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Bestuursleden van de Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het LUVV-bestuur werd van 1 januari 2009  t/m 31 december 2009 gevormd door: 
 
 
 
 

 
Voorzitter  : M.R.Th.J.G. Wolterink-Oremus  
 
Secretaris   : T. de Graaff 
 
Penningmeester. : J.A. Voetman 
 
Bestuurslid  : G. W. Molenaar - Buiting  
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De “Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers” biedt u hierbij het jaarverslag over 2009 aan. 
 
 
 

 ij 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. 2008 
kan worden beschouwd als een belangrijk jaar waarin de aanzet werd gegeven voor een 

imposante kwaliteitsslag die in 2009 verder is uitgewerkt en die in 2010 zal worden afgesloten. 
 
Stond 2008 met name in het teken van het verwerven van vertrouwen tussen vooral de provinciale 
laag en het nieuwe landelijke bestuur, in 2009 lijkt dat vertrouwen aanwezig te zijn. Dit blijkt ook uit de 
wijze waarop de provinciale besturen het landelijk bestuur steunen, ook financieel, in het vormgeven 
van de kwaliteitsimpuls voor de gehele UVV-organisatie. Mede daardoor kunnen discussies over de 
toekomst van de UVV is een goede sfeer worden gevoerd.  
 
Er is een vervolg gegeven aan 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. Een goede sfeer is dan 
een noodzakelijke voorwaarde want de vraagstukken, die nog opgelost moeten worden, zullen zeker 
voor de komende periode erg veel aandacht en inzet vergen. 
 
Uit het interne onderzoek naar de achtergronden van het beëindigen van de werkzaamheden van 
lokale UVV afdelingen zijn wijze lessen zijn getrokken. De kwaliteit van het vrijwilligerswerk zelf is 
daarbij nimmer in het geding geweest. 
 
De functie van de provinciale tussenlaag is in toenemende mate een gespreksonderwerp. Het is heel 
lastig om überhaupt bestuursleden te vinden. Het handhaven van deze laag zal zeker de komende 
jaren worden geëvalueerd. 
 
De positie van de UVV met ruim 12.800 vrijwilligers is belangrijk genoeg om met elkaar in gesprek te 
blijven 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. 
 
 
 
Mevrouw Drs. M.R.Th.G.  Wolterink - Oremus 
Voorzitter Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers 
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Samenvatting van de activiteiten van het LUVV-bestuur in 2009. 
 
 

009 mag, terugkijkend, worden beschreven als een productief jaar. Dit is het gevolg van een 
goed samenspel tussen het landelijk bestuur, de provinciale besturen en afdelingsbesturen.  
 

 
Onderstaand worden een aantal hoofdactiviteiten van het LUVV-bestuur beschreven. 

- Van de UVV afdelingen Winschoten en Hendrik Ido Ambacht zijn de statutenwijzigingen 
goedgekeurd; 

- Voor de LUVV-bestuursleden zijn een bestuursaansprakelijkheidsverzekering alsmede een 
aanvullende casco-verzekering afgesloten; 

- N.a.v. de beleidsnotitie uit 2008 zijn in 2009 drie regiobijeenkomsten georganiseerd, t.w. op 3 
maart, 19 maart en op 8 april. Op basis van de uitkomsten zijn drie werkgroepen gevormd die 
eind 2009 hun adviezen hebben uitgebracht. Deze adviezen worden verwerkt in het 
kwaliteitsprogramma 2010; 

- Het bestuur was aanwezig bij de jaarvergadering van het Charlotte s’Jacob Fonds; 
- Het bestuur heeft de juridische constructie onderzocht die zou kunnen worden gehanteerd 

wanneer (op termijn) de PUVV-laag vervalt; 
- Er zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden, t.w. op 4 juni en 12 november. In de 

ALV van 12 november zijn acht van de negen PUVV-besturen akkoord gegaan met de 
kwaliteitsvoorstellen van het LUVV-bestuur. Tevens werd besloten het Grote Steden Overleg 
op te heffen; 

- Het bestuur participeert in het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg [LOVZ], 
onderdeel van het netwerk van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 
[NOV]. In dit platform hebben de 14 grootste vrijwilligersorganisaties zitting. Er komen 
onderwerpen aan de orde die van gemeenschappelijk belang zijn. Het LOVZ is het 
aanspreekpunt voor het ministerie van VWS waar het gaat om vrijwilligersorganisaties; 

- Begin september is er op de landelijke UVV website een aanmeldingsformulier geplaatst waar 
nieuwe vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Op 31 december 2009 hadden zich meer dan 100 
nieuwe vrijwilligers aangemeld; 

- Het bestuur heeft – in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut – aan een 
coördinatorendag meegedaan, in het kader van het onderzoek naar de veranderende rol van 
de vrijwilligers- coördinatoren, de “Onmisbare Schakel”. 10 UVV-coördinatoren uit het gehele 
land waren daar bij aanwezig; 

- Er is veel verwarring geweest rond de VNG verzekeringen voor vrijwilligers. Het bestuur heeft  
de voor- en nadelen in kaart gebracht. Op basis daarvan hebben twintig UVV afdelingen 
besloten deel te blijven nemen aan het LUVV verzekeringsaanbod. In verband hiermee is het 
huishoudelijk reglement aangepast dat op 12 november door de ALV is geakkordeerd; 

- Het bestuur heeft eind 2009 adviezen uitgebracht bij de vorming van een nieuw PUVV-bestuur 
in Overijssel; 

- Eind 2009 is een aanzet gegeven tot de regiovorming Limburg - Noord-Brabant en Noord- en 
Zuid-Holland. UVV Emmeloord zal in het kader van de regiovorming per 1 januari 2010 
toetreden tot de PUVV Friesland-Groningen. 

 
 
Overveen, juni 2010. 
 
Tom de Graaff 
Secretaris LUVV 
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De KernCijfers van de Landelijke Unie Van Vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
Aantal vrijwilligers van de UVV over de periode 2000 t/m 2009. 
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Overzicht van het aantal vrijwilligers bij de UVV-afdelingen in Nederland op 31 december 2009. 
 

UVV-afdeling Aantal  UVV-afdeling Aantal 

Rotterdam 772  Goor 93 

Leeuwarden 512  NW Veluwe 91 

Haarlem 478  Culemborg 88 

Den Haag 340  Wierden 88 

Maastricht 329  Driebergen-Rijsenburg 87 

Dokkum 301  Middelburg 87 

Enschede 294  Heerenveen 85 

Zwijndrecht.                 290  Breda 77 

Amsterdam 287  Rheden / de Steeg 74  

Nijkerk                      285  Geleen 73 

Zoetermeer                   279  Oldeboorn 68 

Roosendaal 261  Made-Drimmelen 65 

Leidschendam-Voorburg 255  Veghel 65 

Heerlen 252  Barendrecht 63 

Den Helder 234  Schouwen-Duiveland 62 

Joure 233  Wouw 62 

NO Polder 233  Geldermalsen 60 

Hengelo (Overijssel) 227  Schoorl 59 

Goeree-Overflakkee 217  Brunssum 58 

Hoorn 214  Enkhuizen 58 

Tiel 214  Baarn 56 

Goes 208  Veenendaal 55 

Heiloo 201  Wageningen              52 

Voerendaal-Nuth 193  Zeist  51 

Roermond 191  Lunteren 44 

H.I. Ambacht 188  Winschoten 43 

Zwolle 186  Boskoop 42 

Oss 182  Hengelo (Gelderland) 33 

Apeldoorn 178  Vianen 30 

Ede 172  Markelo                        27 

Veenwouden 168  Wirdum 24 

Almelo 165  Eibergen                    23 

Amersfoort 161  Velsen 23 

Hilversum 156  Doesburg 26 

Delft 152  Neede                       18 

Nieuwegein 144  Ambt-Delden 12 

‘s Hertogenbosch 140  Breukelen 7 

Voorschoten 140  Totaal aantal vrijwiligers 12.870 

Albrandswaard-Delta 135    

Tilburg 133    

Wassenaar 131    

Losser 130    

Leusden 128    

De Bilt - Bilthoven 111    

Grou 111    

Dordrecht 110    

Waalwijk 109    

Stad Delden 108    

Vlissingen 107    

Krommenie 96    
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Maatschappelijke bijdrage van de UVV aan “Welzijn in Nederland”. 
 
De totale maatschappelijke bijdrage (intramuraal en extramuraal) van de UVV aan “Welzijn in 
Nederland” bedraagt in 2009 ruim € 30,5 miljoen, op basis van een uurloon van € 20,- incl. BTW. De 
uren-inzet van alle UVV-vrijwilligers kan tevens– op basis van een jaartaak van 1.870 uren – worden 
vertaald naar een bijdrage van ca. 840 fulltime arbeidsplaatsen.  Uitgesplitst naar hoofdaandachts-
gebieden levert de UVV intramuraal een landelijke bijdrage van ruim € 24,2 miljoen en extramuraal 
een bijdrage van € 6,3 miljoen.  De intramurale- en extramurale werkzaamheden van de UVV-
vrijwilligers worden onderverdeeld in “persoonsgebonden zorg” en “ondersteunende zorg” en zijn 
voorts uitgesplitst naar activiteiten in ziekenhuizen, zorg- en verpleegtehuizen, tehuizen voor 
gehandicapten, psychiatrische instellingen en overige instellingen.  
 
In de grafieken hieronder is aangegeven in welke mate provincies/regio’s financieel bijdragen aan de 
intramurale- en extramurale zorg, uitgesplitst naar persoonlijke- en ondersteunende zorg alsmede de 
totale bijdrage aan het dienstenpakket van de UVV. 
 
 
Intramuraal (bedragen in miljoen euro per provincie): 
 

1,5

0,8

2,3

0,4

1,8

1,5

1,2

0,7

4,1

0,8

0,5

1,4

0,4

1,9

1

0,6

0,6

2,9

0 1 2 3 4 5

Friesland/Gr.

Gelderland

Limburg

N-Brabant

N-Holland

Overijssel/Fl

Utrecht

Zeeland

Z-Holland

Ondersteunend

Persoonsgebonden

 
 
 
Extramuraal (bedragen in miljoen euro per provincie): 
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Totale bijdrage van de UVV-afdelingen (in miljoen euro) per provincie. 
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Deze financiële bijdragen zijn als volgt over de hoofdactiviteiten van de UVV-afdelingen verdeeld. 
 
 
Intramurale activiteiten 
 

Persoonlijke zorg Euro (mln) %  
Ondersteunende 

zorg Euro (mln) % 

Gastvrouw/heer 11,0 77%  Begeleiding 3,7 37% 

Overige activiteiten 2,6 18%  Overige activiteiten 3,2 32% 

Bezoek eenzamen 0,4 3%  Winkel (vast/rijdend) 1,1 11% 

Kinderopvang 0,2 2%  Koffie, thee 1,0 10% 

    Bibliotheek 0,7 7% 

    Bloemen, fruit 0,3 3% 

Totaal  14,2 100%  Totaal 10,0 100% 

 
 
Extramurale activiteiten 
 

Persoonlijke zorg Euro (mln) %  
Ondersteunende 

zorg Euro (mln) % 

Gastvrouw/heer 1,4 37%  Bestuurszaken 1,1 46% 

Bezoek eenzamen 1,1 29%  Overige activiteiten 0,6 25% 

Tafeltje-dek-je 0,7 18%  Begeleiding 0,4 17% 

Bloedbank 0,3 8%  Hand en Spandienst 0,2 8% 

Overige activiteiten 0,3 8%  Bibliotheek/lectuur 0,1 4% 

Totaal  3,8 100%  Totaal 2,4 100% 
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De “productiviteitsindex” per provincie/regio: 
 
Aan de hand van de maatschappelijke bijdrage per provincie/regio, afgezet tegen het aantal 
vrijwilligers in die provincie/regio, kan een “productiviteitsindex” per vrijwilliger worden vastgesteld. 
Hieronder is aangegeven hoeveel elke vrijwilliger in euro’s in een provincie bijdraagt aan het welzijn in 
zijn/haar provincie/regio: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Financieel verslag over 2009. 
 
 
De balans per 31 december. 
 
