebruik gemaakt. 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 
Ontvangen antwoorden: 

 buffet na jaarvergadering, bloemen bij jubilea en ziekte. 

 interviews over diverse projecten in de plaatselijke pers; interview met seniorleden en publicatie 
in verenigingsblad, kaartje en/of bloemetje bij ziekte en speciale verjaardagen. 

 kerstetentje, betaling gedeelte uitje, viering 25-jarig bestaan, boekjes van de UVV 

 gezellige middag met een attentie vanwege het 35 jarig jubileum.  

 een attentie bij verjaardag (7 medewerksters), en kerstverrassing 

 nieuwjaarsreceptie, jaarlijkse excursie en contactmiddag. 
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 huldiging van jubilarissen tijdens jaarvergadering, jaarlijks uitstapje, lunch na PL-vergadering 

 Aan 50 jarig jubileum in 2008 wordt alleen met een gezellige middag aandacht besteed. 
 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden?: 
Ontvangen antwoorden: 

 Jubilea van 10, 25 en 35 jr. medewerksters krijgen een attentie. In februari is een medewerkster 
gehuldigd vanwege haar 40 jarig jubileum; zij was o.a. bestuurslid en is benoemd tot 
medewerkster van verdienste. Een ander was in januari 40 jaar UVV-ster. 

 Medewerkers die 25 jr. meedoen krijgen op de jaarvergadering een boeket en oorkonde.  

 2 medewerksters werden Koninklijk onderscheiden. 

 7 medewerksters waren 25 jaar UVV-ster en 4 10 jr UVV-ster. 

 Huldiging jubilarissen tijdens jaarvergadering 
Afdelingen Ambt Delden, Lelystad en Noordoostpolder bestonden in 2007 20, 25 resp. 35 jaar. 
 

 

Van welke (overheids) instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d.: 
Ontvangen antwoorden: 

 vergoeding van instellingen plus donateurs 

 subsidie gemeente, vergoeding Carint SWO, giften bedrijven/particulieren 

 alleen vergoeding per medewerker door de instellingen 

 vergoeding per medewerker door het ziekenhuis. (IJsselmeerziekenhuizen), 

 bedrijfsdonatie 

 sponsoring door Rabobank 

 vergoedingen door  verpleeg- en verzorgingstehuizen, Bloedbank Zwolle en Bibliotheek NOP 
 
Is voor uw PUVV de ANBI status (voor giften en donaties) aangevraagd door uw 
penningmeester? 
Ontvangen antwoorden:  
Twee afdelingen zijn er mee bezig en één afdeling heeft de status. 

 

Gebruik van de website en suggesties voor verbetering mede in het licht van PR: 
Ontvangen antwoorden (selectie): 

 heeft een website op de LUVV-website maar er wordt niets mee gedaan 

 geen behoefte aan een eigen website 

 heeft een zelf ontworpen website (gelinkt aan die van de LUVV), die bijgehouden wordt. Het is 
goede PR. 

 heeft een zelf ontworpen website(gelinkt aan die van de LUVV). Mensen melden zich aan of 
vragen info via deze website. 

 heeft een website op de LUVV-website; wordt redelijk vaak naar gekeken 

 Is voor ons nog ver weg 

 geen gebruik, afd. staat op een plaatselijke website van andere organisatie 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
Ontvangen antwoorden: 
Zonnebloem, Platform Vrijwilligerswerk, Ouderen Almelo, Steunpunt Informele Zorg Enschede; 
Hulpdienst, SWO-H., Bureau Reken-Maar, Gehandicaptenraad, SIZ, Humanitas, Leendert Vriel, VOC 
Tandem; Pluspunt;ANBO, Vrijwillige Hulpdienst, Rode Kruis.;Gemeente NOP, Vrijwilligers Centrale 
Noordoostpolder. Stichting Welzijn Ouderen .ROC Friese Poort, Vrijwillige Algemene Hulpdienst, 
Rode Kruis NOP,Project Samen Tafelen, Platform Zorg en Cliënt, Meldpunt zorgvragen; 
Vrijwilligerscentrale. 
 

 

Wat is – samengevat- de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie op de richting waarin 
het vrijwilligerswerk zich zal ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daar op te kunnen 
inspelen?: 
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Ontvangen antwoorden: 

 Wij denken dat ons werk zich meer en meer zal toespitsen op vrijwilligers in het ziekenhuis. In 
samenwerking hiermee zullen wij vrijwilligers werven. 

