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Voor de overige activiteiten van onze afdelingen raadpleeg onze website http://www.uvvnet.nl 

 

 

Vrijwilligers 

 

8.802 

Bestuursleden 

 

263 

Coördinatoren en 

projectleiders 

608 

Werkzaam in 

40 ziekenhuizen 

 

172 zorginstellingen 

 

Intramurale 

activiteiten: 

433 

74 % 

Extramurale 

activiteiten: 

152 

26 % 

De top VIJFTIEN van onze 

intramurale activiteiten: 

(afdelingen) 

1 Koffie/thee schenken (30) 

2 Begeleiding (27) 

3 Gastvrouw/heer ziekenhuis (27) 

4 Gastvrouw/heer zorgcentra (26) 

5 Patiëntenbibliotheek (23) 

6 Bloemen en fruit verzorgen (21) 

7 Beheren van de winkel (18) 

8 Vriendschappelijk bezoek (18) 

9 Lief en leed opvangen (15) 

10 Sociëteit verzorgen (15) 

11Intern transport (13) 

12 Lectuur verzorgen (13) 

13 Handwerkclubs (11) 

14 Open eettafels  (11) 

15 Chauffeurswerkzaamheden (9) 

 

De top TIEN van onze 

extramurale  activiteiten: 

(afdelingen) 

1 Vriendschappelijk bezoek (13) 

2 Begeleiding (13) 

3 Boek aan huis (10) 

4 Chauffeurswerkzaamheden (10) 

5 Sociëteit verzorgen (8) 

6 Thuis administratie (8) 

7 Culturele middagen (7) 

8 Sport en bewegen (7) 

9 Tafeltje-dek-je (7) 

10 Lief en leed opvangen (7) 

 

Maatschappelijke bijdrage: 
 

Op jaarbasis genereert de UVV-vrijwilliger gemiddeld  € 2.467,- aan maatschappelijke bijdrage. 

In totaal: 8.802 vrijwilligers x € 2.467 =   € 21.715.000,- 

Maatschappelijke bijdrage  intramuraal 74%:  €      16.070.000,- 

Maatschappelijke bijdrage extramuraal 26%:  €        5.645.000,- 

Totaal aantal activiteiten:  585, waarvan : 
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UVV 

NEDERLAND 

IN 2014. 

Op 31 december 2014 is de reorganisatie van 

de verenigingsstructuur door het opheffen van 

de laatste regio afgesloten. Eind 2014 heeft 

UVV Regio Noord  zich opgeheven en 

gelijktijdig een vriendenstichting opgericht, 

die als doelstelling heeft de onderlinge 

communicatie tussen de tien lokale afdelingen 

in Noord te stimuleren en te faciliteren in een 

regelmatige uitwisseling van kennis en 

ervaring. 

Gedurende 2014 werd al duidelijk dat het 

opheffen van de regionale tussenlaag door de 

afdelingen is ervaren als “het dichterbij 

komen” van het bestuur van UVV Nederland. 

Eén en ander blijkt ook uit de grote opkomst 

bij de algemene ledenvergaderingen. Waar we 

vóór 2014 vergaderden met hooguit 18 

provinciale bestuursleden; waren er in 2014 

62 bestuursleden van de lokale afdelingen 

aanwezig. Het werd zeer op prijs gesteld dat 

er ook gelegenheid was voor het leggen en 

uitbouwen van de onderlinge contacten. 

De voorzitter van het bestuur was aanwezig 

bij de viering van het 25- jarig bestaan van 

UVV Hendrik Ido Ambacht, het 40-jarig 

bestaan van UVV Den Bosch en het 70-jarig 

bestaan van UVV Enschede. 

Uiteraard zijn de voorbereidingen gestart voor 

de viering van onze eigen 70ste verjaardag in 

het najaar van 2015. Er is een jubileum 

commissie gevormd die voorstellen zal doen 

aan het bestuur. 

Helaas hebben twee afdelingen (Wouw en 

Zwijndrecht) hun activiteiten eind 2014  

beëindigd. 

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor 

het landelijk bestuur heeft nog niet het 

gewenste resultaat opgeleverd. In 2015 komt 

hier een vervolg op. Wel zijn de eerste stappen 

gezet in het vormgeven van een Raad van 

Advies, personen die midden in de 

maatschappelijke veranderingen staan en die 

UVV Nederland kunnen adviseren over een 

mogelijke koerswijziging in het beleid. 

 

De toekomst van UVV Nederland. 