 

Activa 2009 2008 Passiva 2009 2008

Vaste activa: € € € €

Kantoor inventaris 624 1.248 Kapitaal 17.620 17.863

Vlottende activa:

Voorraden 4.364 2.947 Voorzieningen - -

Vorderingen en 9.892 195 Kortlopende schulden 9.406 2.012

overlopende activa en overlopende 

   passiva

Liquide middelen 12.146 15.485  -
 

Totaal activa 27.026 19.875 Totaal passiva 27.026 19.875
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Staat van baten en lasten per 31 december. 
 

 Realisatie Begroting Realisatie

2009 2009 2008

€ € €

Baten

Steunfonds LUVV 5.000 5.000 6.000

Contributies van de PUVV's 9.597 10.000 10.308

Charlotte s'Jacob Fonds - 0 -

Materialen -56 0 -176

Overige opbrengsten 56 0 97

Totaal baten 14.597 15.000 16.229

Lasten

Personele kosten bureau 0 2.000 145

Verzekeringen 706 800 -361

Activiteitskosten 2.102 3.950 3.277

Bestuurskosten 6.559 5.624 10.542

Verenigingskosten 5.762 3.200 3.479

Totaal der bedrijfskosten 15.129 15.574 17.082

Verschil van baten en lasten -532 -574 -853

Financiële baten en lasten (rente) 289 600 563

Exploitatiesaldo -243 26 -290

Op 10 februari 2010  heeft de kascommissie de jaarrekening  2009 van de LUVV goedgekeurd. 

 
 

Jaarverslag 2009 van de Stichting Charlotte s’Jacob Fonds 
 
In het jaar 2009 is de jaarvergadering gehouden op 19 maart ten huize van mevrouw N. van Dunné-de 
Josselin de Jong. De najaarsvergadering was op 3 november bij de heer H. Molijn. Bij de vergadering 
in maart was mevrouw M.R. Wolterink-Oremus namens de LUVV aanwezig. 
 
Dit jaar is afscheid genomen van mevrouw M.C. Stocking Korzen-Stachelhausen. Zij is vele jaren 
intensief voor de UVV bezig geweest, zowel plaatselijk, provinciaal als landelijk. Voor haar inzet voor 
het Charlotte s’Jacob Fonds werd zij hartelijk bedankt door de voorzitter. 
 
N.a.v. de door het Charlotte s’Jacob Fonds uitgeschreven prijsvraag voor een vernieuwend project 
heeft de afdeling Amsterdam een plan ingestuurd, dat het bestuur van het Charlotte s’Jacob Fonds 
vernieuwend vond en dus de prijs heeft toegekend. Het bedrag van € 2.000,- zal worden overgemaakt 
als het onderzoek naar de haalbaarheid van het project positief is. De afdeling Zeist had ook een goed 
plan, zodat daar een aanmoedigingsprijs van € 300,- aan geschonken is. 
 
Aan de PUVV Utrecht is € 1.000,- overgemaakt voor een Themadag. 
 
Dit jaar zijn giften ontvangen van een particulier en van de afdeling Rotterdam. 
 
Op 31 december 2009 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
C. Japikse - s’Jacob   voorzitter 
N. van Dunné - de Josselin de Jong secretaris-penningmeester 
G.J. Sinke - van der Kolk 
S. Moorlag - Sjollema 
 
H. Molijn    adviseur 
 
Rotterdam, 15 maart 2010 
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Jaarverslag 2009 van de Stichting Steunfonds Landelijke Unie Van Vrijwilligers. 
 
In 2009 is het bestuur op 12 november bijeengekomen. Van het LUVV-bestuur was een verzoek 
binnengekomen over co-financiering van maximaal € 28.000,- voor de LUVV kwaliteitsimpuls die in 
2010 verder gestalte zal krijgen. Het bestuur heeft besloten voor dit bedrag garant te staan onder de 
voorwaarde dat financiële middelen die via externe financiering worden verkregen op dit bedrag in 
mindering zullen worden gebracht. 
 
Op 21 februari 2010 heeft de kascommissie van de LUVV de jaarrekening 2009 van de Stichting 
Steunfonds Landelijke Unie Van Vrijwilligers goedgekeurd. 
 
Over 2009 is een positief  resultaat geboekt van € 7.266,-. 
 
Per 31 december 2009 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
Mw. G.A.M. Steenbakkers - de Groot   voorzitter 
Dhr. T. de Graaff     secretaris 
Dhr. J.A. Voetman     penningmeester 
 
 
Overveen, maart 2010. 
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    Grou  , bruggetje                                      Wierum v.a. de Zeedijk                          Veenwouden, Schierstins  

 
 
De aantallen vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2007. 
 
 
De vrijwilligersaantallen over de periode 2000 t/m 2009. 
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Bestuurssamenstelling. 
 
Het PUVV-bestuur werd in 2009 gevormd door de voorzitters van de lokale UVV-afdelingen. 
 

Bestuursleden (naam) Functie 

Mw. T. Dijkstra voorzitter UVV Aldeboarn 

Mw. G. Vries - Vlasma voorzitter UVV Dokkum 

Mw. H. Sikkema voorzitter UVV Grou 

Mw. P. Hazenberg voorzitter UVV Heerenveen 

Dhr. J. Postema voorzitter UVV Joure 

Mw. J. Gorter voorzitter UVV Leeuwarden 

Dhr. W. van Steijn voorzitter UVV Veenwouden 

Mw. H. Trul - Stoelwinder voorzitter UVV Winschoten 

Dhr. O. Postmus voorzitter UVV Wirdum 

Mw. I. Sijbesma - Rutgers contactpersoon (UVV Veenwouden) 

 
 
 

Provincies  Friesland &  Groningen 
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Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 
Dokkum: Bloemen voor 12 ½ en 25 jaar in dienst. Afdeling bestond 30 jaar. 
Grou:  Attentie op vrijwilligersdag, lief en leed attenties. 
Heerenveen:  Jaarlijks reisje met afsluitend diner; Kerstpakket van het ziekenhuis. 
Leeuwarden: Boeket bloemen voor 5, 10, 15 etc jaar dienstverband, december attentie. Eén  
  vrijwilliger ontving een Koninklijke Onderscheiding. 
Veenwouden: Nieuwe vrijwilliger krijgen altijd een roos. Krijgen buffet aangeboden en Kerstpakket. 
Winschoten: Feestavond. 
 

 

Van welke (overheids) instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d.: 
Dokkum:  Van zorggroep Pasana. 
Grou:   Gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar naast vergoeding verzekeringspremie. 
  Verder de Zorggroep Noorderbreedte; 
Heerenveen: Van ziekenhuis Tjongerschans; 
Leeuwarden: Van ziekenhuis en verzorg/verpleegtehuis en serviceflat. Er zijn 39 donateurs; 
Veenwouden: Van Talma Hoeve en Talma Hûs (onderdeel zorggroep Pasana); 
Winschoten: Van de Ommelander Ziekenhuisgroep, locatie Lucas. 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
- Adviesraad Boarnsterhiem, Mienskipssoarch. 
- SWOL. 
- SWD. 
- Rode Kruis. 
- Zonnebloem. 
- Humanitas. 
- Stand-By Frieslân (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?: 
 
Dokkum -  Afdeling wordt steeds groter; Pasana (alle tehuizen en ziekenhuis in Dongeradeel) wil 
  één aanspreekpunt voor alle vrijwilligers; 
Grou -   Meer aanvragen zelfstandig wonende ouderen via project “hulp op maat”; 
Leeuwarden -  Scholing en bijscholing, flexibele inzetbaarheid,maatschappelijke stages, witte vlekken 
  opsporen, opstarten nieuwe projecten (ook in het weekeinde), communicatie  
  verbeteren. 
Veenwouden-  Verbeteren kwaliteit vrijwilligers op praktisch en bestuurlijk niveau. Veranderingen 
  tactvol naar voren brengen. Goede sfeer en goede scholing organiseren. 
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Kerncijfers van de PUVV Friesland-Groningen. 

Aantal afdelingen in 2009 9 

Totaal aantal vrijwilligers (incl. bestuur e.d.) 1.477 

Aantal bestuursleden 48 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2009 156 

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 27 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X  1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Friesland-Groningen 

X  € 1.000 

Ziekenhuis 8 448 50,3 €    1.006,- 

Zorg- en verpleeg instelling 35 375 25,0 €       500,- 

Gehandicapten instelling 1 6 0,36 €           7,- 

Psychiatrische instellingen - - - €    - 

Totaal 44 829 75,7 €     1.513.- 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Friesland-Groningen 

X € 1.000 

Ziekenhuis 4 120 10,8 €    216,- 

Zorg- en verpleeg instelling 72 530 32,0 €    640,- 

Gehandicapten instelling - - - €    - 

Psychiatrische instellingen - - - €    - 

Totaal 76 650 42,8 €    856,-  

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Friesland-Groningen 

X € 1.000 

Ouderen 283 250 15,4 €   308,- 

Gehandicapten  - - - €    - 

Overig - 11 2,1 €      42,- 

Totaal 283 261 17,5 €    350,- 
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Extramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Friesland-Groningen 

X € 1.000 

Ouderen 321 114 5,0 €    100,- 

Gehandicapten  - - - €     - 

Overig - 40 4,1 €     82,- 

Totaal 321 154 9,1 €   182,- 

     

Totale maatschappelijke bijdrage van alle UVV afdelingen in  

de provincies Friesland en Groningen:  

 € 2.901.000,- 

 
 
 
De toonaangevende activiteiten van de UVV-afdelingen in  Friesland en Groningen: 
 
 

Intramuraal 
 

Persoons-
gebonden       

uren 
 

X 1.000 uur 

Onder-
steunende 

Uren 
 

X 1.000 uur 

 Extramuraal Persoons- 
gebonden 

uren 
 

X1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

Gastvrouw/Gastheer 66,8 -  Tafeltje-dek-je 10,1  

Begeleidende activiteiten - 19,2  Bezoek eenzamen 1,8  

Overige activiteiten 5,6 14,2  Bestuurszaken  4,1 

Bibliotheek activiteiten - 4,6  Overige activiteiten 5,6 3,4 

Winkel (vast e/o rijdend) - 4,8  Begeleiding  1,3 

Kinderopvang 3,3 -  Hand/spandiensten  0,3 

Totaal 75,7 42,8   17,5 9,1 
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  Doesburg, Grote Toren                               Slot Loevestein                      Wageningen, raadhuis 

 
 

Provincie Gelderland 

 
De vrijwilligersaantallen over de periode 2000 t/m 2009. 
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Bestuurssamenstelling PUVV-Gelderland 
 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

dhr. R. van den Boorn Voorzitter m algemeen, externe contacten 

mw. I. Hekkelman Secretaris v algemeen 

mw. P. de Weerd Penningmeester v financiën 

mw. A. de Bie Lid v algemeen 
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Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Afleggen van werkbezoeken aan plaatselijke UVV-afdelingen; voorbereiden van provinciale 
ledenvergaderingen; bieden van een ontmoetingsplatform voor plaatselijke UVV-afdelingen; bijwonen 
van ALV-bijeenkomsten van de LUVV, meedenken met de reorganisatie van de UVV. 
 

 

Wanneer zijn de PUVV-leden vergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
27 januari, 14 april (jaarvergadering), 26 mei (extra vergadering), 8 september 
 

 

Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd? 
Computercursus 
 
Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen hebben de PUVV-besturen voor hun 
afdelingen georganiseerd? 
Vrijwilligersdag voor coördinatoren, projectleiders en bestuursleden van de UVV-afdelingen op 19 
november 2009.  
 
Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen hebben de afdelingen voor de vrijwilligers 
georganiseerd? 
Interne opleiding/voorlichting in de zorginstellingen waar UVV-vrijwilligers werkzaam zijn,  
Incidenteel een computercursus. 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om de medewerkers 
eens “in het zonnetje te zetten”? 
Jaarlijkse uitstapjes; excursie naar fabriek voor orthopedische schoenen gevolgd door een stamppot 
buffet; uitje met een bezoek aan een museum en een etentje; presentje en bloemen bij 15 jaar 
vrijwilligerswerk. 
 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden? 
Bij de UVV Hengelo vierde het ouderenkoor Jong van Hart zijn 40 jarig jubileum. 
 

