Unie Van Vrijwilligers Nederland
UitgesprokenVeelzijdigVrijwilligerswerk
Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Margriet
der Nederlanden

Onze missie:
“Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door
middel van intramurale en extramurale activiteiten met flexibiliteit,
kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken”.
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KERN CIJFERS VAN UVV NEDERLAND 2012.
Aantal vrijwilligers
11.000
mannen

Leidinggevenden
1.180

vrouwen

bestuursleden
coördinatoren / projectleiders

16%

31%
84%
69%

IntramuraalInstellingen 211
ziekenhuizen

Extramuraal - hoofdactiviteiten
Culturele
evenementen
13%

Bloedbank
13%
Transport
17%
Tafeltjedek-je
17%

woon-zorg centra
bloedbank
8%

Voorlezen
12%

19%

Begeleiding
14%

Biblio/lectuur
14%

73%

De Unie Van Vrijwilligers Nederland in de samenleving.
Vrijwilligers vormen hierbij een onmisbare schakel in de zorg- en welzijnsketen. De
Unie Van Vrijwilligers zet dagelijks vrijwilligers in bij ziekenhuizen, woon-zorgcentra,
instellingen voor gehandicaptenzorg en bij hulpvragers thuis (mensen die door
ziekte, ouderdom of handicap gebonden zijn aan huis). Wij werken hierbij vaak
nauw samen met De Zonnebloem, het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas en vele
anderen. Uiteindelijk …. Vrijwilligerswerk doe je nu eenmaal MET elkaar*). Om
vrijwilligers te binden heeft de UVV de afgelopen jaren de kwaliteit van de
dienstverlening verhoogd. Er is o.a. ingezet op betere begeleiding, waardering en
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Daarnaast is er veel aandacht voor het
inspelen op de actualiteit. De toenemende vergrijzing, de kabinetsplannen om
ouderen langer in hun eigen woonomgeving te laten verblijven, de ingrepen die op
stapel staan in de AWBZ/Wmo maken de uitspraak waar:
De UVV is nù meer nodig dan ooit!!
*) De in dit jaarverslag opgenomen activiteiten van afdelingen, provincie’s en regio’s zijn niet limitatief.
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NIEUWE STERREN

HET BESTUUR MELDT MET TROTS OPVALLENDE INITIATIEVEN :
UVV Haarlem met het vernieuwende project
Co-patiënt waarin oncologische patiënten
gedurende een half jaar kunnen beschikken
over een zgn. co-patiënt voor begeleiding bij
gesprek met en bezoek aan zorgverleners.
Hiervoor zijn in samenwerking met het
Kennemer Gasthuis 20 vrijwilligers geworven.
UVV Rotterdam met het project Samen op
Weg
waarbij
vrijwilligers
tijdelijke
begeleiding en ondersteuning bieden aan
mensen die weer actief aan het leven willen
deelnemen of moeten wennen aan een
nieuwe leefsituatie.
In het project De Bibliotheek komt bij u
thuis werkt UVV Rotterdam samen met de
bibliotheek
Rotterdam.
Een
vrijwilliger
inventariseert de wensen van de lezer en
brengt en haalt de boeken en levert deze ook
weer in.
UVV Goeree-Overflakkee en UVV Goes
met het duo-fietsproject en UVV Goes
aanvullend met het vervoersproject vanen naar dagbehandeling.
UVV Nieuwegein met het behalen van het
NOV-kwaliteitscertificaat Goed Geregeld.
UVV Albrandswaard met het Kennel
project waarin vrijwilligers zorgen voor
dieren van opgenomen patiënten die zijn
opgenomen in het Delta Psychiatrisch
Centrum.
UVV Zoetermeer met een vernieuwend
project Uw Verhaal Verteld, met inmiddels
18 schrijvers/sters. Voorts een nieuw project
rolstoelwandelen.

