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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 2017 

De Vereniging brengt in de 2e kwartaal van 2018 een uitgebreid jaarverslag 2017 uit waarin vele 
activiteiten van de aangesloten afdelingen zijn verantwoord. 
 
Het boekjaar stond in het teken van: 

- Een indringende discussie met de leden over de toekomst van UVV Nederland tijdens de 
algemene ledenvergadering op 14 november (zie ook vooruitzichten 2018); 

- De introductie van nieuw briefpapier voor de leden van UVV Nederland; 
- Het voortzetten van het project Vrijwillig Dichtbij met 7 afdelingen, waarvan er 2 in de 

loop van het jaar het project hebben beëindigd.   
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

- Het contracteren van een nieuwe provider, samengaand met het opleveren van de nieuwe 
website voor UVV Nederland en het opleveren van elf nieuwe websites voor de 
afdelingen en tien afdelingswebsites die een upgrading hebben ondergaan; 

- Het verzorgen van twee cursussen waarbij de deelnemers werd geleerd hoe zij hun 
website zelf actueel kunnen houden. 

- Het opnemen van alle documenten uit de administratie van de UVV-NL in het cloud-
programma- Dropbox. Alle bestuursleden kunnen hierdoor kennisnemen van het archief 
en de laatste stand van zaken.  

- Het werven van een nieuwe secretaris. Mevrouw J.J.G. Waalwijk (reeds bestuurslid) heeft 
te kennen gegeven de secretariële werkzaamheden van de huidige secretaris per 1 
januari 2018 te willen overnemen. De huidige secretaris zal tot 1 april 2019 als 
vicevoorzitter van UVV Nederland nog een aantal activiteiten onder zich houden, 
waaronder het programma Vrijwillig Dichtbij, de relatie met de NOV (voorzitterschap 
van het LOVZ) en de website van UVV Nederland en die van de desbetreffende 
afdelingen. 

Het aantal afdelingen aan het eind van het jaar was 40(2016: 43). 
In het boekjaar zijn 3 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 6.931 (2017 7.538). De contributie is vastgesteld op    
€ 1,50 per vrijwilliger (2016: € 1,50) 
De Vereniging heeft ledenvergaderingen gehouden op 14 maart en 14 november 2016. 
 
Resultaat 2017 
Het nadelig resultaat 2017 ad € 1.295 (2016 € 2.835 winst) is ten laste gebracht van het eigen 
vermogen en is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 

Vooruitzichten voor 2018 

In de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2017 is door de leden besloten om de 
Vereniging in afgeslankte vorm voort te zetten. Dit als gevolg van de sterke daling van het 
aantal leden en de beperkte inkomsten. Een nadere uitwerking van dit besluit zal in de 
Algemene Ledenvergadering van 3 april 2018 worden voorgelegd.  
In 2018 zal, indien daarvoor voldoende belangstelling is, aandacht aan 2 nieuwe themadagen 
worden besteed. Deze themadagen zullen eventueel in combinatie met het project Vrijwillig 
Dichtbij worden georganiseerd. 
In de eerste helft van 2018 zal wederom een kennismakingsbijeenkomst met nieuwe 
afdelingsbestuurders plaatsvinden.  
De begroting 2018 is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2017. 
Het verwachte resultaat is € 4.005 negatief, waarbij € 4.000 ten laste zal worden gebracht van de 
Bestemmingsreserve Regio West en € 5 ten laste van het verenigingskapitaal. 

 

 



5 
 

 
 

Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Amsterdam, 3 april 2018 

Het Bestuur, 

De heer J.A. Voetman (voorzitter/penningmeester) 
De heer T. de Graaff (vicevoorzitter) 
Mevrouw J.J.G. Waalwijk (secretaris) 
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Jaarrekening 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Balans per 31 december 2017 
(na resultaatbestemming) 

   
  2017 2016 
  EUR EUR EUR EUR 
      
Vaste activa      
Materiele vaste activa 1  0  222 
      
      
Vlottende activa      
Voorraden 2 2.550  2.761  
Vorderingen en overlopende 
activa 3 13.834  9.448  
Liquide middelen 4 40.546  45.719  
  

 
 

 
 

   56.930  57.928 
   

 
 

 

   56.930  58.150 
   

 
 

 