 

Van welke (overheids)instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d. 
Gemeenten waar de UVV-afdelingen gevestigd zijn en instellingen waar vrijwilligers werkzaam zijn 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties? 
Johanniterstichting; ANBO; Zonnebloem; KBO; Rode kruis (Welfare); Meldpunt Vrijwilligers 
Wageningen. 
 

 

Wat is – samengevat -  de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie m.b.t. de richting 
waarin het vrijwilligerswerk zich zal gaan ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daarop te 
kunnen/moeten inspelen: 
De meeste afdelingen willen de bestaande situatie handhaven en de ontwikkelingen afwachten. Wat 
intramurale projecten betreft is het moeilijk om de UVV identiteit te behouden; landelijk, regionaal en 
ook lokaal is het steeds moeilijker nieuwe vrijwilligers te vinden. De ervaring is dat de zorginstellingen 
liever met “eigen” vrijwilligers werken dan met vrijwilligers aangeleverd door andere organisaties, 
zoals de UVV. 
Voorlichting, training en ook verzekering gebeuren vaak al door die zorginstellingen waar onze 
vrijwilligers werken.  
 
Wat zijn de ervaringen van de afdelingen in uw provincie met de contacten met de instellingen 
waar zij actief zijn? 
Goed. 
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Wat is – samengevat - de visie van de afdelingen in uw provincie over de toekomst van de Unie 
Van Vrijwilligers als organisatie? 
Plaatselijk zijn er grote verschillen. Sommige afdelingen bloeien nog steeds, o.m. door de 
aanwezigheid van doelgroepen, zoals een plaatselijk ziekenhuis. Andere afdelingen zijn plaatselijk 
“uitgezorgd”.  
De instroom van nieuwe vrijwilligers neemt landelijk zienderogen af, daarom ziet men de toekomst 
van de UVV als landelijke organisatie met zorg tegemoet.  
Als de maatschappij verandert, moeten wij mééveranderen, is de visie van een afdeling. Dus niet 
krampachtig het voortbestaan van de UVV tegen de trend in rekken. Laat de afdelingen die nog goed 
draaien, vooral doorgaan.  
 

 

Wat zijn de recente ontwikkelingen binnen uw provincie  op het gebied van: 
 

- Werving van nieuwe bestuursleden en/of vrijwilligers: 

Werving van vrijwilligers gaat redelijk; bestuursleden en projectleiders moeizaam 
 

- PR: 
mond-tot-mond reclame, brochure, presentatie tijdens open dag in ziekenhuizen, advertenties 
in plaatselijk huis-aan-huis blad, via Meldpunt Vrijwilligers Wageningen 

 
- WMO (contacten met het zorgloket in uw gemeente): 

bezoek van vergaderingen; opgenomen op de Wageningse website “Het Knooppunt”.  
 

- Intramurale activiteiten: toename / afname: 
blijft gelijk of neemt licht toe. 

 
- Extra murale activiteiten: toename / afname: 

blijft gelijk of neemt licht af.  
 

 

Kerncijfers van de PUVV Gelderland 

 

Aantal afdelingen in 2009 11 

Totaal aantal vrijwilligers (incl. bestuur e.d.) 1.086 

Aantal bestuursleden 45 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2009 115 

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 24 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Gelderland 

X € 1.000 

Ziekenhuis 18 189 24,4 €   488,- 

Zorg- en verpleeg instelling 10 231 16,2 €   324,- 

Gehandicapten instelling - - - €     - 

Psychiatrische instellingen - - - €     - 

Totaal 28 420 40,6 €    812,- 
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Intramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Gelderland 

X € 1.000 

Ziekenhuis 9 72 10,5 €    210,- 

Zorg- en verpleeg instelling 12 91 12,9 €    258,- 

Gehandicapten instelling - - - €     - 

Psychiatrische instellingen - - - €     - 

Totaal 21 163 23,4 €    468,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Gelderland 

X € 1.000 

Ouderen 554 164 11,6 €    232,- 

Gehandicapten  - - - €   - 

Overig - - - €    - 

Totaal 554 164 11,6 €   232,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Gelderland 

X € 1.000 

Ouderen 875 69 9,7 €   194,- 

Gehandicapten  - - - €   - 

Overig - 31 3,2 €    64,- 

Totaal 875 100 13,9 €   258,- 

 

 

Totale maatschappelijke bijdrage van alle UVV afdelingen in  

de provincie Gelderland 

 €  1.770.000,-  
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De toonaangevende activiteiten van de UVV-afdelingen in Gelderland: 

  

Intramuraal 
 

Persoons-
gebonden       

uren 
 

X 1.000 uur 

Onder-
steunende 

Uren 
 

X 1.000 uur 

 Extramuraal Persoons- 
gebonden 

uren 
 

X1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

Gastvrouw/gastheer 30,0 -  Gastvrouw/gastheer 6,6  

Overige activiteiten 10,6 11,6  Overige activiteiten 1,8 9,0 

Winkel - 10,7  Bestuur - 1,7 

Begeleiding - 0,7  Tafeltje-dek-je 1,6  

Bibliotheek - 0,4  Bezoek eenzamen 1,6  

    Hand- en span dienst  3,2 

Totaal 40,6 23,4  Totaal 11,6 13,9 
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    Nuth, Griezegrubbe                                Heerlen, St Pancratiuskerk                  Roermond, Stadhuis. 

     
Provincie Limburg 

 
De vrijwilligersaantallen over de periode 2000 t/m 2009. 
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Bestuurssamenstelling: 
 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

E.Coenen-Vaessen Voorzitter V  

A.H.van der Kraan-
Sleeuwenhoek 

Secretaris V  

H.H.Diederen-van den Broek Penningmeester V  

H. van Rijswijk Lid M PR  

W.Hollanders Lid M Cursussen 
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Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Twee bestuursleden hebben een door de provincie georganiseerde bijeenkomst over subsidiebeleid 
bijgewoond, gevolgd door een aparte bijeenkomst met een commissie (politici en ambtenaren) over 
noodzaak en besteding van subsidies. We gaven uitleg over doelstelling Provinciale en Landelijke 
UVV en ondersteuning aan de afdelingen in de provincie. 
Twee bestuursleden hebben een gesprek gehad met de manager van een Zorgcentrum over het al 
dan niet blijven van de UVV. 
Twee bestuursleden bezochten de ALV van de LUVV. 
Twee bestuursleden hebben een jaarlijks gesprek gehad met twee beleidsmedewerkers van de 
afdeling Cultuur en Welzijn van de provincie Limburg over de financiële begroting en jaarverslag. 
Drie bestuursleden namen in Breda deel aan de bijeenkomst over het kiezen van een scenario voor 
de toekomst van de UVV.  
Eén bestuurslid nam deel aan het kwaliteitsonderzoek door het Jonker Verwey Instituut.  

 

Wanneer zijn de PUVV-leden vergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
DB- vergaderingen PUL: 18/2, 02/04, 08/06, 07/09, 05/10, 13/10, 27/10. De laatste drie 
vergaderingen vonden plaats om de moeilijkheden in twee afdelingen te bespreken. 
Provinciale vergadering incl. jaarvergadering : 11/3, 10/06, 16/09, en 18/11 2009. 

 

Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd? 
Geen. 
 
Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen hebben de PUVV-besturen voor hun 
afdelingen georganiseerd? 
Cursus integratie, cursus “Omgaan met moeilijke mensen”  en een projectleiders cursus. 
 
Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen hebben de afdelingen voor de vrijwilligers 
georganiseerd? 
Afd. Heerlen: Intervisiebijeenkomsten voor UVVers werkzaam op afd. Oncologie. 
Afd.Maastricht; cursus Osteoperose en CVA. 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om de medewerkers 
eens “in het zonnetje te zetten”? 
Jaarlijks etentje, kerstpakket of cadeaubon, uitstapje. 
 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden? 
In de afdelingen Geleen, Roermond en Voerendaal-Nuth heeft een vrijwilliger een Koninklijke 
Onderscheiding ontvangen.   
 

 

Van welke (overheids)instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d. 
Van de Provincie Limburg voor het geven van cursussen. 
De afdelingen ontvangen subsidie van de Instellingen waar gewerkt wordt.  
Afdeling Voerendaal-Nuth ontvangt subsidie van de gemeente Voerendaal en Nuth voor het 
thuiszorgproject Aanvullende Mantelzorg en van de Rabobank ontving de afd. een donatie. 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties? 
Afdeling Geleen werkt in een project RUZ (Rode Kruis, UVV en Zonnebloem) samen aan een 
soosmiddag voor ouderen. 
 

 

Wat is – samengevat -  de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie m.b.t. de richting 
waarin het vrijwilligerswerk zich zal gaan ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daarop te 
kunnen/moeten inspelen: 
Verschillende afdelingen hebben moeite het hoofd boven water te houden wegens gebrek aan 
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bestuursleden. 
 
Wat zijn de ervaringen van de afdelingen in uw provincie met de contacten met de instellingen 
waar zij actief zijn? 
De ervaringen zijn wel goed, hoewel het in de instellingen steeds meer de tendens wordt dat 
locatiemanagers vrijwilligers overnemen. In diverse huizen wil men niet meer met de UVV 
samenwerken.   
 
Wat is – samengevat - de visie van de afdelingen in uw provincie over de toekomst van de Unie 
Van Vrijwilligers als organisatie? 
Zorgelijk! Er worden steeds hogere verwachtingen geuit over de inzet van vrijwilligers op plaatsen 
waar te weinig betaalde krachten ingezet worden.  
 

 

Wat zijn de recente ontwikkelingen binnen uw provincie  op het gebied van: 
 

- Werving van nieuwe bestuursleden en/of vrijwilligers: Vrijwilligers aanbod is voldoende. 
Bestuursfuncties zijn nauwelijks in te vullen. 

 
- WMO (contacten met het zorgloket in uw gemeente): In Voerendaal en Nuth is de UVV 

vertegenwoordigd in de WMO-raad. De afdelingen waar alleen in instellingen wordt gewerkt 
heeft men geen connecties met de WMO. 

 
- Intramurale activiteiten: toename / afname:  In diverse huizen toename . 

 
- Extra murale activiteiten: toename / afname: blijft gelijk. 

 
- Tafeltje-dek-je (indien van toepassing): Loopt prima. 

 
- Contacten met culturele minderheden: Gaat goed. In verschillende tehuizen werkt men reeds 

met “nieuwe Nederlanders”.  In één huis waar de integratiestage afloopt hebben drie van de 
zeven stagiaires aangegeven het vrijwilligerswerk te blijven doen na het behalen van hun 
diploma.    

 

 

 

 

 

Kerncijfers van de PUVV Limburg 

 

Aantal afdelingen in 2009 6 

Totaal aantal vrijwilligers (incl.  bestuur e.d.) 1.096 

Aantal bestuursleden 29 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2009 55 

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

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Limburg 

X € 1.000 

Ziekenhuis 17 383 72,0 €   1.440,- 

Zorg- en verpleeg instelling 20 296 39,6 €       792,- 

Gehandicapten instelling 1 15 1,5 €         30,- 

Psychiatrische instellingen - - - € - 

Totaal 38 694 112,1 €    2.262,- 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Limburg 

X € 1.000 

Ziekenhuis 5 141 31,7 €     634,- 

Zorg- en verpleeg instelling 24 214 37,5 €     750,- 

Gehandicapten instelling 1 1 1,5 €       30,- 

Psychiatrische instellingen - - - € - 

Totaal 30 356 70,7 €    1.414,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Limburg 

X € 1.000 

Ouderen 136 54 7,9 €    158,- 

Gehandicapten  - - - € - 

Overig - - - €  - 

Totaal 136 54 7,9 €    158,- 
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Extramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Limburg 

X € 1.000 

Ouderen 5 18 2,3 €   46,- 

Gehandicapten  - - - € - 

Overig - 17 2,3 €   46,- 

Totaal 5 35 4,6 €   92,- 

 

Totale maatschappelijke bijdrage van alle UVV afdelingen in  

de provincie Limburg. 

