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Jaarverslag 2017 
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 2017 
In 2017 schreef het Charlotte s’Jacob Fonds de jaarlijkse prijsvraag uit om nieuwe initiatieven van 
afdelingen te stimuleren. De oproep is laagdrempelig gemaakt: vernieuwend is vervangen voor 
nieuw voor de afdeling. Dit betekent dat nieuwe activiteiten en nieuwe initiatieven die bijdragen aan 
kwaliteit, verjonging of versterking van de afdeling kunnen meedingen naar de prijs. 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 14 november 2017. 
 
Proactieve opstelling afdeling Zoetermeer  
De prijs van 2017 ging naar het bestuur van UVV Zoetermeer, dat met een actief en innovatief beleid 
een impuls heeft gegeven aan de activiteiten en positionering van de afdeling. Dit bleek onder 
andere uit twee initiatieven die het bestuur heeft ontplooid met een bredere voorbeeldwerking: 
 

1. Een Witte-vlekkenonderzoek waarmee in een breder strategisch kader is gekeken naar de 

witte vlekken die zijn ontstaan in de zorgverlening aan kwetsbare ouderen na de invoering 

van de WMO. 

2. De start van het nieuwe initiatief Begeleiding na ontslag uit het ziekenhuis, waarin wordt 

ingespeeld op één van de gesignaleerde witte vlekken.  

De proactieve opstelling van het bestuur van UVV Zoetermeer 
laat zien hoe met name in samenwerking met andere partijen 
lokaal vrijwilligerswerk vormgegeven kan worden en hoe een 
meer strategische benadering de visievorming over 
vrijwilligerswerk in de gemeente verder kan helpen. Het bestuur 
van de afdeling Zoetermeer heeft met de genoemde twee 
initiatieven een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwing 
van het vrijwilligerswerk in Zoetermeer. Hun aanpak heeft 
daarmee een bredere uitstraling naar andere afdelingen binnen 
UVV Nederland en andere landelijke vrijwilligersorganisaties. 

 
Bestuur 
In 2017 heeft het bestuur van het fonds tweemaal vergaderd, op 9 maart en 5 oktober. Het bestuur 
bestond in 2017 uit de volgende leden: 
Voorzitter:   Sonia Sjollema 
Secretaris:        Anne Joke Moojen  
Penningmeester:    Joke Waalwijk 
Bestuurslid:                           Jan Meeuwissen 
Bestuurslid:                           Theo Plasschaert 

http://uvv-zoetermeer.nl/