Op 25 maart 2014 heeft de algemene 

ledenvergadering zich vrijwel unaniem achter 

het  visieplan 2013-2016 “Aandacht voor 

Elkaar” geschaard. Het bestuur is daarna 

verder gegaan met het invulling geven aan de 

voornemens die in dit plan zijn opgenomen.  

Zo zijn voorbereidingen getroffen voor de 1e 

themadag over de AWBZ-Wmo veranderingen 

die in maart 2015 zal worden gehouden, 

aansluitend aan de algemene leden 

vergadering. De in het najaar georganiseerde 

themadag over PR en Communicatie, de 

workshop “hoe genereer ik meer inkomsten” 

en de workshop “hoe houd ik mijn eigen 

website actueel” werden zeer gewaardeerd 

door de deelnemers. Verzoeken zijn 

binnengekomen voor een vervolg op deze 

bijeenkomsten. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen. 

De afbouw van “Nederland als verzorgings-

staat” en de komst van “Nederland als 

participatie-maatschappij” zal voor vele UVV 

afdelingen ingrijpende gevolgen hebben. De 

overheveling van overheidsbemoeienis naar 

gemeentelijke verantwoordelijkheden, gekop-

peld aan de omzetting van AWBZ naar de 

Wmo en o.a. de aanpassing van de ZZP 

(zorgzwaarte-pakketten) heeft een grote 

impact. Dit laatste leidt in toenemende mate 

tot sluiting van een aantal verzorgingshuizen 

(waar UVV Vrijwilligers werken) omdat 

cliënten  geacht worden langer thuis te blijven 

wonen en –waar nodig- ondersteuning kunnen 

vinden bij mantelzorgers en vrijwilligers. Dit 

kan voor UVV afdelingen een kans zijn om op 

deze ontwikkelingen in te spelen; echter, deze  

“één op één” contacten vragen een geheel 

andere inzet en instelling van de vrijwilliger 

dan het werken in een collegiaal verband in 
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ziekenhuizen of verzorgingscentra. In 2014 

zijn de voorbereidingen getroffen om onze 

afdelingsbesturen en vrijwilligers desgewenst 

te begeleiden in dit verandertraject. 

Ook is tegemoet gekomen aan de veranderde 

wet- en regelgeving voor ANBI instellingen. De 

10 UVV afdelingen die een ANBI status 

bezitten zijn centraal op de landelijk website 

geplaatst en kunnen via de aangebrachte  link 

bezocht worden. 

Voorts zijn de afdelingen in het noorden 

geattendeerd op een door Movisie 

georganiseerde informatiebijeenkomst over 

het versterken van besturen en op de door 

Agora georganiseerde masterclass door 

professor Lucas Meijs over het belang van 

goede vrijwilligerscoördinatie. 

Externe contacten. 

UVV Nederland is lid van de NOV [Neder-

landse Organisaties Vrijwilligerswerk] en van 

de Coalitie Erbij. UVV Nederland is voorzitter 

van het LOVZ, het Landelijk Overlegplatform 

Vrijwilligersorganisaties in de Zorg waar de 14 

grootste vrijwilligersorganisaties in ons land in 

participeren. 

 Beschermvrouwe. 

 Op 14 april hebben de voorzitter en de 

secretaris op paleis Het Loo een gesprek 

gehad met Prinses Margriet. In dit gesprek is 

onze beleidsnota “Aandacht voor Elkaar” 

uitvoerig besproken en nader toegelicht.  

Tevens is van deze gelegenheid gebruik 

gemaakt om onze beschermvrouwe te 

verzoeken actief aanwezig te willen zijn bij de 

viering van onze 70ste verjaardag als UVV 

Nederland in 2015. 

In december 2014 ontvingen wij opnieuw een 

uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van 

Koning Willem Alexander en Koningin Máxima. 

Onze voorzitter was wegens ziekte helaas 

verhinderd (en vervanging is niet toegestaan). 

Kwaliteit 

In het kader van het behalen van het 

kwaliteitscertificaat “Goed Geregeld” is 

afdelingen een subsidie van €500.- per 

behaald certificaat  in het vooruitzicht gesteld. 

Bestuursleden van UVV Nederland in 2014: 

Mw. Gery Molenaar-Buiting, voorzitter 

Dhr. Tom de Graaff, secretaris 

Dhr. John  Voetman, penningmeester 

Mw. Sonia Moorlag-Sjollema, algemeen bestuurslid  

 

De Unie Van Vrijwilligers Nederland 

in de samenleving. 