 € 3.026.000,- 
 

 

 

De toonaangevende activiteiten van de UVV afdelingen in Limburg: 
 
 

  

Intramuraal 
 

Persoons-
gebonden       

uren 
 

X 1.000 uur 

Onder-
steunende 

Uren 
 

X 1.000 uur 

 Extramuraal Persoons- 
gebonden 

uren 
 

X1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

Gastvrouw/gastheer 64,4 -  Gastvrouw/gastheer 4,0 - 

Overige activiteiten 47,7 63,2  Bezoek eenzamen 2,9 - 

Begeleiding - 14,4  Bestuur - 2,3 

Lectuur en bibliotheek - 5,5  Overige activiteiten 1,0 2,3 

Winkel (vast/rijdend) - 1,0     

Koffie, thee verzorgen - 1,0     

Totaal 112,1 70,7  Totaal 7,9 4,6 
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    Wouw, marktplein                                          Veghel, Lambertuskerk                                  Oss, Villa Constance 

 
 

Provincie Noord-Brabant  
 
De vrijwilligersaantallen over de periode 2000 t/m 2009. 
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Samenstelling P.UVV bestuur: 
 

Bestuursleden (naam) m/v Functie/ Aandachtsgebied 

Dhr. W. Heijliger M Voorzitter 

Dhr. A. Carstens M Secretaris 

Dhr. P. van Schilt M Penningmeester 

Mevr. H. van Geest-Mesters V Lid; liaisonfunctie tussen de afdelingen en 
het provinciale bestuur. 

Mutaties in het bestuur vonden niet plaats 
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PUVV-leden vergaderingen en jaarvergaderingen  
Wij kwamen bijeen  voor een reguliere vergadering op  13 januari,  9 september en 1 december. 
Op 7 april was er de jaarvergadering waar het Jaarverslag 2008 werd vastgesteld. Tevens werden het 
financieel j aaroverzicht 2008 en de begroting 2009  vastgesteld. 
Alle vergaderingen werden goed bezocht zodat de beraadslagingen een representatief beeld gaven 
van wat in de afdelingen leeft.  

 

Activiteiten van het P.UVV-bestuur c.q. de provinciale vergadering 
Het bestuur kwam enkele malen bijeen ter voorbereiding van de PUVV vergaderingen.  
Mevrouw Mester heeft in het kader van haar aandachtsgebied een aantal afdelingen c.q. 
vergaderingen in de afdelingen bezocht. 
 
Vanuit het bestuur is aan de landelijke  Algemene Leden Vergadering deelgenomen waar de 
standpunten werden verwoord die in de PUVV waren geformuleerd. Ook heeft het PUVV-bestuur zijn 
verantwoordelijkheid genomen om het “toekomstbeleid” mede vorm te geven. Dat gebeurde door te 
zorgen voor Brabantse deelname aan ingestelde werkgroepen en het toezeggen van een bijdrage in 
de kosten.  
 
Voorafgaand aan de landelijke ALV werd in Breda op verzoek van het landelijke bestuur een beraad 
georganiseerd met de PUVV’s van Zeeland en Limburg. Daar moest worden vastgesteld dat de 
eenheid van opvattingen van onze Brabantse afdelingen niet in de andere provincies werd 
teruggevonden. Bovendien was men met verschillende mandaten gekomen zodat niet op de ALV een 
gezamenlijk standpunt kon worden ingebracht 

 

Op de vier provinciale vergaderingen heeft het bestuur de meningsvorming over de toekomst van de 
UVV gecoördineerd en gestimuleerd. Dat leidde ertoe dat er unanimiteit bestond over het standpunt 
dat op de ALV werd uitgedragen: 

 de UVV is een bottom up organisatie. Het werk in de afdelingen is de kern van haar bestaan. 

 De regionale verbanden c.q. PUVV’s vervullen een platformfunctie, opiniërend, bevruchtend, 
stimulerend. 

 Op landelijk niveau is er sprake van een kleine, faciliterende organisatie die ook het algemeen 
landelijke gezicht van de UVV vormt. 

 Kwaliteitsverhoging nadrukkelijk in beeld, maar op lokaal niveau en gebonden aan de projecten. 

 In dat verband kan de LUVV zich uitstekend profileren met een aanzet tot een kwaliteitsslag in de 
afdelingen waarbij het actualiseren van het Handboek goede diensten kan bewijzen .De PUVV 
Noord-Brabant heeft uit haar reserves €  1000,- vrijgemaakt als bijdrage in de kosten van het 
landelijke kwaliteitsproject. 

 

 De PUVV Noord-Brabant heeft uitgesproken dat er geen principiële bezwaren zijn om mee te 
werken aan een herindeling van de regio’s wanneer daarmee de bestaande (hechte) binding van 
de afdelingen op elkaar niet verstoord wordt. 

 

Binnen de provinciale vergaderingen is voorts gesproken over onderwerpen zoals: 

 het bedrijven van PR via de digitale snelweg,  

 het overnemen van de vrijwilligerscoördinatie door beroepskrachten van grote  instellingen,  

 de medewerker in het zonnetje zetten,  

 het verzekeren van medewerkers via gemeenten,  

 het formaliseren van afspraken met medewerkers en instellingen via overeenkomsten en    
functiebeschrijvingen 
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Kerncijfers van de PUVV Noord-Brabant 

Aantal afdelingen in 2009 9 

Totaal aantal vrijwilligers (incl.  bestuur e.d.) 1.302 

Aantal bestuursleden 47 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2009 86 

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 39 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Noord-Brabant 

X € 1.000 

Ziekenhuis 11 186 12,1 €    242,- 

Zorg- en verpleeg instelling 14 93 4,6 €      92,- 

Gehandicapten instelling 4 29 1,4 €      28,- 

Psychiatrische instellingen - - - € - 

Overig - - - € - 

Totaal 29 308 18,1 €     362,- 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Noord-Brabant 

X € 1.000 

Ziekenhuis 10 241 7,6 €    152,- 

Zorg- en verpleeg instelling 37 314 10,9 €    218,- 

Gehandicapten instelling 5 28 1,1 €      24,- 

Psychiatrische instellingen - - - €    - 

Overig - - - €    - 

Totaal 52 583 19,6 €    394,- 
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Extramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Noord-Brabant 

X € 1.000 

Ouderen onbekend 41 1,6 €    32,- 

Gehandicapten  - - - €     - 

Overig   - 13 1,3 €     26,- 

Totaal - 54 2,9 €    58,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Noord-Brabant 

X € 1.000 

Ouderen onbekend 10 0,6 €     12,- 

Gehandicapten  - - - €      - 

Overig - 56 2,2 €     44,- 

Totaal - 66 2,8 €     56,- 

     

Totale maatschappelijke bijdrage van alle UVV afdelingen in  

de provincie Noord-Brabant. 

 €  870.000,- 
 

 

 

De toonaangevende activiteiten van de UVV-afdelingen in de provincie Noord-Brabant: 

  

 

Intramuraal 
 

Persoons-
gebonden       

uren 
 

X 1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

 Extramuraal Persoons- 
gebonden 

uren 
 

X1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

Gastvrouw/gastheer 14,9 -  Gastvrouw/gastheer 1,8 - 

Begeleiding - 12,1  Bezoek eenzamen 1,0 - 

Bezoek eenzamen 0,2 -  Bestuursactiviteiten - 0,8 

Kinderopvang 0,3 -  Bibliotheek - 0,3 

Overige activiteiten 2,7 1,9  Overige activiteiten 0,1 1,7 

Winkel (vast/rijdend) - 1,3     

Koffie, thee verzorgen - 2,0     

Bibliotheek - 1,7     

Totaal 18,1 19,6  Totaal 2,9 2,8 
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        Haarlem, Spaarne en Grote Kerk            Hoorn, scheepsjongens van de …       Velsen, Noordzee kanaal. 

 
 

Provincie Noord-Holland 
 
 
De aantallen vrijwilligers over de periode 200 t/m 2009. 
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Doelstelling: 
Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van activiteiten 
in ziekenhuizen, zorginstellingen en via vriendschappelijk huisbezoek met flexibiliteit,  

kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken. 
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De afdelingen: 
De PUVV Noord-Holland telde in 2009 10 lokale afdelingen, t.w.: 
Amsterdam, Den Helder, Enkhuizen, Haarlem, Heiloo, Hilversum, Hoorn, Krommenie, Schoorl en 
Velsen. 
 
Bestuurssamenstelling. 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

Ton Beekmans Voorzitter m tot 13 januari 2009 

Gery Molenaar Voorzitter a.i. v vanaf 13 januari 2009 

Tom de Graaff Secretaris   

Tom de Graaff Penningmeester   

Gery Molenaar Lid  tot 13 januari 2009 

 

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 
13 januari   4 maart    
17 maart   19 november 
 
Door de terugtredende rol van het provinciaal bestuur vergaderde het PUVV-bestuur veelal via de 
email of via de telefoon. 
 

 

Welke cursussen, themadagen e.d zijn door de afdelings UVV-bestuursleden gevolgd?: 
Bestuursleden van de afdelingen volgden een opleidingstraject om de slagkracht van de lokale 
besturen te verhogen. Dit traject werd voor 90% gefinancierd door de provincie Noord-Holland. 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om medewerkers eens 
“in het zonnetje te zetten”? 
Bloemenbon (Den Helder e.o.); 
Cadeaubon, bloemetje, feestelijke bijeenkomst na jaarvergadering (Amsterdam); 
Bonbons op vrijwilligersdag, verjaardagskaart, bloemetje bij een kroonjaar (Haarlem); 
Lunch op twee data (Heiloo); 
Roos aan iedere medewerker die 10, 20 of 30 jaar in hetzelfde project werkt, attentie aan alle 
projectleiders (Hilversum e.o.); 
Bloemenworkshop, presentje met Sinterklaas, cadeautje voor projectleiders, aandacht bij jubilea, 
ziekte en vreugde (Hoorn); 
Drie medewerkers hebben een oorkonde en bloemen ontvangen voor een 25- en 30 jarige inzet 
(Enkhuizen); 
 

 

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); 
Aanmeldformulier op de LUVV website trekt veel nieuwe vrijwilligers. 
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Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties: 
Humanitas (Haarlem) 
Leger des Heils (Amsterdam, Haarlem) 
Rode Kruis (Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Krommenie) 
Zonnebloem (Enkhuizen, Haarlem, Krommenie) 
Vrijwilligers Centrale (Amsterdam, Den Helder, 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?: 
Vraag naar kwaliteit neemt toe. Ziekenhuis wil dat UVV’ers meedoen aan trainingen e.d. (Den Helder 
e.o.); 
Kwaliteit vrijwilligers blijft centraal staan. Nieuw beleidsplan opstellen (Amsterdam); 
Deskundigheid en flexibiliteit van vrijwilligers bevorderen (Haarlem); 
Vrijwilligerswerk wordt steeds professioneler, afdelingen zullen gaan afhaken!; 
Extra service aan cliënten bieden (Hoorn); 
Open staan voor nieuwe projecten (Krommenie); 
Tehuizen starten steeds meer projecten op (Enkhuizen) 

 
 

Kerncijfers van de PUVV Noord-Holland 

Aantal afdelingen in 2009 10 

Totaal aantal vrijwilligers (incl.  bestuur e.d.) 1.810 

Aantal bestuursleden 50 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2009 124 

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 44 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Noord-Holland 

X € 1.000 

Ziekenhuis 41 500 65,3 €    1.306,- 

Zorg- en verpleeg instelling 31 247 21,2 €       424,- 

Gehandicapten instelling 3 8 2,1 €        42,- 

Psychiatrische instellingen - - - €     - 

Totaal 75 755 88,6 €    1.772,- 
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Intramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Noord-Holland 

X € 1.000 

Ziekenhuis 17 403 49,3 €     986,- 

Zorg- en verpleeg instelling 73 505 40,8 €     816,- 

Gehandicapten instelling 8 37 5,2 €     104,-  

Psychiatrische instellingen - - - €      - 

Totaal 98 945 95,3 €   1.906,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Noord-Holland 

X € 1.000 

Ouderen 543 438 38,8 €     776,- 

Gehandicapten  16 10 0,2 €         4,- 

Overig - 6 0,2 €         4,- 

Totaal 559 444 39,2 €     780,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Noord-Holland 

X € 1.000 

Ouderen 482 141 5,5 €      110,- 

Gehandicapten  - - - €     - 

Overig - 93 6,0 €      120,- 

Totaal 482 234 11,5 €      230,- 

     

Totale maatschappelijke bijdrage van alle UVV afdelingen in  

de provincie Noord-Holland. 

