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Het Charlotte s’Jacob Fonds is een particulier vermogensfonds opgericht door Charlotte s’Jacob,
medeoprichtster van de UVV. De bedragen die de afdelingen ter gelegenheid van haar afscheid in
1963 hebben geschonken werden ondergebracht in een solidariteitsfonds. Als een afdeling geld
nodig heeft voor een bepaalde extra activiteit of tijdelijk in moeilijk vaarwater verkeert kan een
beroep worden gedaan op het fonds. Focus voor de komende jaren is gericht op het thema
vernieuwing. Het Fonds richt zich daarbij op het ondersteunen van kennisopbouw en
kennisuitwisseling binnen en tussen afdelingen over nieuwe activiteiten en projecten.
Prijsvraag 2016
In 2016 schreef het Charlotte s’Jacob Fonds de jaarlijkse prijsvraag uit om nieuwe initiatieven van
afdelingen te stimuleren. De afdeling die met het beste vernieuwende plan komt wint de prijs van
2000 euro als extra stimulans om het plan te realiseren. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de
Algemene Ledenvergadering van UVV Nederland in Amersfoort op 15 november 2016.
Nieuw initiatief om sociaal isolement te doorbreken
De prijs van 2016 ging naar de afdeling Nijkerk, die samen met
de plaatselijke bibliotheek in september een nieuw project is
gestart. Inwoners die om wat voor reden ook niet in staat zijn
om zelfstandig naar het gebouw van de bibliotheek te komen,
worden elke eerste en derde woensdagochtend van de maand
kosteloos heen en weer gebracht door de vervoersdienst van
de UVV. Doelstelling is om inwoners die dreigen te
vereenzamen of in een sociaal isolement terecht kunnen
komen, een nieuwe ontmoetingsplek te bieden en ze daarmee
te laten blijven participeren in de samenleving. Het lidmaatschap van de bibliotheek is daarvoor geen
vereiste. Met het nieuwe project bouwt UVV Nijkerk voort op het bestaande project Boek aan huis,
maar voegt er vervoer en een sociale component aan toe.
Waarderingsbijdragen
Aan de UVV-afdeling Tilburg en UVV Haarlem kende het Charlotte s’Jacob Fonds een
waarderingsbijdrage toe van ieder 500 euro. Het ging daarbij om de volgende initiatieven:
● Het project Fietstaxi van UVV Tilburg gericht op vervoer met een speciale fietstaxi binnen het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, om patiënten die slecht ter been zijn intern naar de juiste
afdeling of poli te kunnen begeleiden.
● Een voorstel voor een gedegen vooronderzoek en het ontwikkelen van een maatwerkaanpak
voor het project “Helpende Hand” van ziekenhuis naar huis van UVV Haarlem, gericht op
begeleiding naar huis en opvang aldaar van patiënten na ontslag uit het ziekenhuis.
Bestuur
In 2016 heeft het bestuur van het fonds tweemaal vergaderd, op 20 april en 11 oktober. In oktober
is Marianne van der Ham afgetreden, haar taak werd overgenomen door de nieuwe secretaris Anne
Joke Moojen. Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende leden:
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