 Als de subsidie door gemeente/Carint continueert, kunnen we het werk blijven doen. Graag 
samenwerking met andere organisaties om overlap te voorkomen. 

 Omdat het moeilijk is vrijwilligers te werven, denken wij dat we ons meer moeten richten op onze 
allochtone medemens. Maar wij struikelen telkens over hetzelfde probleem, nl. de slechte 
beheersing van de Nederlandse taal. Ons werk bestaat voor 90% uit een stukje voorlichting en 
gastvrouw of gastheer zijn. Dus vandaar. Wij hebben geen idee hoe wij deze mensen voor ons 
werk kunnen interesseren, omdat men zeer snel teruggrijpt op activiteiten binnen hun eigen 
cultuur. 

 We streven ernaar zoveel mogelijk vrijwilligers te krijgen om de eventuele behoeften in de 
toekomst te kunnen verzilveren. 

 Enige verjonging zou welkom zijn.  

 Kunnen blijven voldoen aan de behoefte van vrijwilligerswerk c.q. uitbreiden. Door op de hoogte te 
blijven van regelgeving van overheid en gemeente zoals de WMO. Zorgen voor nieuwe 
vrijwilligers m.n. jongeren te interesseren voor vrijwilligerswerk door b.v. maatschappelijke stages. 
Zorgvuldig met vrijwilligers om te gaan, ook door de instellingen. 

 Gewoon doorgaan, ouderensoos voorziet in een behoefte. Het blijft heel moeilijk vrijwilligers te 
vinden, laatste 2 jaar 1 medewerkster (toekomstig bestuurslid). Voor twee bestuursleden, waarvan 
er één in 2008 20 jaar bestuurslid is, werden nog geen anderen gevonden. 

 M.u.v. de Speel-o-theek is het vrijwilligerswerk gericht op ouderen. 

 Proberen aan de vraag naar vrijwilligers te blijven voldoen, ook voor de nieuwe projecten die door 
de instellingen ( vooral ziekenhuis!) gevraagd worden. Proberen de grens vrijwilligerswerk/ part-
time baan niet te overschrijden. De aandacht voor de individuele mens te behouden en niet ten 
onder te gaan in het voldoen aan alle “verzoeken”. 

 

 
 
 

Kerncijfers van de PUVV Overijssel-Flevoland. 

 

 

Aantal afdelingen in 2007 13  

Totaal aantal vrijwilligers (incl bestuur e.d.) 1.719 (t.o.v. 2006) -1 

Aantal bestuursleden 71  

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2007 149  

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 30  

 

Intramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Overijssel-Flevoland 

Ziekenhuis 56 856 82.721 €                        1.476.570  

Zorg- en verpleeg instelling 77 703 48.026 €                           857.264  

Gehandicapten instelling 6 53 3.520  €                            62.832  

Psychiatrische instellingen 1 26 780 €                             13.923  

Overig - - - €                                      -  

 Totaal à € 17,85 p/u 135.047 €                       2.410.589  
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Extramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Overijssel-Flevoland 

Ouderen 29 257 19.627 €                           350.342                                              

Gehandicapten  - - -    €.                                  -          

Overig 34 203 16.524    €                        294.953 

 Totaal à € 17,85 p/u 36.151    €                        645.295        

     

Totale maatschappelijke bijdrage van de UVV afdelingen in   

de provincie  Overijssel-Flevoland. 

   €             3.055.884     

 

 

 

 

Activiteiten die voor 80% of meer het gezicht van de UVV afdelingen in de 

provincie Overijssel-Flevoland bepalen. 

 

Gezichtsbepalende  intramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Gastvrouw / gastheer 74.344 

Begeleidende activiteiten 23.539 

Koffie en thee verzorgen 17.059 

Vaste en/of rijdende winkel; bibliotheek activiteiten 13.410 

Totaal 128.342 

Percentage van de totale intramurale inzet 95 %  

 

Gezichtsbepalende extramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Gastvrouw / gastheer 11.688 

Bestuurlijke activiteiten 9.310 

Tafeltje-dek-je 6.450 

 Bibliotheek activiteiten 4.752 

Totaal 32.200 

Percentage van de totale extramurale inzet 89%  
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 Provincie Utrecht       

 
De aantallen vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2007. 
 