 €  4.688.000,- 
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De toonaangevende activiteiten van de UVV afdelingen in Noord-Holland: 

  

Intramuraal 
 

Persoons-
gebonden       

uren 
 

X 1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

 Extramuraal Persoons- 
gebonden 

uren 
 

X1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

Gastvrouw/gastheer 73,2 -  Bezoek eenzamen 19,8 - 

Overige activiteiten 15,4 14,8  Tafeltje-dek-je 13,6 - 

Begeleiding - 30,7  Begeleiding - 5,2 

Winkel - 15,8  Overige activiteiten 0,9 1,9 

Koffie, thee verzorgen - 26,4  Gastvrouw/gastheer 4,9 - 

Bibliotheek - 3,3  Bestuursactiviteiten - 4,4 

Kinderopvang - 3,3     

Bloemen en fruit - 1,0     

Totaal 88,6 95,3  Totaal 39,2 11,5 
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                   De “Stadsburg”                                 “De Lutte”                                              Bataviastad 

 
 Provincies Overijssel           /                 Flevoland 
 
De aantallen vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2009. 
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Bestuurssamenstelling 
 

Bestuurssamenstelling  

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

F.J.L.M. Buschman Voorzitter M Beleid, algemene leiding, cursussen, PR 

A.L.E. Schut-Palm Secretaris V Beleid, schr.begeleiding bestuursactivi-
teiten; monitoring antwoorden afd., 
redactie enz. blad PUVV P(a)raat O/F 

G.H. Nieuwenhuis Penningmeester M Beleid, financieel beleid, fin. transacties. 
boekhouding en fin.jaarstukken 
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Bestuursmutaties in 2009 
De voorzitter van de afd. Zwolle bood aan de secretaris per 01-01-2009 te vervangen, maar trok zich 
wegens te drukke werkzaamheden weer terug. In juli stelde het gehele bestuur hun functies ter 
beschikking per eind 2009. Het aftreden heeft uiteindelijk eind januari 2010 plaatsgevonden. 

 

Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Het bestuur kwam bijeen in januari, maart, juli en augustus. Behandelde onderwerpen waren: 
cursussen en themadag, twee provinciale vergaderingen, door de LUVV aangedragen onderwerpen, 
aftreden, bijwonen jaarvergaderingen afdelingen.  
Het onregelmatig verschijnende blad PUVVO/F P(a)raat verscheen vijfmaal. Hierin/aan worden alle 
door het secretariaat ontvangen c.q. door te geven nieuws, LUVV-verslagen enz., uittreksels Vakwerk 
vermeld c.q. gehecht. 
 

 

De PUVV-ledenvergaderingen- en jaarvergaderingen zijn gehouden op: 

 23-04-09 de gecombineerde ALV/PV in het ziekenhuis te Almelo  

 14-10-09 PV in het Odd Fellowhuis te Hengelo. Op deze tweede PV werden vooral de toekomst 
van de PUVV en daarmee de afdelingen van Overijssel-Flevoland besproken. Er hadden zich 
vanuit de afdelingen immers geen kandidaten voor een nieuw te vormen bestuur gemeld. 
Vertegenwoordigers van het LUVV-bestuur waren aanwezig om advies te geven. 

 

 

Er zijn geen cursussen, opleidingen en/of themadagen door de PUVV-bestuursleden gevolgd. 
 
Cursussen, opleidingen en/of themadagen voor de afdelingen georganiseerd: 

 Er was op 13-05 in Wierden een sprekersmiddag met een voorafgaande lunch voor leiding en 
medewerkers van alle afdelingen georganiseerd. Professor Anne van der Meiden zou daar een 
praatje houden over communicatie in de ruimste zin. Daaraan voorafgaand zou trainer Arend 
Compagner een praatje houden over het onderwerp van overleven naar leven. Hoewel deze 
middag vroeg genoeg was aangekondigd, was het voor de afdelingen moeilijk om hun medewer-
kers hiervoor zo enthousiast te maken dat een volle zaal, minimaal 250 mensen, mogelijk was. 
Het bestuur moest deze middag dan ook helaas afblazen. 

 Op 23-09 werd de thema-ontmoetingsdag voor bestuursleden bij Brennels Buiten in Kraggenburg 
(NOP) gehouden. Er gaven zich 16 afdelingsbestuurders en 3 PUVV-bestuurders op. Na 
koffie/thee met brandnetelcake werd een rondgang over het terrein gehouden. Arend 
Compagner, trainer, gaf daarna in een praatje aan wat de verschillen zijn tussen vrouwen en 
mannen, waarna werd afgesloten met een lichte gezonde maaltijd. 

 

 

 
Activiteiten Afdelingen 
Aan het einde van het verslagjaar 2009 hebben twee afdelingen zichzelf opgeheven. Afdeling 
Lelystad heeft de medewerkers ondergebracht bij de instellingen waarin zij al werkzaam waren en 
Afdeling Rijssen heeft het project Sociëteit met de medewerkers ondergebracht in de SWO 
Rijssen/Holten. Afdeling Noordoostpolder kondigde aan in de loop van 2010 zich bij de PUVV 
Friesland/Groningen te zullen aansluiten. Zie verder Kerncijfers PUVV Overijssel-Flevoland. 
 

 

 
Cursussen door de afdelingen georganiseerd:  
Almelo, Ambt Delden, Goor, Stad Delden, Wierden en Zwolle: vulden niets in of geen in. 
Enschede: Computer cursus via de volksuniversiteit Enschede 
Hengelo: Contactmiddag 4 november. 
Losser: Cursus besturen voor PL’s en bestuur 
Markelo: De secretaris heeft de cursus PR en Communicatie gevolgd, gegeven via  de gemeente. 
NOP:  Teambuildingdag bestuur o.l.v. coach; thema-avond Terminale Thuiszorg; workshop 
rolstoelrijden 
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Activiteiten door de afdelingen ondernomen om de medewerkers eens “in het zonnetje te 
zetten”:  
Almelo: Viering 10- en 25-jarige jubilea en kerstattentie voor alle medewerkers. 
Ambt Delden: Feestelijke middag in de zomer. 
Enschede: Tijdens de Jaarvergadering jubilerende medewerkers (bij 25 jaar) mooi boeket en 
oorkonde. Bij Lustrum van een project voor de betrokken medewerkers koffie met gebak. 
Goor: Bloemen op jaarvergadering voor 25 jaar lidmaatschap; medewerking aan lintje voor UVV-
medewerker; feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst; uitstapje augustus; koffiemorgen herfst. 
Hengelo: Buffet tijdens jaarvergadering, tijdens ziekte en jubilea een bloemetje en/of attentie. Buffet 
met de projectleiders. 
Losser: Bloemen bij jubilea; Kerstpakket van Zorggroep St. Maarten 
Markelo: Niet ingevuld 
NOP: Jaarlijks uitje (in omgeving/regio) 
Stad Delden: Nieuwjaarsbijeenkomst, jaarvergadering, contactmiddag, feestellijke  dag ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
Wierden: Jaarlijks uitje. 
Zwolle:  Jaarlijks uitje;huldiging jubilarissen;lustrumviering;dag van de vrijwilliger. 
 

 

 
Jubilea en (koninklijke) onderscheidingen bij de afdelingen:  
Ambt Delden, Enschede, Losser, Markelo en Zwolle: vulden niets in of geen in. 
Almelo: 10- en 25-jarige jubilea. 
Goor: Medewerkster heeft Koninklijke Onderscheiding gekregen 
Hengelo: 8 personen, 10 jaar vrijwilliger. 
NOP: KO’s – geen; 3 vrijwilligsters 12 ½ jarig jubileum (tijdens jaarvergadering gehuldigd). 
Stad Delden: Voorzitter Carla van Wijk is benoemd tot ridder in de orde  van Oranje Nassau 
Wierden: Dhr. J. Wensink. Koninklijke onderscheiding. 
 

 

 
(Overheids)instellingen waarvan de afdelingen subsidies, donaties, giften e.d. ontvangen:  
Almelo, Enschede, Hengelo, en Zwolle: vulden n.v.t. of geen in. 
Ambt Delden: Gemeente Hof van Twente en Carint, soms een gift van een klant 
Goor: Gemeente Hof van Twente, zorgcentrum De stoevelaar (Carint), zorgcentrum Herfstzon. 
Losser: Zorggroep St. Maarten, Gemeente, Losserhof, Bernardusstichting. 
Markelo: Rabobank 
NOP: Gemeente Noordoostpolder, Sanquin Bloedbank, FlevoMeer bibliotheek, Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land, bijdrage MC Emmeloord 
Stad Delden: Gemeente Hof van Twente via de SWO Hof van Twente 
Wierden: Gemeente Wierden 
 

 

 
Contacten en samenwerkingsverbanden die de afdelingen met andere (vrijwilligers)-
organisaties onderhouden:  
Almelo: Zonnebloem. 
Ambt Delden: Zonnebloem, en SWO van Hof van Twente 
Enschede: WMO, Steunpunt vrijwilligerswerk 
Goor: Via klankbordgroep Stichting Welzijn Ouderen 
Hengelo: Hulpdienst, SWOH, Bureau Reken Maar, Gehandicaptenraad, Zonnebloem, SIZ, 
Humanitas, Leendert Vriel, VOC tandem. 
Losser: Overleg vrijwilligersverband gemeente losser; Vertegenwoordiging in het 
seniorenconsultatiebureau-overleg 
Markelo: ANBO, Zonnebloem, Vrijwillige Hulpdienst, Rode Kruis en SWO 
NOP: Carrefour – melden vacatures 
Stad Delden: Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente; Stichting Wonen Delden; Carint-
Verpleeghuis St. Elisabeth 
Wierden: De Welle, Rotary. 
Zwolle: - 
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De toekomstvisie – samengevat - van de afdelingen m.b.t. de richting waarin het 
vrijwilligerswerk zich zal gaan ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daarop te 
kunnen/moeten inspelen, is  : 
Almelo: In de richting van meer vrijwilligerswerk in het ziekenhuis ZGT Almelo. Goede contacten met  
vrijwilligerscoördinator in het ziekenhuis. 
Ambt Delden: Er zal meer vraag komen naar hulp “thuis”, want voor de zorginstellingen is voorlopig 
nog voldoende belangstelling. Helaas verouderen de huidige krachten sterk en de aanwas van 
jongeren is gering. Misschien is het wijs een steviger beroep te doen op zeer jonge mensen. 
Enschede: Stabiele en flexibele organisatie met frisse uitstraling. Dit is volgens ons mogelijk door alert 
te blijven en regelmatig functioneringsgesprekken met de projectleiders te houden. Wij streven ernaar 
om één maal per twee jaar in gesprek te gaan met de directie van de instellingen waar wij werken. 
Goor: Vooral jongere nieuwe vrijwilligers hard nodig. De afdeling vergrijst en dat zal grote problemen 
geven voor het vrijwilligerswerk in de toekomst. We zijn actief bezig met werven. 
Hengelo: We streven ernaar zoveel mogelijk vrijwilligers te krijgen om de eventuele behoeften in de 
toekomst te kunnen verzilveren.  
Markelo: Instroming van jongere vrijwiligers zou welkom zijn. Zijn we inmiddells in geslaagd. 
NOP: Vrijwilligers moeten vrijwilligers blijven m.a.w. alert zijn op eventueel afschuiven van taken van 
betaalde krachten naar vrijwilligers. 
Stad Delden: Op dezelfde voet verder gaan, d.w.z.; activiteiten aanbieden voor zelfstandig wonende 
ouderen. 
Zwolle: Uitbreiding van projecten. Werving en scholing 
Losser, Wierden: beide niets ingevuld. 
 
