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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

 
Activiteitenverslag  
 

De Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers (LUVV), handelend onder de naam UVV 

Nederland,  is opgericht op 7 mei 1945 en gevestigd te Amsterdam, hierna ook te noemen de 

Vereniging.  

 

Het doel van de Vereniging is vastgelegd in de statuten, artikel 3 en 4. De statuten zijn 

laatstelijk gewijzigd op 17 april 2013. De Vereniging is gevestigd te Amsterdam en 

ingeschreven in de KvK onder nummer 40537881. De Vereniging bezit de ANBI status onder 

nummer 802357970. 

 

De Vereniging heeft als doel: Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door 

bevorderen en verlenen maatschappelijke hulp door vrijwilligers, met flexibiliteit, kwaliteit en 

betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken. 

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

- het bewaken van de identiteit van en de eenheid binnen de Vereniging; 

- het onderhouden van contacten met de landelijke overheid en de landelijke 

vrijwilligersorganisaties; 

- het stimuleren en –waar nodig- coördineren van de werkzaamheden van de leden; 

- het verwerven van subsidies en fondsen; 

- het instellen van landelijke commissies; 

- het actief bevorderen van de landelijke naamsbekendheid en de doelstellingen van de 

Vereniging met gebruikmaking van moderne communicatietechnieken; 

- alle andere wettelijke middelen. 

De missie van de Vereniging 

De Vereniging wil de ontwikkeling van een sterke, sociale samenleving stimuleren waarin 

mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van anderen. Vrijwilligerswerk is 

een manier om invloed uit te oefenen, maatschappelijke betrokkenheid te tonen en bij te dragen 

aan het welzijn en de (zelf)redzaamheid van anderen. Voor iedereen - door iedereen.  

Boekjaar 2015 

De Vereniging brengt in de 2
e
 helft van 2016 een uitgebreid jaarverslag 2015 uit waarin alle 

activiteiten van de aangesloten afdelingen zijn verantwoord. 

 

Het boekjaar stond in het teken van het 70-jarig jubileum van de Vereniging met als hoogtepunt 

het bezoek van HKH Prinses Margriet, een themabijeenkomst WMO, een 

kennismakingsbijeenkomst van nieuwe bestuursleden van de afdelingen en de start van het 

landelijke project Vrijwillig Dichtbij, waaraan de Vereniging als een van de 13 organisaties 

deelneemt. Tevens heeft er een kennismakingsgesprek plaats gevonden met potentiële leden van 

de Raad van Advies.  
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Als bestuur is afscheid genomen onze gemotiveerde voorzitter Gery Molenaar, die haar functie 

heeft neergelegd om haar tijd aan andere zaken te gaan besteden. Zij is opgevolgd door onze 

bestuurder John Voetman.  

In de loop van het boekjaar werd afscheid genomen van Marlice Draijer (gezondheidsredenen) 

en Sonia Moorlag- Sjollema, die wel aanblijft als projectbegeleider. Aan het eind van het 

boekjaar werd het bestuur uitgebreid met aspirant bestuurder Joke Waalwijk, bestuurder van de 

afdeling Hoorn. John Hekelaar heeft aan het eind van het boekjaar zijn functie neergelegd in 

verband met betaalde activiteiten voor het project Vrijwillig Dichtbij.  

 

Het aantal afdelingen aan het eind van het jaar was 47 (2014: 53). 

In het boekjaar zijn een aantal afdelingen opgeheven. In de meeste gevallen door overdracht van 

de werkzaamheden aan de instellingen, waar de werkzaamheden verricht werden. 

 

Het aantal vrijwilligers in het verslagjaar is 8.303 (2014 9.198). De contributie is vastgesteld op    

€ 1,50 per vrijwilliger (2014: € 1,50) 

 

De Vereniging heeft ledenvergaderingen gehouden op 24 maart en 10 november 2015. 

 

Resultaat 2015 

Het nadelig resultaat 2015 ad € 4.082 (2014 € 1.914) is ten laste gebracht van het 

verenigingskapitaal (€ 1.839) en ten laste van de Bestemmingsreserve Regio West (€ 2.243) en 

is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

Vooruitzichten voor 2016 

In 2016 zal aandacht worden besteed aan 3 nieuwe themadagen waaronder WMO en zal er 

wederom een kennismakingsbijeenkomst met nieuwe afdelingsbestuurders plaatsvinden. De 

nota Aandacht voor Elkaar zal geactualiseerd worden. Verder zal er veel aandacht uitgaan naar 

het project Vrijwillig Dichtbij, waarbij vanuit de Vereniging naar de afdelingen toe begeleiding 

zal plaatsvinden. 

