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Het jaar 2018 was een zeer actief jaar waarin het Charlotte s’Jacob Fonds meer activiteiten heeft
ondernomen dan gebruikelijk. Er werd een workshop georganiseerd voor geïnteresseerde afdelingen
van de UVV, er werd een adviesaanvraag uitgezet bij de Kleine Consultant in Utrecht en er werden
twee prijzen uitgereikt naar aanleiding van de jaarlijkse prijsvraag: de winnende prijs was voor UVVafdeling Nijkerk en een eervolle vermelding voor UVV-afdeling Delden.
1. Workshop Robotisering in de zorg
Op 3 april na afloop van de voorjaarsvergadering van UVV-Nederland werd een workshop verzorgd
voor geïnteresseerde afdelingen over robotisering in de zorg. Het was bedoeld als een luchtige en
interessante middag voor de afdelingen, met na afloop een borrel. Een verslag van de middag is als
bijlage bijgevoegd.

2. Adviesopdracht Kleine Consultant Utrecht
Er werd een opdracht uitgezet bij de Kleine Consultant in Utrecht met de vraag welke partijen
interessant zijn voor samenwerking en het opzetten van nieuwe activiteiten die ook aansprekend
zijn voor jongeren. De studenten deden onderzoek naar de motieven, wensen en verwachtingen van
jongeren, de activiteiten van 12 platforms die jongeren in contact brengen met
vrijwilligersactiviteiten en de manier waarop zij hen werven en betrekken. De meest interessante
platforms bleken NLvoorElkaar en WeHelpen. Met beide platforms zijn vervolggesprekken gevoerd.
Op basis daarvan is besloten met WeHelpen verder te praten over de opzet van een groepsgerichte
aanpak waarbij studenten vrijwilligerswerk doen voor o.a. eenzame ouderen en mantelzorgers.
3. Prijsvraag voor afdelingen UVV
In 2018 schreef het Charlotte s’Jacob Fonds opnieuw een prijsvraag uit om nieuwe initiatieven van
afdelingen te stimuleren. Dit betekent dat afdelingen van de UVV die een nieuwe activiteit hebben
opgezet of nieuwe initiatieven nemen die bijdragen aan kwaliteit, verjonging of versterking van de
afdeling kunnen meedingen naar een prijs van 2000. De prijs is een extra stimulans om het plan te
realiseren. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van UVV Nederland
in Amersfoort op 13 november 2018.
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Winnaar prijsvraag: UVV-afdeling Nijkerk met nieuwe activiteit Fiets4daagse
De prijs van 2018, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van 2000 euro, ging naar de UVVafdeling Nijkerk, die in september 2018 de eerste editie van de Nijkerkse Fiets4daagse organiseerde.
Het moet een jaarlijks terugkerend evenement worden voor recreatieve fietsers en bezitters van een
scootmobiel op de tweede maandag in september, waar voor de deelnemers de natuur en het
beleven voorop staat. Op initiatief van de UVV-afdeling Nijkerk is er een samenwerking gezocht met
IVN educatie Nijkerk en toerfietsclub Voek Nijkerk. UVV-afdeling Nijkerk kon met deze
fietsvierdaagse tevens een extra boost geven aan de bestaande UVV-activiteiten recreatief fietsen en
nieuwe deelnemers werven voor de scootmobielclub.
Eervolle vermelding UVV-afdeling Delden
Een eervolle vermelding was er voor de inzending van de UVV-afdeling Delden, die 750 euro
ontvangt voor de verdere versterking van het project Graag Gelezen. De afgelopen vier jaar heeft dit
project zich uitgebreid van boekenbezorging, naar leesondersteuning, leesstimulering en voorlezen.
Dit laatste gebeurt zowel op individuele basis als in groepen, bijvoorbeeld bij het verpleeghuis en bij
het kinderdagverblijf in Delden. Relatief nieuw onderdeel van het project is deelname aan de
Jaarlijkse Voorleeslunches op Nationale Ouderen dag, een landelijk initiatief van de Leescoalitie. Bij
de organisatie van de voorleeslunches werkt UVV Delden samen met Bibliotheek Hof van Twente,
welzijnsorganisatie Salut, De Van der Bentstichting (leer-werkproject, verzorgt de catering in de
Bibliotheek), de activiteitenbegeleiding van Zorginstelling Carint en De Boekenmarkt Delden.
Bestuur
In 2018 heeft het bestuur van het fonds viermaal vergaderd, op 6 maart, 13 augustus en 16 oktober
en 4 december. Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden:
Voorzitter:
Sonia Sjollema
Secretaris:
Anne Joke Moojen
Penningmeester:
Joke Waalwijk
Bestuurslid:
Jan Meeuwissen
Bestuurslid:
Theo Plasschaert
Het Charlotte s’Jacob Fonds
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.
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