De ervaringen van de afdelingen met de contacten met de instellingen, waar zij actief zijn, zijn 
de volgende:  
Almelo, Goor, Markelo, NOP, Stad Delden, Wierden en Zwolle: vulden alle goed in. 
Ambt Delden: Zeer goed. 
Enschede: Wij hebben via de contactpersoon (bedoeld wordt coördinator of PL) een goed contact, 
maar dit is volgens ons niet voldoende, daarom ons streven om met enige regelmaat als bestuur ook 
te praten met de directie. 
Hengelo: De instellingen waar de UVV Afd. Hengelo werkzaam is zijn erg tevreden, contacten 
verlopen goed. Met ziekenhuis is het contact één maal per drie maanden. Met andere instellingen één 
of twee keer per jaar. Indien nodig vaker. 
Losser: Onze inzet wordt zeer gewaardeerd. 
 
De visie – samengevat - van de afdelingen over de toekomst van de Unie Van Vrijwilligers als 
organisatie is:  
Almelo: Het nu verrichte vrijwilligerswerk zal blijven bestaan en zich waarschijnlijk uitbreiden, zeker in 
het Almelose ziekenhuis. Het aantal andere projecten vermindert geleidelijk. 
Ambt Delden: Zeer moeilijk als er geen rijke sponsor komt; zorginstellingen gaan hun eigen 
vrijwilligers werven en opleiden en zullen ons terzijde schuiven. Willen wij acceptabel blijven dan 
moeten wij een krachtige organisatie zijn en dat ook uitstralen, dus wij hebben meer geld nodig voor 
PR  e.d. 
Enschede: Ondank onze autonomie is het belangrijk om landelijk als één hechte vereniging naar 
buiten te treden. Wij moeten ervoor zorgen dat de algemene naamsbekendheid niet wordt 
ondergesneeuwd door de grote mede-vrijwilligersorganisaties. Daarom moet ook landelijk de UVV 
duidelijk aanwezig blijven 
Goor: Zie richting vrijwilligerswerk. 
Hengelo: We zouden graag zien dat de LUVV zich bezig hield met het uitdragen en promoten van de 
bekendheid van de UVV in Nederland. 
Losser: Onduidelijk 
Markelo: Dat we nog lang aktief mogen zijn in het vrijwilligerswerk. 
NOP: De taken van het LUVV moeten zijn het initiëren en managen van ideeën die ten goede komen 
van de plaatselijke UVV's. De landelijke naamsbekendheid en het in de markt zetten van de UVV is 
een andere belangrijke taak. Reageren op zaken die de UVV aangaan en daardoor duidelijk maken 
waar de UVV voor staat. We zijn ons zeer bewust dat het een lastige klus is, omdat de plaatselijke 
UVV's autonoom zijn en de situaties zeer divers. Denk maar aan de onvergelijkbaarheid van een UVV 
in een grote stad of in een kleine gemeente. 
Stad Delden: De LUVV moet blijven bestaan. De landelijke organisatie moet zich inspannen om het 
vrijwilligerswerk van de UVV te promoten en veel meer zichtbaar te maken in de samenleving. 
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Wierden: Enigszins onzeker. 
Zwolle: Negatief 
 

 

De recente ontwikkelingen in 2008  binnen de  afdelingen op het gebied van: 
 
Werving van nieuwe bestuursleden en/of vrijwilligers:  
Almelo: Tot nu toe voldoende aanbod. 
Enschede: Oproep via Steunpunt vrijwilligerswerk/ website en ons mededelingenblad. Artikel met foto 
in de Twentse Courant/Tubantia en “huis aan huis” bladen, dit i.v.m. ons 70 jarig bestaan 
Goor: Veelbelovend nieuw bestuurlid er bij. Via onder meer folders in wachtkamers, bij apotheek, 
bibliotheek etc. en bij Bureau Vrijwilligerswerk proberen wij nieuwe medewerkers te krijgen. Ook van 
mond tot mond reclame verwachten wij wel succes.  
Hengelo: via open dag, mond tot mond reclame. 
 Markelo: Gaat goed. 
NOP: Goed. 
Stad Delden: Via publiciteit en via zittende vrijwilligers  
Wierden: Wordt doorlopend aan gewerkt. 
Zwolle:  Werving van nieuwe bestuursleden en/of vrijwilligers:via contacten met de Vrijwilligerscentrale 
te Zwolle en advertenties in plaatselijke krant;brochures; stand op opendag Isalaklinieken 
Ambt Delden en Losser: niet ingevuld.  
 
PR:  
Almelo, Ambt Delden, Losser en Zwolle: vulden niets in of geen in. 
Enschede: Plaatselijke beurzen, op twee beurzen meer gestaan dan voorgaand jaar. 
Goor: Actief 
Hengelo: Uitgifte van contactblad, foldermateriaal verspreiden. 
Markelo: Goed. 
NOP: Actief via huis-aan-huisblad en website. 
Stad Delden: Regelmatig publiciteit in de lokale pers 
Wierden: D.m.v. folders. 
  
WMO (contacten met het zorgloket in uw gemeente):  
Almelo, Losser, Markelo, NOP, Stad Delden en Zwolle: vulden niets in, geen of n.v.t.  in. 
Ambt Delden: Weinig 
Enschede: Tweemaal per jaar 
Goor: Goede contacten met Gemeente en Steunpunt Vrijwilligerswerk.  
Hengelo: Geen contact.  
Wierden: Alleen indien nodig. 
 
Intramurale activiteiten: toename / afname:  
Ambt Delden, Losser, NOP, Wierden en Zwolle: vulden niets in of n.v.t. in. 
Almelo: Gelijk gebleven. 
Enschede: Niet. 
Goor: Geen mutaties 
Hengelo:  Geen 
Markelo: Gelijk. 
Stad Delden: Gelijk gebleven. 
 
Extra murale activiteiten: toename / afname:  
Losser, Markelo, NOP en Zwolle: vulden niets in of n.v.t. in. 
Almelo: Afname met één project (boeken bezorgen). 
Ambt Delden: Lichte afname door bezuiniging. 
Enschede: Niet 
Goor: Geen mutaties 
Hengelo: Geen 
Stad Delden: Toename met: Huiskamerproject en Seniorenproject  
Wierden: Geen 
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Tafeltje-dek-je (indien van toepassing):  
Almelo, Enschede, Goor, Hengelo, Losser, Markelo, NOP, Zwolle: n.v.t. 
Ambt Delden: Ons grootste project in ons buitengebied, 15.000 km per jaar en ca. 4.500 maaltijden. 
Stad Delden: Afname 
Wierden: Geen. 
  
Overig:  
De andere afdelingen vulden hier niets in. 
Enschede: Volksuniversiteit over cursussen 
Stad Delden: Met Stichting Wonen Delden contacten over activiteiten in nieuw senioren wooncomplex 
De Stadshagen 
 

 
 

Kerncijfers van de PUVV Overijssel-Flevoland. 

 

Aantal afdelingen in 2009 13 

Totaal aantal vrijwilligers (incl. bestuur e.d.) 1.563 

Aantal bestuursleden 55 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2009 145 

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

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Overijssel-Flevoland 

X € 1.000 

Ziekenhuis 19 327 51,9 €    1.038,- 

Zorg- en verpleeg instelling 28 322 22,3 €       446,- 

Gehandicapten instelling 1 2 0,2 €           4,- 

Psychiatrische instellingen - - - €  - 

Totaal 38 651 74,4 €    1.488,- 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

x 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Overijssel-Flevoland 

X € 1.000 

Ziekenhuis 25 243 28,2 €      564,- 

Zorg- en verpleeg instelling 34 291 16,3 €      326,- 

Gehandicapten instelling 4 50 2,9 €        58,- 

Psychiatrische instellingen 1 29 0,8 €        16,- 

Totaal 64 613 48,2 €     964,- 
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Extramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Overijssel-Flevoland 

X € 1.000 

Ouderen 248 144 10,9 €     218,- 

Gehandicapten  - - - € - 

Overig - 49 5,2 €     104,- 

Totaal 248 193 16,1 €     322,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Overijssel-Flevoland 

X €1.000 

Ouderen 178 46 4,9 €      98,- 

Gehandicapten  - - - € - 

Overig - 116 5,0 €     100,- 

Totaal 178 162 9,9 €     198,- 

     

Totale maatschappelijke bijdrage van alle UVV afdelingen in  

de provincies Overijssel en Flevoland 

 €  2.972.000,- 
 

 

De toonaangevende activiteiten van de UVV afdelingen in Overijssel en Flevoland: 
 

  

Intramuraal 
 

Persoons-
gebonden       

uren 
 

X 1.000 uur 

Onder-
steunende 

Uren 
 

X 1.000 uur 

 Extramuraal Persoons- 
gebonden 

uren 
 

X1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

Gastvrouw/gastheer 66,6 -  Gastvrouw/gastheer 6,2 - 

Begeleiding - 14,5  Tafeltje-dek-je 4,5 - 

Bezoek eenzamen 1,2 -  Bloedbank 5,2 - 

Kinderopvang 1,8 -  Begeleiding - 4,3 

Koffie, thee verzorgen - 8,7  Bestuur - 3,1 

Bibliotheek - 5,2     

Winkel (vast/rijdend) - 2,9  Bibliotheek - 2,5 

Bloemen, fruit verzorgen - 0,4  Overige activiteiten 0,2 - 

Overige activiteiten 4,8 16,5     

Totaal 74,4 48,2  Totaal 16,1 9,9 
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Amersfoort, museum ‘Flehite’                    Bilthoven, Gemeentehuis                      Vianen, Hofpoort 
 
 

Provincie Utrecht       

 
De vrijwilligersaantallen over de periode 2000 t/m 2009. 
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Bestuurssamenstelling. 
 
 
Bestuurssamenstelling PUVV Utrecht 
 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

G.A.M. Steenbakkers-de Groot Voorzitter v Voorzitter, algehele leiding 

B. van der Ham Secretaris m Secretaris, agendering. notulen 

H.H.P. Meerts Penningmeester m Penningmeester, financiën 

Th.C. Verwijs-Hammers Lid v 2e secretaris 
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Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Afdelingen ondersteunen en adviseren met het beleid en de deskundigheidsbevordering.  
 
De volgende onderwerpen kregen in 2009 bijzondere aandacht: 
- Discussie met de afdelingen over de toekomstige structuur van de landelijke UVV. 
- Vrijwilligerscontracten / contracten met zorginstellingen. 
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
- Deskundigheidsbevordering  
Uitgesproken is dat we graag willen meewerken aan de verandering in de toekomst van de UVV. 
  
Als uitvloeisel van de stellingen op de Landelijke Themadag 2008 zijn door het Bestuur van de LUVV 
drie  werkgroepen ingesteld, te weten: Kwaliteit, Regionale overlegstructuren  en Financiën. Dit heeft 
geleid tot een actieplan dat is aangeboden aan de Ledenvergadering op 12 november 2009 en dat is 
goedgekeurd door de leden. 
 
Er is gewerkt aan kwaliteitseisen en professionele uitstraling. 
Verder is aandacht besteed aan tijdelijk vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Stages met een 
duidelijke taak voor de plaatselijke afdelingen ten opzichte van verzorgingshuizen en ziekenhuizen. In 
het oog springend was dat er voor jeugd een uitdaging ligt op dit punt. 
 

 

Wanneer zijn de PUVV-leden vergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
12 maart, 11 juni en 19 november 2009. 
 

 

Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd? 
Het bestuur organiseerde op 15 oktober een Themadag met als onderwerp: “herkenning in 
veranderende tijden en vormgeven aan verbinding”. 
Inleiding door mevrouw M. Alblas werkzaam bij Movisie. 
 
Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen hebben de PUVV-besturen voor hun 
afdelingen georganiseerd?  Geen. 
 
Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen hebben de afdelingen voor de vrijwilligers 
georganiseerd?   Geen. 
 

 
 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om de medewerkers 
eens “in het zonnetje te zetten”? 
Gebruikelijke huldigingen (schouderklopjes) door nagenoeg alle afdelingen, veelal tijdens de 
jaarvergaderingen. 
 

 

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. 
Gemeente, verzorgingshuizen en particulieren. 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties? 
Gemeenten, Stichting Welzijn Ouderen, Rode Kruis, Zonnebloem, WMO-beraad, Cliëntenraad. 
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Wat is – samengevat -  de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie m.b.t. de richting 
waarin het vrijwilligerswerk zich zal gaan ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daarop te 
kunnen/moeten inspelen: 
Zie onder activiteiten.  Zie jaarverslag PUVV waarin per afdeling een overzicht wordt gegeven van het 
wel en wee van de betreffende afdeling. 
 