De begroting is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 10 november 2015. 

Het verwachte resultaat is € 100 positief, waarbij € 6.000 ten laste zal worden gebracht van de 

Bestemmingsreserve Regio West. 

Amsterdam, 15 maart 2016 

Het Bestuur, 

De heer J.A. Voetman( voorzitter/penningmeester) 

De heer T. de Graaff (secretaris) 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Jaarrekening 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Balans per 31 december 2015 
(na resultaatbestemming)) 

 

  2015 2014 

  EUR EUR EUR EUR 
      

Vaste activa      

Materiele vaste activa 1  374  573 

      
      

Vlottende activa      

Voorraden 2 1.113  5.621  

Vorderingen en overlopende activa 3 17.442  548  

Liquide middelen 4 28.681  41.317  

  

 

 

 

 

   47.236  47.486 

   

 

 

 

   47.610  48.059 

 
  

 

 

 

      

Eigen vermogen 5     

Algemene reserve   27.121  28.960 

      

 

Bestemmingsreserve 6     

Regio West   15.337  17.580 

 

Kortlopende schulden en 

overlopende passiva 7  5.152  1.519 

  
    

   47.610  48.059 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Staat van baten en lasten over 2015 
 

 

  Realisatie Begroting Realisatie 

  2015 2015 2014 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

        

Baten 9  56.151  55.700  13.897 

        

Lonen en salarissen 10 0  0  0  

Sociale lasten en 

pensioenlasten  0  0  0  

Afschrijvingen op materiële 

vaste activa  199  270  268  

Overige bedrijfskosten 11 60.397  61.850  12.206  

  

 

 

 

 

 

 

Som der 

bedrijfslasten   60.596  62.120  12.474 

   

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat   -4.445  -6.420  1.423 

        

Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten  363  500  491  

  

 

 

 

 

 

 

Financiële baten en 

lasten  12  363  500  491 

   

 

 

 

 

 

        

Resultaat   -4.082  -5.920  1.914 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015 

Algemeen 
De Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers is opgericht op 7 mei 1945 en gevestigd te 

Amsterdam.  

Verslaggevingperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingperiode van een kalenderjaar. 

Toegepaste standaarden  

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn voor de jaarverslaggeving C1. Kleine 

Organisaties-zonder-winststreven. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling 

Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen ervan naar de vereniging zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 

het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 

middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een 

verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 

alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 

overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.  
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingsperiode op vaste activa is 4 jaar zonder restwaarde.  

Voorraden 

Voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verhoogd met 2% 

administratiekosten en verminderd met een eventuele voorziening voor incourantheid. 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening 

voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

inbaarheid van de vorderingen. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 

Opbrengstverantwoording 

De Vereniging kent als opbrengsten contributies, bijdragen van derden en subsidies. In 

bijzondere gevallen kan er sprake zijn van donaties of legaten. 

Personeelsbeloningen 

De Vereniging kent geen personeel. 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

1 Materiële vaste activa 

 

 
 

2015 2014 

 EUR EUR 

   

Aanschafwaarde kantoorinventaris 1.352 1.352 

Cumulatieve afschrijving kantoorinventaris -978 -779 

 
  

 374 573 

 
  

Alle financiële middelen zijn belegd in het ABN AMRO profiel 2 fonds. 

2 Voorraden 

 

 
 

2015 2014 

 EUR EUR 

   

Voorraad kantoormiddelen voor verkoop aan afdelingen 1.113 5.621 

 
  

 1.113 5.621 

 
  

In 2015 is besloten een groot deel van de voorraad als incourant te beschouwen en te 

vernietigen. De afschrijving betrof € 3.796. 

3 Vorderingen en overlopende activa 

 

 
 

2015 2014 

 EUR EUR 

   

Vorderingen 16.783 0 

Overlopende activa 659 548 

 
  

 17.442 548 

 
  

In de vorderingen en overlopende activa ultimo 2015 is geen bedrag (2014: geen) begrepen met 

een resterende looptijd van langer dan 1 jaar. 