UVV Zwijndrecht met het nieuwe project
KSW/Zorghotel waarbij vrijwilligers ontbijt,
lunch, avondeten regelen en bewoners naar
activiteiten worden gebracht.
UVV Hoorn met twee nieuwe proefprojecten
Spoedeisende Hulp en Poli Oncologie.
UVV Voerendaal-Nuth met het project
Gastvrouw/heer in verzorgingstehuis
Vroenhof te Valkenburg.
UVV Leeuwarden met eigen scholingsmethoden, restaurantproject in Nij Statelân, het
eerste project buiten Leeuwarden en het
muziekluister project in Aldlânstate. UVV
Heerenveen met het nieuwe Geriatrie
project.
UVV Veenwouden met het Bruin Café project
waarin bewoners en familie kennis met elkaar
kunnen maken en UVV Wirdum met de
samenwerking met Protestante Kerken
Nederland en het verzorgen van culturele
middagen.
UVV Nijkerk met de scootmobielclub, UVV
Vianen met begeleidend zwemmen, UVV
Wageningen met de boodschappenbus,
UVV Geldermalsen met NL.DOET activiteiten,
UVV Baarn met organiseren thuisbarbecues
en “Gaat u mee met de UVV”, verbeteren
onderling contact eenzamen, UVV Amersfoort
met Patiëntenbegeleiding afdeling oncologie
en palliatieve afdeling.
UVV Ambt-Delden met het nieuwe project
“Koken voor Ouderen” in Bentelo en
Hengevelde.
UVV Amsterdam met Museumbezoek.
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Het landelijk bestuur werd in 2012 gevormd door:
Mw. Gery Molenaar, voorzitter
Dhr. Tom de Graaff, secretaris
Dhr. John Voetman, penningmeester
Mw. Sonia Sjollema, bestuurslid

De ontwikkeling van de organisatie.
In onderstaande grafiek is weergegeven hoe de organisatie zich vanaf 2000 (100%) heeft
ontwikkeld qua aantal afdelingen en aantal vrijwilligers met een verwachting voor 2013:
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Jaren

Het aantal vrijwilligers bij de Unie Van Vrijwilligers is de laatste jaren procentueel gezien
minder sterk afgenomen dan het aantal afdelingen. De ervaring laat zien dat afdelingen die
“meegaan” met de maatschappelijke ontwikkelingen of daarin zelfs voorop lopen een
toenemend aantal vrijwilligers te zien geven en aantrekkelijk zijn voor de opdrachtgevers.
Deze afdelingen worden daardoor ook aantrekkelijker voor de “nieuwe” (jongere)
vrijwilliger. Onderstaand is weergegeven hoe de leeftijdsverdeling is onder ruim 1.100
nieuw aangemelde vrijwilligers (geel). Opvallend is de piek tussen 20 en 25 jaar bij de
nieuwe aanmeldingen, in vergelijking met het huidige bestand aan UVV-vrijwilligers (groen).
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Verwachtingen van het
bestuur van UVV Nederland
voor 2013

De denktank die in 2012 werd geformeerd heeft richtinggevende adviezen gegeven om een veilige
koers voor UVV Nederland voor de komende jaren te kunnen uitzetten waarin de meerwaarde
van UVV Nederland voor onze samenleving sterk(er) naar voren komt.
Eén van de adviezen was om goed na te denken of de provinciale en/of regionale bestuurslaag
voldoende meerwaarde had. Dit zal in 2013 leiden tot een veertigtal afdelingen die rechtstreeks
onder het landelijk bestuur zullen vallen. De regio Noord heeft aangegeven in elk geval als regiobestuur verder te zullen gaan.
De nieuwe website van UVV Nederland zal worden geïntroduceerd. Het ontwerp is fris en
transparant. In 2013 zullen afdelingen die nog geen website hebben in de gelegenheid worden
gesteld (met korting) een eigen website te openen. Het aanbod zal ook gelden voor afdelingen die
reeds een website hebben maar deze willen aanpassen aan de layout van de landelijke website.
De UVV blijft ook in 2013 lid van het Landelijk Overleg Vrijwilligers Organisaties in de Zorg [NOVLOVZ] en van de Coalitie ERBIJ.
Het beleidsplan van UVV Nederland, een visie voor de jaren 2013 – 2016 zal in 2013 aan de
afdelingen worden aangeboden. Het ligt in de bedoeling dit plan in drie (regionale) dialoogdagen
met hen te bespreken. De voorbereiding zal plaatsvinden door een regiegroep die is samengesteld
uit alle geledingen van de organisatie.