2000 95 1353 1448

2001 89 1308 1397

2002 68 1165 1233

2003 72 1100 1172

2004 59 964 1023

2005 74 1024 1098

2006 44 1020 1064

2007 50 1018 1068
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Conclusie:

De daling in het totaal aantal vrijwilligers die 
zichtbaar is vanaf 2001 heeft zich vanaf 2005 
gestabiliseerd.
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Bestuurssamenstelling. 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

G.A.M. Steenbakkers- de 
Groot 

Voorzitter   

W.M.M. Logt-Boender 1e Secretaris   

Th.C.Verwijs-Hammers 2e Secretaris   

Th.van der Vecht-Ietswaard Penningmeester   

 
Bestuursmutaties in 2007 

   

Geen    

 

Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
De onderstaande onderwerpen kregen bijzondere aandacht in 2007: 
Discussie met de afdelingen over de toekomstige structuur van de landelijke UVV. 
Vrijwilligerscontracten 
Wet Maatschappelijke ondersteuning 
Website LUVV 
Deskundigheid en training 
Verzekering voor vrijwilligers die via gemeenten tot de UVV instromen. 
 

 

Wanneer zijn de PUVV-ledenvergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
Er is zeven maal vergaderd; met het interim-bestuur drie maal. 
Op 8 maart vond de PUVV-Utrecht vergadering plaats. 
De reguliere provinciale vergaderingen werden gehouden op 7 juni en 15 november. 
Het provinciaal bestuur heeft de jaarvergaderingen van de afdelingen bijgewoond. 
 

 

Welke cursussen, themadagen e.d zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd?: 
Maatschappelijk ondernemen; samenwerking tussen vrijwilligers en bedrijven; 
25 januari: werkconferentie: “Competenties in beeld, vrijwillige inzet erkend” door Movisie; 
11 oktober: Themadag PUVV: Maatschappelijk stages door Marleen Alblas. 
12 december: Symposium “Hoe voel ik mij thuis” op uitnodiging van Zorgcentrum Laak en Eem. 
19 december: Studiemiddag dementie, georganiseerd door het landelijk dementie programma. 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 
Aanbieden van een(koud) buffet, een vrijwilligersfeest, een kerstpakket. 
High tea als bindend element tussen de vrijwilligers uit de diverse tehuizen. 
Busreis, kerstviering, nieuwjaarsbijeenkomst. 
Bezoek aan Paleis Soestdijk. 
 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden?: 
Er zijn geen jubilea geweest en er zijn geen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. 
 

 

Van welke (overheids) instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d.: 
Gemeenten, instellingen waar de UVV actief is, particulieren en donateurs. 
 
Is voor uw PUVV de ANBI status (voor giften en donaties) aangevraagd door uw 
penningmeester? 
Ja. 

 

Gebruik van de website en suggesties voor verbetering mede in het licht van PR: 
De LUVV website staat sterk in de belangstelling. Het is plezierig dat mutaties vrijwel onmiddellijk 
worden verwerkt. 
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Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
Meldpunt Vrijwilligers van de gemeenten; Prot. en RK kerken, Zonnebloem, Rode Kruis, Openbare 
bibliotheek, Ravelijn Amersfoort, St. Welzijn Ouderen, Katholieke Vrouwenbond,  Leusden actief, Laak 
en Eem, Netwerk, Activerend huisbezoek, Algemene hulpdiensten, Cosbo, Diaconessen Ziekenhuis, 
Steunpunt Vrijwilligers, Vacaturebank, Sesam Academie, Movisie, Make-Over, Cliëntenbelang 
Utrecht, NOV, NIZW Zorg, provincie Utrecht. 
 

Wat is – samengevat- de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie op de richting waarin 
het vrijwilligerswerk zich zal ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daar op te kunnen 
inspelen?: 
Over het algemeen wordt het vrijwilligerswerk gecompliceerder en wordt ook veel meer deskundigheid 
gevraagd van de vrijwilliger en bestuurders. Wij zien daar toch wel een gunstige ontwikkeling in 
komen nu het bedrijfsleven veel meer aandacht aan de vrijwilliger gaat schenken. In het kader van 
maatschappelijk betrokken ondernemen gaan veel maatschappelijke organisaties samenwerken met 
het bedrijfsleven. Zo kan het bedrijfsleven zijn kennis en deskundigheid overdragen aan de 
vrijwilligers. Het lijkt ons als bestuur een goede ontwikkeling om de vrijwilliger te ondersteunen en het 
netwerk te verbreden. 
 