De vorderingen zijn te ontvangen bedragen vanuit de subsidie Vrijwillig Dichtbij (€ 14.283) en 

het Steunfonds (€ 2.500). 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

4 Liquide middelen 
 
 

2015 2014 

 EUR EUR 

   

Tegoed bestuurrekening 142 208 

Tegoed internet spaarrekening 28.539 41.109 

 
  

 28.681 41.317 

 
  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Vereniging en zijn beschikbaar op 

rekeningen bij de ABN AMRO.  

 

5 Eigen vermogen 
 
 Algemene 

reserve 

Totaal 

2015 

Totaal 

2014 

 EUR EUR EUR 

    

 

Stand per 1 januari  28.960 28.960 27.046 

Mutaties:    

 Resultaat boekjaar -1.839 -1.839 1.914 

 
   

Stand per 31 december  27.121 27.191 28.960 

 
   

Het bestuur heeft besloten het nadelig resultaat over 2015 als volgt te bestemmen: een bedrag ad 

€ 1.839 ten laste te brengen van de algemene reserve en € 2.243 ten laste van de 

Bestemmingsreserve Regio West. 

6 Bestemmingsreserve Regio West 

 

  2015 2014 

  EUR EUR 

    

Stand per 1 januari   17.580 17.580 

Toevoeging boekjaar  0 0 

Onttrekking boekjaar  -2.243 0 

  

  

Stand per 31 december   15.337 17.580 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

De bestemmingsreserve is ontstaan door een donatie vanuit de UVV Regio West in 2013 en is 

onder de volgende voorwaarden beschikbaar gesteld voor UVV Nederland: 

 

“1.  Het door de regio bij de opheffing aan het LUVV-bestuur overgedragen (deel)saldo moet 

primair bestemd blijven voor de doelen die door de opgeheven regio werden gediend:  

a. kwaliteitsbevordering 

b. informatie-uitwisseling 

c. ondersteuning van afdelingen 

2. De afdelingen die op 1 mei 2013 lid waren van UVV Regio West krijgen geen andere 

contributieverhoging opgelegd dan ook de andere toetredende afdelingen  opgelegd krijgen.” 

7 Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 
 

2015 2014 

 EUR EUR 

   

Crediteuren 0 0 

Overlopende passiva 5.152 1.519 

 
  

 5.152 1.519 

 
  

In de kortlopende schulden en overlopende passiva zijn geen (2014: geen) schulden opgenomen 

met een looptijd van langer dan 1 jaar. 

8 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

De Vereniging kent geen activa en verplichtingen, welke niet uit de balans blijken. 

9 Baten 
 Realisatie Begroting Realisatie 

 2015 2015 2014 

 EUR EUR EUR 

    

Contributies 12.455 12.000 13.797 

Steunfonds LUVV bestaan beleid 2.500 2.500 0 

Steunfonds LUVV kennismakingsbijeenkomst 0 1.200 0 

Steunfonds LUVV jubileum 70 jaar 26.844 40.000 0 

Project Vrijwillig Dichtbij LUVV 13.619 0 0 

Project Vrijwillig Dichtbij afdelingen 664 0 0 

Donaties 0 0 100 

Overige opbrengsten 69 0 0 

 
   

 56.151 55.700 13.897 

 
   

De contributies worden opgebracht door alle aangesloten stichtingen (afdelingen).  
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Het Steunfonds LUVV subsidieert indien nodig ieder jaar een deel van het bestaande beleid en 

de kennismakingsbijeenkomsten. 

Het 70 jarig jubileum van de Vereniging werd op 13 oktober 2015 gevierd en wordt deels 

gefinancierd vanuit het Steunfonds LUVV en deels vanuit het Programma Vrijwillig Dichtbij. 

Vrijwillig Dichtbij is een driejarig programma van het Ministerie WVS, waarin landelijke 

vrijwilligersorganisaties subsidie ontvangen o.a. voor activiteiten die bijdragen aan versterking 

van de samenwerking tussen informele en formele zorg. De Vereniging en een 5-tal afdelingen 

nemen deel aan dit programma. De kosten worden volledig door het programma gedragen (zie 

ook overige kosten, activiteitenkosten). 