      
Eigen vermogen 5     
Algemene reserve   28.661  29.956 
      
 
Bestemmingsreserve 6     
Regio West   15.337  15.337 
 
Kortlopende schulden en 

overlopende passiva 7  12.932  12.857 
      
   56.930  58.150 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Staat van baten en lasten over 2017 
 

 
  Realisatie Begroting Realisatie 
  2017 2017 2016 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
        
Baten 9  82.961  13.600  113.365 
        
Bedrijfslasten        
Lonen en salarissen 10 0  0  0  
Sociale lasten en 

pensioenlasten  0  0  0  
Afschrijvingen op 

materiële vaste activa  222  150  152  
Overige bedrijfskosten 11 84.097  17.210  110.546  
  

 
 

 
 

 
 

Som der 
bedrijfslasten   84.319  17.360  110.698 

   
 

 
 

 
 

Bedrijfsresultaat   -1.358  -3.760  2.667 
        
Rentebaten en 

soortgelijke 
opbrengsten  63  400  168  

  
 

 
 

 
 

 
Financiële baten 

en lasten  12  63  400  168 
   

 
 

 
 

 

        
Resultaat   -1.295  -3.360  2.835 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017 

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 
 

 
 2017 2016 
 EUR EUR 

   
Aanschafwaarde kantoorinventaris 1.352 1.352 
Cumulatieve afschrijving kantoorinventaris -1.352 -1.130 
 

  

 0 222 
 

  

2 Voorraden 
 

 
 2017 2016 
 EUR EUR 

   
Voorraad kantoormiddelen voor verkoop aan afdelingen 2.550 2.761 
 

  

 2.550 2.761 
 

  

De voorraad 2017 bestaat alleen nog uit courante artikelen. 

3 Vorderingen en overlopende activa 
 

 
 2017 2016 
 EUR EUR 

   
Vorderingen 13.217 8.839 
Overlopende activa 617 609 
 

  

 13.834 9.448 
 

  

In de vorderingen en overlopende activa ultimo 2017 is geen bedrag (2016: geen) begrepen met 
een resterende looptijd van langer dan 1 jaar. 

De vorderingen zijn te ontvangen bedragen vanuit de subsidie Vrijwillig Dichtbij € 13.211 
(2016 € 8.734) en overige vorderingen € 6 (2016 € 105). 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

4 Liquide middelen 
 
 2017 2016 
 EUR EUR 

   
Tegoed bestuurrekening 590 4.240 
Tegoed internet spaarrekening 39.956 41.479 
 

  

 40.546 45.719 
 

  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Vereniging en zijn beschikbaar op 
rekeningen bij de ABNAMRO.  

 

5 Eigen vermogen 
 
 
 2017 2016 
 EUR EUR 

   
Stand per 1 januari  29.956 27.121 
Resultaat boekjaar -1.295 2.835 
 

  

 28.661 29.956 
 

  

Het bestuur heeft besloten het resultaat over 2017 als volgt te bestemmen: een bedrag ad             
€ 1.295 ten laste te brengen van het eigen vermogen. 

6 Bestemmingsreserve Regio West 
 
  2017 2016 
  EUR EUR 
    
Stand per 1 januari   15.337 15.337 
Toevoeging boekjaar  0 0 
Onttrekking boekjaar  0 0 
  

  

Stand per 31 december   15.337 15.337 
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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 
 
 2017 2016 
 EUR EUR 

   
Crediteuren 0 0 
Overlopende passiva 12.932 12.857 
 

  

 12.932 12.857 
 

  

In de kortlopende schulden en overlopende passiva zijn geen (2016: geen) schulden opgenomen 
met een looptijd van langer dan 1 jaar. 

In de overlopende passiva is een bedrag van € 11.905 (2016 € 7.867) opgenomen voor nog aan 
afdelingen uit te keren bedragen voor het project Vrijwillig Dichtbij.   

8 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
Sinds 2015 is, onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging, door een 7-tal afdelingen 
deelgenomen aan het Project Vrijwillig Dichtbij. Het project loopt tot eind 2018 en kent een 
goedgekeurde begroting van totaal € 298.925. Tot eind 2017 is een totaalbedrag van € 184.416 
gedeclareerd en inmiddels via de Vereniging aan de afdelingen uitgekeerd. In 2018 zal het 
project worden afgebouwd en beëindigd. De verwachting is dat niet het gehele goedgekeurde 
bedrag zal worden gedeclareerd. 