Wat is – samengevat - de visie van de afdelingen in uw provincie over de toekomst van de Unie 
Van Vrijwilligers als organisatie? 
Zie onder activiteiten. 
 

 
 

Wat zijn de recente ontwikkelingen binnen uw provincie  op het gebied van: 
 

- Werving van nieuwe bestuursleden en/of vrijwilligers:  opvolging secretaris is in werking. 
 

- PR: geen bijzonderheden. 
 

- WMO (contacten met het zorgloket in uw gemeente):  toegepast, waar mogelijk. 
 

- Intramurale activiteiten: toename / afname:   ongeveer gelijk gebleven. 
 

- Extra murale activiteiten: toename / afname:  ongeveer gelijk gebleven. 
 
 

 
 

 

Kerncijfers van de PUVV Utrecht 

 

Aantal afdelingen in 2009 12 

Totaal aantal vrijwilligers (incl bestuur e.d.) 978 

Aantal bestuursleden 73 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2009 118 

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 46 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Utrecht 

X € 1.000 

Ziekenhuis 7 90 11,8 €    236,- 

Zorg- en verpleeg instelling 53 522 47,8 €     956,- 

Gehandicapten instelling 1 5 0,5 €       10,- 

Psychiatrische instellingen - - - €  - 

Totaal 61 617 60,1 €   1.202,- 
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Intramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Utrecht 

X € 1.000 

Ziekenhuis 6 68 8,6 €     172,-    

Zorg- en verpleeg instelling 36 367 18,9 €      378,- 

Gehandicapten instelling 1 5 0,2 €         4,- 

Psychiatrische instellingen -- - - € - 

Totaal 43 440 27,7 €      554,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Utrecht 

X € 1.000 

Ouderen 909 117 8,1 €     162,- 

Gehandicapten  2 9 0,2 €         4,-   

Overig 1 11 5,5 €      110,-    

Totaal 912 137 13,8 €      276,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Utrecht 

X € 1.000 

Ouderen 334 150 7,3 €      146,-     

Gehandicapten  18 4 0,2 €          4,- 

Overig - 49 10,0 €       200,-   

Totaal 352 203 17,5 €       350,-   

     

Totale maatschappelijke bijdrage van alle UVV afdelingen in  

de provincie  Utrecht 

 €  2.382.000,- 
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De toonaangevende activiteiten van de UVV-afdelingen in de provincie Utrecht: 

  

Intramuraal 
 

Persoons-
gebonden       

uren 
 

X 1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

 Extramuraal Persoons- 
gebonden 

uren 
 

X1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

Gastvrouw/gastheer 49,8 -  Gastvrouw/gastheer 9,0 - 

Bloemen/fruit verzorgen - 7,2  Bezoek eenzamen 4,6 - 

Begeleiding - 1,7  Bestuur - 9,6 

Kinderopvang 3,4 -  Begeleiding - 6,3 

Bezoek eenzamen 2,4 -  Bibliotheek - 0,8 

Winkel (vast/rijdend) - 3,7  Overige activiteiten 0,2 0,8 

Bibliotheek - 3,3     

Overige activiteiten 4,5 11,8     

Totaal 60,1 27,7   13,8 17,5 
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         Zierikzee, haven                                             Ouddorp                                             Goes, stadskantoor 

 
Provincie Zeeland 

        
De vrijwilligersaantallen over de periode 2000 t/m 2009.  
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Doelstelling:  

Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van activiteiten 
in ziekenhuizen, zorginstellingen en via vriendschappelijk huisbezoek met felxibiliteit, kwaliteit 

en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken. 
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Bestuurssamenstelling: 
 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

M.G. Blom Voorzitter m  

C. Eijskoot - Jonker Secretaris v  

W. Dijkhuizen Penningmeester m  

E. Eshuis Lid m PR. 

B. Hamerlinck 2e secretaris v  

 

Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Het houden van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en een jaarvergadering. 
Bezoeken van de jaarvergaderingen van de afdelingen. 
Deelname aan de LUVV vergaderingen. 
 

 

Wanneer zijn de PUVV-leden vergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
Ledenvergaderingen: 12 januari, 9 maart, 14 september en 9 november. 
Jaarvergadering PUVV: 11 mei. 
Jaarvergaderingen afdelingen: Goeree-Overflakkee 12 maart; Schouwen-Duiveland 17maart; 
Middelburg 18 maart; Vlissingen 23 maart;  Goes 2 april. 
 

 

Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd? 
Geen 
 
Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen hebben de PUVV-besturen voor hun 
afdelingen georganiseerd? 
Geen 
 
Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen hebben de afdelingen voor de vrijwilligers 
georganiseerd? 
Middelburg- Herhalingscursus reanimatie; overige afdelingen geen. 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om de medewerkers 
eens “in het zonnetje te zetten”? 
Bloemen voor jubilarissen, kaarten op verjaardagen, bloemen voor nieuwe vrijwilligers, 
nieuwjaarslunch, high-tea en jaarvergaderingen met diner. 
 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden? 
Jubilea UVV: zes met 10 jaar; zes met 15 jaar; drie met 20 jaar;één met 25 jaar;  zes met 30 jaar en  
vier met 35 jaar. Maakt een totaal van 26 jubilarissen. 
1 x vrijwilligerspenning. 
 

 

Van welke (overheids)instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d. 
RABO- bank en tevens worden er wel vergoedingen van de diverse instellingen ontvangen. 
Gemeentelijke subsidies. 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties? 
 
Afdeling Middelburg: Vrijwillige Zorg Walcheren; Scoop; Porthos (Welzijn Middelburg), Provincie 
Zeeland en Gemeente Middelburg. 
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Wat is – samengevat -  de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie m.b.t. de richting 
waarin het vrijwilligerswerk zich zal gaan ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daarop te 
kunnen/moeten inspelen: 
Het werk van de vrijwilligers wordt bij de meeste afdelingen steeds meer door de instellingen 
georganiseerd. Daardoor zal in een enkele afdeling de rol van de UVV teruglopen.  
Door de vergrijzing zijn er meer vrijwilligers nodig, maar het aantal vrijwilligers daalt hier en daar. 
Het beleid moet hierop afgesteld worden. Over het algemeen is de toekomstvisie positief. 
 
Wat zijn de ervaringen van de afdelingen in uw provincie met de contacten met de instellingen 
waar zij actief zijn? 
Jaarlijks vinden er evaluatie gesprekken plaats en over het algemeen zijn de contacten goed. 
 
Wat is – samengevat - de visie van de afdelingen in uw provincie over de toekomst van de Unie 
Van Vrijwilligers als organisatie? 
Het is moeilijk om een juiste balans te vinden tussen de LUVV als top- down of bottom-up 
organisatie. 
 

 

Wat zijn de recente ontwikkelingen binnen uw provincie  op het gebied van: 
 

- Werving van nieuwe bestuursleden en/of vrijwilligers:doorlopend, in plaatselijke Vrijwilligers 
Vacature Bank (Goes), Website. 

- PR: Promotiefilm op de website van Goeree-Overflakkee. 
- WMO (contacten met het zorgloket in uw gemeente):  

o Afdeling Goes heeft hiermee goede ervaringen. 
- Intramurale activiteiten: toename / afname: 

o Wisselend per afdeling. 
- Extramurale activiteiten: toename / afname: 

o Wisselend per afdeling. 
- Tafeltje-dek-je (indien van toepassing): 

o Afdeling Goes werkt samen met de gemeente volgens een nieuwe opzet. 
- Contacten met culturele minderheden: 

o Enkele afdelingen hebben contacten met culturele minderheden. 
 

 
 

 

 

Kerncijfers van de PUVV Zeeland 

Aantal afdelingen in 2009 5 

Totaal aantal vrijwilligers (incl.  bestuur e.d.) 681 

Aantal bestuursleden 31 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2009 54 

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

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Zeeland 

X € 1.000 

Ziekenhuis 12 158 19,6 €    392,- 

Zorg- en verpleeg instelling 32 141 16,0 €    320,- 

Gehandicapten instelling - - - €   - 

Psychiatrische instellingen - - - € - 

Totaal 44 299 35,6 €    712,- 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Zeeland 

X € 1.000 

Ziekenhuis 11 102 8,3 €     166,- 

Zorg- en verpleeg instelling 52 108 17,2 €     344,- 

Gehandicapten instelling 6 29 2,1 €       42,- 

Psychiatrische instellingen - - - € - 

Totaal 69 239 27,6 €     552,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Zeeland 

X € 1.000 

Ouderen 212 91 6,7 €       130,- 

Gehandicapten  - - - €   - 

Overig - - - €    - 

Totaal 212 91 6,7 €      130,- 
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Extramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Zeeland 

X € 1.000 

Ouderen 40 3 0,7 €        14,- 

Gehandicapten  - - - € - 

Overig - 46 5,9 €      118,- 

Totaal 40 49 6,6 €      132,- 

     

Totale maatschappelijke bijdrage van alle UVV afdelingen in  

de provincie Zeeland. 

 €  1.526.00,- 
 

 

 

De toonaangevende activiteiten van de UVV-afdelingen in de provincie Zeeland: 

  

Intramuraal 
 

Persoons-
gebonden       

uren 
 

X 1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

 Extramuraal Persoons- 
gebonden 

uren 
 

X1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

Gastvrouw/gastheer 25,6 -  Tafeltje-dek-je 5,6 - 

Begeleiding - 10,5  Gastvrouw/gastheer - - 

Overige activiteiten 9,5 10,1  Bestuur - 5,2 

Bezoek eenzamen 0,5 -  Begeleiding - 0,7 

Kinderopvang - -  Bezoek eenzamen 1,1 - 

Koffie/thee verzorgen - 1,7  Culturele bijeenk. - 0,7 

Winkel - 3,1  - - - 

Bibliotheek - 2,0  - - - 

Lectuur e.d. verzorgen - 0,2  - - - 

Totaal 35,6 27,6   6,7 6,6 
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                Wassenaar, dorpskerk                               Rotterdam, Euromast                             Barendrecht, watertoren 

 
Provincie Zuid Holland 

 
De aantallen vrijwilligers over de periode 2000 t/m 2009. 
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Bestuurssamenstelling  
 

Bestuursleden (naam) Functie m/v Aandachtsgebied 

A.P. (Toon) Meijs Voorzitter m Meedenken/adviseren landelijke 
ontwikkelingen 
Voorzitter regio bijeenkomst Midden-West  

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

B.(Boudewijn) de Jong Penningmeester m  

J.(John) Hekelaar Lid m Voorzitter werkgroep Kwaliteit 
Schrijven van de notitie “Kwaliteit in 
structuur”, op basis waarvan is gekozen 
voor de zgn. kwaliteitsimpuls. 
De gehouden bijeenkomsten zijn voor 
een belangrijk deel in 2009 voorbereid. 
Regio bijeenkomsten 
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Activiteiten van het PUVV-bestuur: 
Vergaderingen met de afdelingen en de voorbereidingen hiervan. 
Bijwonen van LUVV vergaderingen door twee bestuursleden. 
Discussie met de afdelingen over toekomst van de  UVV. 
 

 

Wanneer zijn de PUVV-leden vergaderingen- en jaarvergaderingen gehouden: 
8 april 2009 Regio bijenkomst Midden-West 
15 oktober 2009. 
 

 

Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen zijn door de PUVV-bestuursleden gevolgd? 
Geen  
 
Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen hebben de PUVV-besturen voor hun 
afdelingen georganiseerd? 
Geen 
 
Welke cursussen, opleidingen en/of themadagen hebben de afdelingen voor de vrijwilligers 
georganiseerd? 
Computercursus (Barendrecht) 
Voorbereiding kwaliteitsbevordering voor 2010 (Hendrik-Ido-Ambacht) 
Cursus notuleren op de PC (Den Haag) 
Themabijeenkomsten (Rotterdam) 
Scholingsaanbod nieuwsbrief (Rotterdam) 
 

 

Welke activiteiten zijn door de afdelingen in uw provincie ondernomen om de medewerkers 
eens “in het zonnetje te zetten”? 
Nieuwjaarsbijeenkomsten met feestelijke afsluiting (Barendrecht,  Boskoop, Zwijndrecht)) 
High-tea na afloop van jaarvergadering of contactmiddag (Barendrecht, Zwijndrecht)) 
Uitstapjes (Albrandswaard/Delta, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht) 
Eindejaarsattentie (Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam, Zwijndrecht)) 
Bloemen voor afzwaaiende vrijwilligers (Dordrecht) 
Uitspreken van complimenten (Rotterdam) 
In de Nieuwsbrief van de afdeling wordt altijd één persoon of één project (met de medewerkers) in 
het zonnetje gezet (Zoetermeer) 
Bij ziekte een bloemetje of andere attentie  (Boskoop, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht). 
 