 

 

Kerncijfers van de PUVV Utrecht 

 

Aantal UVV-afdelingen 12 

Aantal bestuursleden in 2007 67 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2007 123 

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 42 

 

Intramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van de UVV in 

Utrecht 

Ziekenhuis 15 162 17.320 €                        309.162  

Zorg- en verpleeg instelling 82 782 30.369 €                        542.087  

Gehandicapten instelling 1 4 174 €                            3.106  

Psychiatrische instellingen 5 44 2,629 €                          46.928  

Overig 6 123 911 €                          16.261  

 Totaal à € 17,85 p/u 51.403 €                        917.544  
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Extramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van de UVV in 

Utrecht 

Ouderen 35 142 12.019 €                        214.539  

Gehandicapten  6 16 586 €                            10.460 

Overig 12 68 4.747 €                          84.734 

 Totaal à € 17,85 p/u 17.352    €                        309.733        

     

Totale maatschappelijke bijdrage van de UVV in de provincie Utrecht    €             1.227.277 

 

Activiteiten die voor 80% of meer het gezicht van de UVV  Utrecht bepalen. 

 

Gezichtsbepalende  intramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Bloem- en fruitverzorging, kinderopvang, rijdende winkel en bibliotheek 15.957 

Gastvrouw – gastheer afdeling/huiskamer en recreatieruimten 15.082 

Gastvrouw – gastheer poliklinieken 6.720 

Gastvrouw – gastheer bewonerssoos en bezoek aan eenzame patiënten 5.800 

Totaal 43.559 

Percentage van de totale intramurale inzet 85 %  

 

Gezichtsbepalende extramurale activiteiten: Inzet in uren 

Vriendschappelijk contact ouderen 7.805 

Diverse begeleidingstaken  5.527 

Gastvrouw – gastheer open eettafel, dagopvang, ouderensociëteit 2.460 

Totaal 15.792 

Percentage van de totale extramurale inzet 91%  
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                              Provincie Zeeland 

        
De aantallen vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2007.  

2000 75 637 712

2001 79 608 687

2002 80 616 696

2003 92 613 705

2004 75 619 694

2005 90 578 668

2006 80 618 698

2007 86 608 694
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Conclusie:

Er lijkt een voorzichtig herstel te zijn 

ingetreden vanaf 2003. Het totaal aantal 

vrijwilligers is stabiel. 

 
 
 
 
 

Doelstelling: Het verlenen van vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de zorg- en welzijnssector, 
met als kenmerk continuïteit en betrouwbaarheid. 
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Bestuurssamenstelling. 

 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

dhr. Martin Blom voorzitter m  

mw. Corrie Eijskoot-Jonker secretaris v  

dhr. W.Dijkhuizen penningmeester m  

mw. M.A.Wessel-Veeger vice-voorzitter v waarnemend secretaris  
(wegens ziekte secretaris) 

dhr. Evert Eshuis lid  PR m communicatie 

mw. Betsie Hamerlinck lid v tijdelijk notulist 

 
Bestuursmutaties in 2007 

   

Helaas werd mevrouw 
Eijskoot kort na haar 
aantreden ziek. Vandaar de  
waarnemend secretaris 
mevrouw Wessel 

   

    

 

Activiteiten van het PUVV-bestuur:    
voorbereidingsvergaderingen voor alle  PUVV-vergaderingen  
14-02-07   12-04-07    15-08-07    11-10-07     12-12- 07. 
 
Tevens bezoek aan alle 5  jaarvergaderingen van de afdelingen. 

 

Wanneer zijn de PUVV-ledenvergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
PUVV leden-vergaderingen 8-01-07   12-03-07   10-09-07    12-11-07 
 
Jaarvergadering 14-05-07 

 

Welke cursussen, themadagen e.d zijn door de PUVV-bestuursleden georganiseerd / gevolgd?: 
Twee daagse cursus met het thema “Grenzen aan het vrijwilligerswerk” 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 
Warm en koud buffet (Kerst) 
Uitje met stoomtreinrit en drankje 
Contactmiddag met entertainment 
Kaarten en bloemen bij speciale gebeurtenissen en ziekte 
Etentje voor de projectleiders en vaste vervangers 
Herfstbijeenkomst met etentje 
Entertainer op jaarvergadering 
Musicalgroep op jaarvergadering. 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden?: 
10, 12 en een half, 20, 25 jarige jubilarissen 
Een medewerkster kreeg een Koninklijke onderscheiding 
 

 