De Unie Van Vrijwilligers zet dagelijks 

vrijwilligers in bij zorginstellingen (zieken-

huizen, verpleeghuizen, instellingen 

gehandicaptenzorg)  en bij hulpvragers 

thuis  (mensen die door ziekte, ouderdom of 

handicap gebonden zijn aan huis). 

Vrijwilligers vormen hierbij een onmisbare 

schakel in de zorg- en welzijnsketen. 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 vrijwil-

ligers. Daarnaast is er veel aandacht voor 

het inspelen op de actualiteit.  

De toenemende vergrijzing, de 

kabinetsbesluiten om ouderen langer in hun 

eigen woonomgeving te laten verblijven, de 

transitie van AWBZ naar Wmo die direct het 

werk van vele vrijwilligersorganisaties raakt, 

maken de uitspraak waar: 

 

De UVV is nù meer nodig dan ooit!! 
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De ontwikkeling van de organisatie. 

          

 

Vanaf 2000 is het aantal afdelingen teruggelopen van 119 naar 53 op 1 januari 2014 en naar 51 op 

1 januari 2015.  Het aantal vrijwilligers is in deze periode teruggelopen van ruim 17.000 naar 

10.000 op 1 januari 2014 en 8.802 op 1 januari 2015.  

 

Leeftijdsopbouw van de vrijwilligers *):        

            

*) Niet alle afdelingen houden een leeftijdsopbouw bij. 

Binnen de grote(re) UVV afdelingen werken 18 betaalde krachten. 

 

UVV Nederland was in 2014 actief in de onderstaande provincies (met plaatselijke 

afdelingen): 

Friesland   (7)   Overijssel (5)  Limburg  (4) 

Groningen   (2)   Gelderland (7)  Noord-Brabant (4) 

Flevoland   (1)   Utrecht (6)  Zeeland  (1)  

Noord-Holland  (5)   Zuid-Holland (9) 
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BALANS 

 

Activa       Passiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2014  2013 

       €     € 

Kantoorinventaris     573       232 

Voorraden   5.621  6.428 

Overlopende projecten             -         - 

Vorderingen en overlopende 

activa       548       552 

Liquide middelen             41.317            37.912 

 

Totaal activa           48.059           45.124

  

 

 

 

 

 

 

             Financiële verantwoording 2014 

      2014    2013 

         €      € 

Kapitaal             28.960  27.046 

Bestemmingsreserve    17.580            17.580 

Kortlopende schulden 

en overlopende passiva   1.519                498 

 

 

Totaal passiva           48.059           45.124 

 

 

    2014   2013 

        €      € 

Baten:            13.897   18.327 

 

Lasten: 

Verzekeringen         0         0  

Activiteitskosten            2.620   8.302 

Bestuurskosten   6.070   5.122 

Verenigingskosten  3.784   5.430 

Som bedrijfskosten          12.474           18.854 

Financiële baten en lasten     491      399  

Exploitatieresultaat   1.914               -128 
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Afdeling Aantal 
vrijwilligers 

 Afdeling Aantal 
vrijwilligers 

Albrandswaard 130  Heerenveen 84 

Aldeboarn 36  Heerlen 275 

Amersfoort 307  Hendrik Ido 

Ambacht 

346 

Amsterdam 261  Hengelo Gld 28 

Apeldoorn 46  Hoorn 150 

Baarn 30  Joure 155 

Barendrecht 52  Krommenie 25 

Breukelen 7  Leeuwarden 502 

Brunssum 56  Losser 111 

De Bilt/Bilthoven 60  Maastricht 264 

Delden Stad 81  Markelo 26 

Den Bosch 168  Nieuwegein 86 

Den Haag 253  Nijkerk 124 

Doesburg 14  NoordOostpolder 240 

Dokkum 467  Roosendaal 277 

Dordrecht 168  Rotterdam 925 

Drimmelen 64  Tilburg 86 

Ede 116  Veenwouden 210 

Enkhuizen 56  Voerendaal-Nuth 27 

Enschede 264  Wageningen 51 

Goeree-
Overflakkee 

273  Wassenaar 124 

Goes 187  Winschoten 39 

Goor 92  Wirdum 21 

Grou 125  Wouw 68 

Haarlem 442  Zeist 35 

   Zoetermeer 287 

Totaal 8.802  Zwijndrecht 453 

     

 

 

Unie Van Vrijwilligers Nederland 

                     
 

Secretariaat:  Prins Hendriklaan 94 

  2051 JG Overveen 

 

Telefoon: 0651-160.881 

 

Email:  UVVNederland@uvvnet.nl 

 

Internet: www.uvvnet.nl 

 

 

 

     Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk 
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