Stichting Charlotte s’Jacobfonds
Geschiedenis en doelstelling
Het fonds is opgericht door Charlotte s’Jacob, medeoprichtster van de UVV. De bedragen die de
afdelingen ter gelegenheid van haar afscheid in 1963, hebben geschonken werden samengebracht in
een solidariteitsfonds. Het moest een fonds worden door de afdelingen voor de afdelingen. De
afdelingen betalen jaarlijks een kleine bijdrage. Als een afdeling geld nodig heeft voor een bepaalde
extra activiteit of in moeilijk vaarwater verkeert kan het een beroep doen op het fonds. In lijn met de
eerder gehouden prijsvraag voor vernieuwende projecten binnen de UVV is gekozen om de komende
jaren te focussen op het thema vernieuwing. Het Fonds richt zich daarbij op het ondersteunen van
kennisopbouw en kennisuitwisseling binnen en tussen afdelingen over vernieuwende activiteiten en
projecten. Doel is het innovatief en ondernemend vermogen van de UVV als organisatie te vergroten.

Aanvraagprocedure
Afdelingen kunnen hun verzoek voor financiële ondersteuning rechtstreeks indienen bij de secretaris
van het bestuur, Mw. N. van Dunné: nelleke@vandunne.com

Voorbeelden van toegekende aanvragen
Winnaar van de door het Charlotte s’Jacobfonds uitgeschreven prijsvraag van 2009 voor een
vernieuwend project werd de UVV afdeling Amsterdam (€ 2.000 voor het project Thuisopvang na
ziekenhuisopname). In 2010 werd een bedrag van € 2500 overgemaakt aan de Landelijke UVV, ter
ondersteuning van het project “Kwaliteitsimpuls”. In 2011 werd aan de UVV regio Midden € 1.000,overgemaakt voor de oprichtingsvergadering/ themadag. Winnaars van de prijsvraag 2011 waren
Haarlem (Project co-patiënt), Zoetermeer (Het levensboek) en Rotterdam (Samen op weg)

Schenkingen
Afdelingen en particulieren kunnen jaarlijks een bijdrage storten, zodat het fonds zijn ondersteunende
werking aan de afdelingen kan behouden. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekening nr:
558642985 t.n.v. Stichting Charlotte s’Jacobfonds, Rotterdam.

Informatie aan de afdelingen
Er is duidelijk een behoefte aan een solidariteitsfonds voor de afdelingen, zo is op diverse
vergaderingen van de LUVV gebleken. Wij willen meer bekendheid geven aan het fonds en zijn graag
bereid de activiteiten van het fonds in de provinciale/regio vergadering nader toe te lichten.

Bestuur
Bestuursleden zijn overwegend uit de UVV afkomstige bestuursleden en oud-bestuursleden.
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