Van welke (overheids) instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d.: 
diverse gemeenten 
bescheiden tegemoetkoming per medewerker (in ziekenhuis) 
Stichting ‘Zorgsaam’ - Stichting ‘Careyn’ - Vroonlanden 
ziekenhuis – verpleeghuis –verzorgingshuis 
Tafeltje dek je (Gemeente Goes). 
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Is voor uw PUVV de ANBI status (voor giften en donaties) aangevraagd door uw 
penningmeester? 
Neen 
 

 

Gebruik van de website en suggesties voor verbetering mede in het licht van PR: 
Online zelf veranderingen aan kunnen brengen . 
Interne en externe communicatie mogelijk maken volgens de opzet van PUVV Friesland-Groningen. 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
Thuiszorg 
Platform Arme Kant ( sociale organisaties) 
Rode Kruis 
Hervormde Vrouwen Dienst 
Thuiszorg Walcheren 
 

 

Wat is – samengevat- de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie op de richting waarin 
het vrijwilligerswerk zich zal ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daar op te kunnen 
inspelen?: 
Waar mogelijk dienstbaar zijn aan de samenleving. 
 

 
 

Kerncijfers van de PUVV Zeeland 

 

Aantal afdelingen in 2007 5  

Totaal aantal vrijwilligers (incl. bestuur e.d.) 694 (t.o.v. 2006) -4 

Aantal bestuursleden 33  

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2007 67  

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 19  

 

Intramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Zeeland 

Ziekenhuis 22 217 25.293 €                        451.480  

Zorg- en verpleeg instelling 64 390 22.265*) €                        397.430  

Gehandicapten instelling 6 33 2.600     €                         46.410  

Psychiatrische instellingen - - - €                                   -  

Overig 2 37 1.354 €                         24.169  

 Totaal à € 17,85 p/u 51.512 €                       919.489               

*) Uren excl. Vlissingen, vanwege het ontbreken van registratie van gegevens aldaar. 
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Extramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Zeeland 

Ouderen 6 124 9.734 €                         173.752                             

Gehandicapten  - - -    €.                                   -         

Overig 2 12 850    €                          15.173 

 Totaal à € 17,85 p/u 10.584    €                        188.925     

  

Totale maatschappelijke bijdrage van de UVV afdelingen in   

de provincie Zeeland. 

   €             1.108.414          

 

 

Activiteiten die voor 80% of meer het gezicht van de UVV afdelingen in de 

provincie Zeeland bepalen. 

 

Gezichtsbepalende  intramurale activiteiten: *) Inzet in uren per jaar 

Gastvouw / gastheer 17.867 

Begeleidende activiteiten 9.517 

Winkel en bibliotheek 7.774 

Bijzondere projecten en bezoek eenzame bewoners 2.814 

Bloemen en fruit verzorgen 2.582 

Koffie en thee verzorgen 1.542 

Totaal 24.096 

Percentage van de totale intramurale inzet 80%  

*) Dit beeld geldt voor vier van de afdelingen in Zeeland omdat Vlissingen geen registratie bijhoudt. 

 

Gezichtsbepalende extramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Tafeltje-dek-je 7.600 

Vriendschappelijk contact  1.134  

Begeleidende activiteiten 1.150 

Totaal 9.884 

Percentage van de totale extramurale inzet 93%  
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Provincie Zuid Holland 
 
 
De aantallen vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2007. 
 
 

2000 213 3490 3703

2001 267 3304 3571

2002 319 3406 3725

2003 366 3228 3594

2004 290 3151 3441

2005 361 3061 3422

2006 372 2933 3305

2007 372 2864 3236
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Conclusie:

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de  

vanaf 2003 ingezette daling zich helaas 

doorzet. 

 
 
 
 
PUVV Zuid-Holland heeft 16 afdelingen, t.w. Albrandswaard/Delta, Barendrecht, Boskoop, Delft, Den 
Haag, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Katwijk, Leiderdorp, Leidschendam/Voorburg, Rotterdam, 
Schiedam, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zwijndrecht. 
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Bestuurssamenstelling: 
 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

A.P. (Toon) Meijs Voorzitter m  

P.A.(Toet) Kampers-Beens Secretaris v  

B.(Boudewijn ) de Jong Penningmeester m  

J. (John) Hekelaar Lid m  

 

Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Vergaderingen met de afdelingen: afronding van de afdelingsbezoeken met het DB; onderzoek naar 
gezamenlijke interesse gebieden met de Projectleiders (PL’s); vorming van Regio’s; 
veel aandacht voor de toekomstige ontwikkelingen in de UVV.   
 