 

Welke jubilea en (koninklijke) onderscheidingen hebben in uw provincie plaatsgevonden? 
Uitreiking Stadsspelden van de Gemeente (Den Haag) 
Vrijwilligersspeld (Rotterdam) 
Erepenning van de gemeente (Hendrik-Ido-Ambacht) 
Huldiging bij 5, 10, 12½, 20, 25, 30, 40-jarig dienstverband (Delft, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Leidschendam/Voorburg, Rotterdam, Zoetermeer, Zwijndrecht) 
 

 

Van welke (overheids)instellingen ontvangen de afdelingen in uw provincie subsidies, 
donaties, giften e.d. 
Gemeenten, ziekenhuizen, zorginstellingen,  Rabobank, Oranjefonds, Bloedbank,  bedrijven, 
particuliere instellingen,  donateurs (Barendrecht, Den Haag, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Zoetermeer, Zwijndrecht) 
 

 

Welke contacten en samenwerkingsverbanden hebben de afdelingen in uw provincie met 
andere (vrijwilligers)organisaties? 
St. Welzijn Ouderen (Barendrecht) 
Woonzorgcentrum (Barendrecht) 
Diverse Stichtingen (Barendrecht) 
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Gehandicaptenplatform (Barendrecht) 
Klankbordgroep Vrijwilligerswerk (Barendrecht) 
Nationaal Ouderen Fonds (Barendrecht) 
Bibliotheek (Barendrecht)  
Het Gilde (Barendrecht) 
Veilig Verkeer Nederland (Barendrecht) 
Rode Kruis (Wassenaar, Zoetermeer) 
Regionaal Overleg met UVV afdelingen in Barendrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht 
Onderdeel van branche vertegenwoordiging (Rotterdam) 
Overkoepelende gemeentelijke instantie (Den Haag) 
Vrijwilligersplatform (Den Haag) 
Federatie van Ouderen (Wassenaar) 
MS vereniging voor MS projectgroep(Zoetermeer) 
Telefooncirkel (Zoetermeer) 
 

 

Wat is – samengevat -  de toekomstvisie van de afdelingen in uw provincie m.b.t. de richting  
waarin het vrijwilligerswerk zich zal gaan ontwikkelen en hoe de afdelingen denken daarop te 
 kunnen/moeten inspelen: 

   Daar helpen  en  ondersteunen waar de samenleving behoefte aan heeft en dat zo breed mogelijk, 
 ook in samenwerking met andere organisaties (Barendrecht) 
 Inspelen op het werk in de zorginstelling dat zich meer  gaat richten op de veranderde samenstelling  
 van de bewoners  (verpleeghuis i.p.v. verzorgingshuis) Hendrik-Ido-Ambacht). 
 Centrale beleidsvorming met inspraakmogelijkheid van lokale besturen.  Kritisch analyseren van  
 uitvoering van beleidsinitiatieven ; “kwaliteitsimpuls” leek goed initiatief. Landelijk aandacht voor PR 
 en communicatie ontwikkelen.  Fusering lokale afdelingen in een stedelijke agglomeratie.  
 Bureaucratie indammen (Den Haag) 
 Opheffen provinciale PUVV-bestuurslaag (Den Haag, Rotterdam)  
 Ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn.; bij de LUVV consulenten  
 aannemen voor contacten met en ondersteuning aan de afdelingen.; fondsenwerving; intranet waar 
 afdelingen informatie kunnen halen en brengen (Den Haag) 
 Professionalisering  en verhoging van de kwaliteit, bijv. door beschrijving processen, communiceren 
 met vrijwilligers, periodieke controle, aanpassen aan de nieuwe wensen/eisen. Goede begeleiding  
 en ondersteuning van de vrijwilligers. Goede regelmatige contacten met instellingen. Meer  
 deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers (Rotterdam)  
 Houden wat we hebben en uitbreiden (Zoetermeer)  
 
 
Wat zijn de ervaringen van de afdelingen in uw provincie met de contacten met de instellingen 
waar zij actief zijn? 
De afdelingen ervaren de contacten met de instellingen waar zij werken zonder meer goed, prettig tot 
zeer prettig, de UVV wordt bijzonder gewaardeerd (Albrandswaard/Delta, Barendrecht, Boskoop, Den 
Haag,  Hendrik-Ido-Ambacht, Wassenaar, Zwijndrecht). 
Den Haag, Hendrik-Ido-Ambacht, Leidschendam/Voorburg, Wassenaar vinden de contacten goed tot 
uitstekend. 
Prima; afspraken vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst en jaarlijkse evaluatie met werkplan 
(Rotterdam) 
Overwegend positief (Zoetermeer) 
 
Wat is – samengevat - de visie van de afdelingen in uw provincie over de toekomst van de Unie 
Van Vrijwilligers als organisatie? 
Ondersteuning aan  de afdelingen; onderhouden van  goede contacten met de overheden en zorgen 
voor een  goede naam van de UVV (Barendrecht).  
Bij de beleidsvorming inspraakmogelijkheid voor lokale besturen. “”Kwaliteitsimpuls” goed initiatief van 
landelijk bestuur. Landelijk aandacht voor PR en communicatie. Overhead minimaliseren door 
opheffing provinciale/regionale bestuurslaag; fusering van lokale afdelingen in een stedelijke 
agglomeratie (bijv. regio Haaglanden, regio Rijnmond). Jaarverslagen vereenvoudigen (Den Haag) 
Meer inbreng en ondersteuning van LUVV (gezamenlijk PR-beleid, vraagbaak op velerlei gebied)   
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Wat zijn de recente ontwikkelingen binnen uw provincie  op het gebied van: 
 

- Werving van nieuwe bestuursleden en/of vrijwilligers: 
Via Vrijwilligers Vacature Bank (Albrandswaard/Delta, Zoetermeer); via Vrijwilligerspunt 
(Leidschendam/Voorburg) 
Advertenties in wijkbladen, nieuwsbrieven, website (Den Haag, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Zwijndrecht). 
Contacten met marktplaats Vrijwillige Zorg, CVD en andere branchegenoten. Meer aandacht 
voor hulpvragers door middel van folders, advertenties en het aanhalen van contacten  met 
andere instanties. Ook huis aan huis folderen. (Rotterdam) 

 
- PR: 

Via website van de instellingen waar de UVV afdeling werkt (Albrandswaard/Delta) 
Via goed gelezen weekbladen (Barendrecht en Zoetermeer; AD Haagse Courant 
(Zoetermeer) 
Website in Den Haag wordt vernieuwd en nieuw foldermateriaal wordt voorbereid. 
Ook Zwijndrecht werkt aan nieuwe folder. 
UVV  nog meer op de kaart zetten (Hendrik-Ido-Ambacht) 
Nieuwsbrief: behalve naar de eigen medewerkers ook naar netwerk, instellingen, 
hulpvragers, subsidiegever; website, folders en posters, toesturen aan  alle voor de afdeling 
van belang zijnde relaties; contacten met alle instellingen en  het updaten van de 
samenwerkingsovereenkomst (Rotterdam). 
 

- WMO (contacten met het zorgloket in uw gemeente): 
Barendrecht is niet actief in de WMO maar wordt wel op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen 
Den Haag: contacten staan nog in de kinderschoenen, doch  de gevolgen zijn al merkbaar 
Rotterdam: via brancheoverleg in nauw contact met de wensen van de wethouder op dit 
gebied 
Hendrik-Ido-Ambacht: de wnd voorzitter van de afdeling  is voorzitter van  de WMO 
Adviesraad en de voorzitter van de afdeling is bestuurslid van de WMO commissie 
Zwijndrecht: bestuurslid is secretaris van de WMO 
 

- Intramurale activiteiten: toename / afname:  
Toename: Albrandswaard/Delta, Den Haag, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam, Zwijndrecht) 
Afname: Delft, Zoetermeer, Zwijndrecht 

 
- Extramurale activiteiten: toename / afname:  

Toename: Den Haag, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam, Zoetermeer, Zwijndrecht 
Afname: Zwijndrecht 
 

- Tafeltje-dek-je (indien van toepassing): 
Ondersteuning bij bezorging (Barendrecht) 
In drie dienstencentra(Zoetermeer) 
 

- Contacten met culturele minderheden: 
Lichte toename (Albranswaard/Delta) 
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Kerncijfers van de PUVV Zuid-Holland 

Aantal afdelingen in 2009 16 

Totaal aantal vrijwilligers (incl bestuur e.d.) 2.897 

Aantal bestuursleden 70 

Aantal projectleiders – coördinatoren in 2009 221 

Aantal instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis e.d.) 107 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Zuid-Holland 

X € 1.000 

Ziekenhuis 37 827 90,8 €   1.816,- 

Zorg- en verpleeg instelling 90 728 109,5 €   2.190,- 

Gehandicapten instelling 4 1 0,4 €          8,- 

Psychiatrische instellingen 3 16 2,7 €        54,- 

Totaal 134 1.572 203,4 €   4.068,- 

 

Intramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

projecten 

Aantal 

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV 

afdelingen in 

Zuid-Holland 

X € 1.000 

Ziekenhuis 28 274 44,7 €        894,- 

Zorg- en verpleeg instelling 100 616 71,9 €     1.438,-   

Gehandicapten instelling 10 24 5,1 €        102,-  

Psychiatrische instellingen 20 116 24,8 €        496,-    

Totaal 158 1.030 146,5 €    2.930,- 

 

Extramurale 

activiteiten 

 

Persoonsgebonden 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Zuid-Holland 

X € 1.000 

Ouderen 3.113 420 69,1 €   1.382,- 

Gehandicapten  26 11 1,3 €        26,- 

Overig - 145 8,6 €      172,- 

Totaal 3.139 576 79,0 €   1.580,- 
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Extramurale 

activiteiten 

 

Ondersteunende 

zorg 

Aantal 

bereikte 

personen 

Aantal  

betrokken 

medewerkers 

Inzet in uren 

per jaar 

 

 

X 1.000 uur 

Maatschappelijke 

bijdrage van alle UVV  

afdelingen in 

Zuid-Holland 

X € 1.000 

Ouderen 1.544 389 23,2 €    464,- 

Gehandicapten  10 7 1,2 €      24,- 

Overig - 169 23,6 €    472,- 

Totaal 1.554 565 48,0 €    960,- 

     

Totale maatschappelijke bijdrage van alle UVV afdelingen in  

de provincie Zuid-Holland. 

 € 9.538.000,- 
 

 

 

De toonaangevende activiteiten van de UVV-afdelingen in de provincie Zuid-Holland: 
 

  

Intramuraal 
 

Persoons-
gebonden       

uren 
 

X 1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

 Extramuraal Persoons- 
gebonden 

uren 
 

X1.000 uur 

Onder-
steunende 

uren 
 

X 1.000 uur 

Gastvrouw/gastheer 159,0 -  Gastvrouw/gastheer 36,8 - 

Begeleiding - 83,2  Bezoek eenzamen 22,7 - 

Overige activiteiten 29,4 28,2  Bestuur - 21,7 

Bezoek eenzamen 15,0 -  Begeleiding - 19,9 

Winkel (vast/rijdend) - 10,4  Hand/spandiensten - 6,1 

Koffie, thee verzorgen - 9,5  Overige activiteiten 10,5 0,5 

Bibliotheek - 9,4  Bloedbank 8,6 - 

Bloemen/fruit verzorgen - 5,8  Tafeltje-dek-je 0,4 - 

    Bibliotheek - 0,8 

Totaal 203,4 146,5  Totaal 79,0 48,0 

 