10 Lonen en salarissen 

Personeelsbestand 

De Vereniging kent geen betaalde medewerkers. 

11 Overige bedrijfskosten 
 
   Realisatie Begroting Realisatie 

 2015 2015 2014 

 EUR EUR EUR 

    

Overige personeelskosten 1.098 1.200 1.195 

Huisvestingskosten 542 300 300 

Reis- en verblijfkosten  4.135 3.500 3.665 

Kantoorkosten 2.559 2.500 1.837 

Algemene kosten 4.918 600 0 

Verenigingskosten 1.355 4.750 2.589 

Activiteitenkosten 45.790 49.000 2.620 

 
   

 60.397 61.850 12.206 

 
   

Overige personeelskosten betreft de bestuurders aansprakelijkheidsverzekering, 

rechtsbijstandsverzekering, collectieve ongevallen verzekering en aanvullende 

cascoverzekering.  

Huisvestingskosten zijn de kosten verbonden aan huur van opslagruimte voor archief en 

voorraad. 

Reis- en verblijfkosten zijn de kosten, welke aan de bestuurders zijn uitbetaald. 

Kantoorkosten zijn de kosten verbonden aan het secretariaat. 

Algemene kosten betreffen de hoofdzakelijk uitgaven voor bijzondere evenementen, zoals 

verjaardag of afscheid en de afschrijving op de voorrad (€ 3.796). 

Verenigingskosten zijn de kosten voor ledenvergaderingen en regiovergaderingen. 

 

Activiteitenkosten zijn de kosten verbonden aan themadagen en projecten. 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

   Realisatie Begroting Realisatie 

 2015 2015 2014 

 EUR EUR EUR 

    

Themabijeenkomsten 2.243 6.000 2.620 

Kennismakingsbijeenkomsten 0 2.000 0 

PR en communicatie 2.420 1.000 0 

70 jaar jubileum LUVV  26.844 40.000 0 

Vrijwillig Dichtbij LUVV 13.619 0 0 

Vrijwillig Dichtbij afdelingen 664 0 0 

 
   

 45.790 49.000 2.620 

 
   

Het aantal themadagen is beperkt tot 2 en wel met als doel WMO en PR/Communicatie. 

De introductiedagen zijn opgenomen in het project Vrijwillig Dichtbij LUVV. 

De PR en communicatie kosten zijn verbonden aan een concept communicatieplan, welke in 

2016 zal worden vastgesteld. 

Het 70 jarige jubileum is op 13 oktober 2015 gevierd in aanwezigheid van HKH Prinses 

Margriet en 350 genodigden.  

Vrijwillig Dichtbij is een driejarig programma van het Ministerie WVS, waarin landelijke 

vrijwilligersorganisaties subsidie ontvangen o.a. voor activiteiten die bijdragen aan versterking 

van de samenwerking tussen informele en formele zorg. De Vereniging en een 5-tal afdelingen 

nemen deel aan dit programma. De kosten worden volledig door het programma gedragen (zie 

ook baten). 

12 Financiële baten en lasten 
 
 Realisatie Begroting Realisatie 

 2015 2015 2014 

 EUR EUR EUR 

    

Bankrente 363 500 491 

 
   

 363 500 491 

 
   

 

Rotterdam, 15 maart 2016 

Het Bestuur, 

De heer J.A. Voetman( voorzitter/penningmeester) 

De heer T. de Graaff (secretaris) 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Overige gegevens 
 

Controle kascommissie 
Conform artikel 17, lid 4 van de statuten wordt de jaarrekening en financiële verantwoording 

gecontroleerd  door de kascommissie. De kascommissie biedt haar bevindingen aan de 

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging aan. De verklaring van de kascommissie is 

toegevoegd aan deze jaarrekening.  

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 

Ingevolge artikel 18, lid 2, wordt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting 

vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.  

De Algemene Ledenvergadering beslist over de bestemming van het resultaat. 

Resultaatbestemming  
 

Het nadelig resultaat 2015 ad € 4.082 (2014 € 1.914) is ten laste gebracht van het 

verenigingskapitaal (€ 1.839) en ten laste van de Bestemmingsreserve Regio West (€ 2.243) en 

is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden. 

 

 