De subsidiegever (VWS en NOV) hebben een accountant aangesteld die de financiële 
afwikkelingen zal controleren, waarna de afdelingen en de Vereniging decharge zal worden 
verleend. Echter zekerheid over de finale afwikkeling zal niet eerder dan medio 2019 bekend 
zijn.  

Mochten er onderdelen uit de declaraties niet ontvankelijk worden verklaard dan zal de 
Vereniging proberen de teveel uitgekeerde bedragen op de betreffende afdelingen te verhalen. 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

9 Baten 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2017 2017 2016 
 EUR EUR EUR 
    
Contributies 10.396 10.500 11.307 
Steunfonds LUVV bestaand beleid 2.500 2.500 0 
Steunfonds LUVV-kennismakingsbijeenkomst 759 600 0 
Project Vrijwillig Dichtbij LUVV 12.401 0 21.474 
Project Vrijwillig Dichtbij afdelingen 56.547 0 79.658 
Donatie De Bilt 0 0 300 
Overige opbrengsten 358 0 626 
 

   

 82.961 13.600 113.365 
 

   

De contributies worden opgebracht door alle aangesloten stichtingen (afdelingen).  

Het Steunfonds LUVV subsidieert, indien nodig, ieder jaar een deel van het bestaande beleid, 
themabijeenkomsten en nieuwe websites van afdelingen.  

Vrijwillig Dichtbij is een driejarig programma van het Ministerie VWS, 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 7-tal afdelingen 
nemen deel aan dit programma. De kosten worden volledig door het programma gedragen (zie 
ook overige kosten, activiteitenkosten). In de begroting wordt geen rekening gehouden met deze 
kosten en opbrengsten van dit project. De besluiten vallen buiten de verantwoordelijkheid van 
de leden.  

10 Lonen en salarissen 

Personeelsbestand 
De Vereniging kent geen betaalde medewerkers. 

11 Overige bedrijfskosten 
 
   Realisatie Begroting Realisatie 
 2017 2017 2016 
 EUR EUR EUR 
    
Overige personeelskosten 1.128 1.200 1.172 
Huisvestingskosten 756 710 708 
Reis- en verblijfkosten  2.472 3.000 2.599 
Kantoorkosten 2.973 3.000 3.185 
Algemene kosten 1.329 2.000 582 
Verenigingskosten 1.568 1.200 1.168 
Activiteitenkosten 73.871 6.100 101.132 
 

   

 84.097 17.210 110.546 
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Overige personeelskosten betreft de bestuurders aansprakelijkheidsverzekering, 
rechtsbijstandsverzekering, collectieve ongevallenverzekering 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 uitgaven, zoals 
representatiekosten en kleine verschillen. 

Verenigingskosten zijn de kosten voor ledenvergaderingen en regiovergaderingen. 

Activiteitenkosten zijn de kosten verbonden aan themadagen en projecten. De kosten verbonden 
aan het project Vrijwillig Dichtbij (€ 68.948) zijn financieel neutraal omdat zij vergoed worden 
door het Ministerie VWS. 

 
   Realisatie Begroting Realisatie 
 2017 2017 2016 
 EUR EUR EUR 
    
Themabijeenkomsten 0 4.000 0 
Kennismakingsbijeenkomsten 759 600 0 
Project upgrading websites 4.164 0 0 
Project PR en communicatie 0 1.500 0 
Vrijwillig Dichtbij LUVV 12.401 0 21.474 
Vrijwillig Dichtbij afdelingen 56.547 0 79.658 
 

   

 73.871 6.100 101.132 
 

   

In verband met drukke agenda’s van zowel bestuur als afdelingen zijn in 2017 geen themadagen 
gehouden. 

Vrijwillig Dichtbij is een driejarig programma van het Ministerie VWS, 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 7-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 
 2017 2017 2016 
 EUR EUR EUR 
    
Bankrente 63 400 168 
 

   

 63 400 168 
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Vereniging Landelijke Unie Van Vrijwilligers, UVV Nederland 

Amsterdam, 3 april 2018  

Het Bestuur, 

De heer J.A. Voetman (voorzitter/penningmeester) 
De heer T. de Graaff (vicevoorzitter) 
Mevrouw J.J.G. Waalwijk (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 2017 ad € 1.295 (2015 € 2.835 winst) is ten laste gebracht van het eigen 
vermogen en is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden. 

 

 