UVV Nederland biedt zijn diensten aan in de onderstaande provincies:

Groningen

Overijssel

Friesland

Zuid-Holland

Flevoland

Noord-Brabant

Noord-Holland

Limburg

Utrecht

Zeeland

Gelderland
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FINANCIEN
Financiële verantwoording 2012.
Balans

2012

2011

2010

Vaste activa

€

418

€

604

€ -

Vlottende activa
Voorraden
Overlopend project
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

€ 5.501
€ 1.801
€
366
€ 19.572
€ 27.658

€
€
€
€
€

5.212
10.843
18.475
35.134

Passiva
Kapitaal
Kortlopende schulden
Totaal passiva

€ 27.174
€
484
€ 27.658

€ 32.618
€ 2.516
€ 35.134

€ 32.181
€ 2.516
€ 34.697

Staat van baten en lasten
Baten
Steunfonds LUVV
Bijdragen derden
Contrib. PUVV/Regio
Materialen
Overige baten
Totaal baten

€€€ 8.122
€
622
€€ 8.754

€ 10.140
€ 21.200
€ 8.555
€
- 81
€ € 39.814

€ € € 9.099
€
326
€15.080
€24.505

Lasten
Verzekeringen
Activiteitskosten
Bestuurskosten
Verenigingskosten
Totaal lasten

€€ 7.210
€ 4.508
€ 3.015
€ 14.733

€ -157
€ 28.841
€ 4.724
€ 6.305
€ 39.713

€
17
€ € 5.745
€ 4.322
€1 0.084

Baten -/- lasten
Rentebaten
Exploitatiesaldo

€ -5.979
€
535
€ -5.444

€
€
€

€14.421
€
140
€14.561

101
336
437

€
€
€
€
€

6.178
5.510
334
22.675
34.697

Op 20 februari 2013 heeft de kascommissie de jaarrekening van UVV Nederland
goedgekeurd.

Unie Van Vrijwilligers Nederland

Secretariaat:
Telefoon:
Email:

Prins Hendriklaan 94
2051 JG Overveen
0651-160.881
UVVNederland@uvvnet.nl

Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk
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Zeeland

Regio West

Overijssel

Noord-Brabant

Regio Noord

Regio Midden

Limburg

Intramurale Hoofdactiviteiten

(Thuis) administratie
Begeleidingsactiviteiten
Bezoek eenzamen / kwetsbare mensen
Bibliotheek, lectuurvoorziening, boeken e.d.
Bloedbank
Bloemen en fruit verzorgen
Brancarddiensten
Chauffeurs activiteiten (naar arts, ziekenhuis)
Gastvrouw/heer open eettafels, ontbijtclubs
Gastvrouw/heer in een ziekenhuis
Gastvrouw/heer in een woon-zorg centrum
Kinderopvang (voor patiënten en personeel)
Koffie en thee schenken, koffie ochtenden 55+
Modeshow, kledingbeurs, sociale activiteiten
Patiënten voorlichting / servicebureau
Post bezorgen / PC ondersteuning
Sociëteit en ontmoetingscentrum
Spoedeisende hulp
Tafeltje – dek –je (maaltijdverzorging)
Intern en extern transport
Voedingsondersteuning
Voorlezen
Winkel (rijdende of vaste winkel)
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Zeeland

Regio West

Overijssel

Noord-Brabant

Regio Noord

Regio Midden

Limburg

Extramurale Hoofdactiviteiten

Administratie in thuissituaties
Begeleidende activiteiten
Bezoek aan eenzame mensen
Bibliotheek/lectuur/boek aan huis
Bloedbank
Chauffeuren / extern transport
Gastvrouw extramurale activiteiten
Koffie en thee verzorgen
Oppasdienst dementerende ouderen
Sociale en culturele ontmoetingen
Sport en bewegen
Tafeltje-dek-je (maaltijdverzorging)
Voorlezen / luisterlezen

De maatschappelijke bijdrage van UVV Nederland.
Op jaarbasis genereert elke UVV-vrijwilliger gemiddeld € 2.467,- aan maatschappelijke bijdrage.
(ervaringsgegevens).
Aantal vrijwilligers op 31 december 2012:

11.000

Maatschappelijke bijdrage in 2012 ca:

€ 27.000.000,- (ca € 27 miljoen )

Aantal Intramurale activiteiten over alle afdelingen :

518

Aantal Extramurale activiteiten over alle afdelingen:

159

Maatschappelijke bijdrage Intramuraal:

€ 20.700.000 (ca € 20,7 miljoen)

Maatschappelijke bijdrage Extramuraal:

€ 6.300.000 (ca € 6,3 miljoen)
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