 

Wanneer zijn de PUVV-ledenvergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
 PUVV ZH vergaderde tweemaal met de afdelingen: 4 April 2007, 30 november 2007. Op de laatste 
bijeenkomst kennismakingbezoek  met voorzitter en secretaris LUVV;  alle afdelingen hielden een 
jaarvergadering. 

 

Welke cursussen, themadagen e.d zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd?: 
Basispsychiatrie deel I en deel 2; informatie over dementie;opleidingen binnen de instelling waar 
gewerkt wordt in het kader van begeleiding; aandacht voor brandpreventie; themadagen over de 
toekomst van de UVV en  de veranderingen die daarmee gepaard gaan. 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 
Jaarlijkse uitstapjes 
Feestelijke viering van jubilarissen, uitreiking Stadsspelden ; 
Ter bevordering van het onderlinge contact veel aandacht voor gezamenlijke bijeenkomsten. 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden?: 
Viering van jubilea van 5, 10, 12½, 15, 25, 30, 35 jaar; in vier afdelingen werden Koninklijke 
Onderscheidingen uitgereikt. 
 

 

Gebruik van de website en suggesties voor verbetering mede in het licht van PR: 
Verzocht wordt om een site die de afdeling zelf kan bijwerken. 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
 
Samenwerking met Reïntegratie bureaus,  contacten met Zorginstellingen; Organisaties die 
Vrijwilligerswerk ondersteunen; samenwerking met de W(et) M(aatschappelijke) O(ndesteuning) en 
andere gemeentelijke instellingen, Thuiszorgcentrales, Bibliotheken, Tafeltje-dek-je, Humanitas, Rode 
Kruis, Zonnebloem, Alzheimercafé’s. 
 

 

Wat is – samengevat- de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie op de richting waarin 
het vrijwilligerswerk zich zal ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daar op te kunnen 
inspelen?: 
Aandacht wordt gevraagd voor de verplichting van maatschappelijke stages in het onderwijs; .  
Veel instellingen werken steeds professioneler, waar de vrijwilligers zich op moeten instellen, dit vergt 
veel  overleg  van afdelingsbesturen. 
Kwaliteitsverhogend werken wordt steeds belangrijker. 
Een van de afdelingen laat een marktonderzoek uirvoeren en wacht af wat de uitkomst hiervan zal 
zijn.,  
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Kerncijfers van de PUVV Zuid Holland 

 

 

Aantal afdelingen in 2007 16  

Totaal aantal vrijwilligers (incl bestuur e.d.) 3.236 (t.o.v. 2006) - 69 

Aantal bestuursleden 78  

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2007 236  

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 103  

 

Intramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Zuid-Holland 

Ziekenhuis 76 997 252.550 €                        4.508.018  

Zorg- en verpleeg instelling 163 1.358 112.615 €                        2.010.178  

Gehandicapten instelling 9 38 6.008   €                         107.243  

Psychiatrische instellingen 36 246 26.199 €                          467.652  

Overig 13 186 18.083 €                          322.782  

 Totaal à € 17,85 p/u 415.455 €                        7.415.873  

 

Extramurale 

activiteiten 

Aantal 

projecten 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Zuid-Holland 

Ouderen 73 585 45.826    €                        817.994                             

Gehandicapten  4 21 1.710    €.                         30.524             

Overig 28 609 38.558    €                        688.260 

 Totaal à € 17,85 p/u 86.094    €                     1.536.778        

     

Totale maatschappelijke bijdrage van de UVV afdelingen in   

de provincie  Zuid-Holland 

   €             8.952.651 
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Activiteiten die voor 80% of meer het gezicht van de UVV afdelingen in de 

provincie  Zuid-Holland bepalen. 

 

Gezichtsbepalende  intramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Gastvrouw / gastheer 244.832 

Verschillende begeleidingsactiviteiten 53.838 

Een groot scala aan grote en kleine projecten op  initiatief van de afdelingen 45.772 

Verzorgen van bloemen, fruit, koffie en thee 30.833 

Bibliotheek, verzorgen lectuur, verzorgen rijdende/vaste winkel 28.465 

Totaal 403.740 

Percentage van de totale intramurale inzet 97%  

 

Gezichtsbepalende extramurale activiteiten: Inzet in uren per jaar 

Gastvrouw / gastheer 28.818 

Een groot scala aan grote en kleine projecten op initiatief van de afdelingen 22.774 

Vriendschappelijk contact. 17.711 

Begeleidingsactiviteiten 9.886 

Totaal 79.189 

Percentage van de totale extramurale inzet 92%  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 


