Jaarverslag 2019 Stichting Charlotte s’Jacob Fonds
Doelstelling Charlotte s’Jacob Fonds
Het Charlotte s’Jacob Fonds is een particulier vermogensfonds opgericht door Charlotte s’Jacob,
medeoprichtster van de Unie Van Vrijwilligers (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. Het Fonds richt zich op het ondersteunen van
kennisopbouw en kennisuitwisseling binnen en tussen afdelingen over nieuwe activiteiten en
projecten.
Project De Kleine Consultant Groningen/We Helpen
Al in 2018 deed de Kleine Consultant Utrecht in opdracht van het Charlotte s´Jacob Fonds onderzoek
naar de motieven, wensen en verwachtingen van jongeren voor vrijwilligerswerk en de activiteiten
van 12 platforms die vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk matchen. Uit
vervolggesprekken met WeHelpen (een van de onderzochte initiatieven) is een projectidee naar
voren gekomen dat het waard was om verder onderzocht en uitgetest te worden. Het projectidee,
The S-team, richt zich op de inzet van studenten voor senioren met een hulpvraag. Het Charlotte
s’Jacob Fonds bood in 2019 De Kleine Consultant Groningen met een subsidie van € 1965
ondersteuning om de mogelijkheden van dit idee te onderzoeken, het idee verder uit te werken en
een bestuursstructuur uit te werken waarmee dit als een mogelijk nieuwe activiteit een plaats zou
kunnen krijgen binnen de UVV.
Onderzoeksvragen praktische uitwerking S-team:
● Hoe kan matching plaatsvinden tussen de studentengroepen en de hulpbehoevenden?
● Welke taken zijn interessant voor studentengroepen, wat zijn randvoorwaarden?
● Welke groepen zijn bereid en geschikt om deze duurzame relatie aan te gaan?
● Hoe kunnen studentengroepen bereikt worden?
De conclusie was dat duurzame verbanden het meest geschikt zijn voor het gezamenlijk verrichten
van vrijwilligerswerk. Van de verschillende studenten groepen zoals jaarclubs, sub-verenigingen,
huizen en disputen, bleken studentenhuizen het meest geschikt. Zij hebben een hechte band, wat
sociale controle mogelijk maakt, en kennen een grote continuïteit doordat er steeds jongerejaars
instromen als ouderejaars studenten uit huis gaan. Bovendien bleek er ook een grote bereidheid om
in hun eigen buurt, roulerend met andere huisgenoten, vrijwilligerswerk voor ouderen te verrichten.
Met name sociaal contact werd als een interessante activiteit naar voren gebracht.
Bestuursstructuur
Wat betreft de bestuursstructuur werd geadviseerd vanuit UVV Nederland een UVV afdeling
Groningen te starten en te zorgen voor statuten en startkapitaal. Kennis en ervaring vanuit de UVV
kan worden benut door middel van een raad van advies met drie leden: een lid afkomstig uit de UVV,
één zorgexpert en een managementexpert. De nieuw op te starten afdeling wordt verantwoordelijk
voor het opzetten van een pilot en het dagelijkse reilen en zeilen. Als de ervaringen positief zijn
kunnen er wellicht ook nieuwe afdelingen in andere studentensteden ontstaan. In de ALV van
voorjaar 2019 van UVV Nederland is met interesse op het idee gereageerd, er werd een geldbedrag
beschikbaar gesteld mocht het inderdaad tot de oprichting van een nieuwe afdeling komen.
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Team de Kleine Consultant Groningen met bestuur CHJF en voorzitter UVV Nederland en Leeuwarden
Pilotproject WeHelpen
Met een projectsubsidie van € 1500 van het Charlotte s’Jacob Fonds startte WeHelpen in
samenwerking met verschillende studentenverenigingen een beperkte pilot van drie
studentenhuizen. De ervaringen werden gevolgd en geëvalueerd. Met één huis duurde het te lang
om tot een match te komen en vervloog de interesse, met één huis was de match niet succesvol, met
één huis was de match wel succesvol. De studentenvereniging die bij dit succesvolle huis was
betrokken heeft besloten de activiteit op te pakken en verder uit te breiden bij andere huizen. De
betrokkenheid van de UVV was hierbij geen vereiste, wel is het een mogelijkheid het idee toe te
passen in andere studentensteden waar een actieve UVV aanwezig is. Door de maatregelen tegen de
verspreiding van het Coronavirus zijn de lopende activiteiten en gedachten over mogelijke
toekomstige stappen op dit moment (maart 2020) opgeschort. Zie voor meer informatie over het
pilotproject ook het artikel en de video: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217149/Voor-Elkaarstudenten-adopteren-80-jarige-Thea

Ondersteuning UVV Dordrecht: zwemmen met gehandicapten
In 2019 werd een garantiesubsidie verleend aan UVV Dordrecht voor een bedrag van € 1000 voor de
activiteit Zwemmen met gehandicapten. Het verzoek kwam binnen vanwege het wegvallen van één
van de bestaande subsidieverstrekkers. (Op grond van de jaarcijfers zou uiteindelijk € 500 euro van
dit bedrag worden uitgekeerd om de jaarrekening sluitend te krijgen).
Elke donderdagavond van 18.00 - 19.00 uur wordt er in Dordrecht met een groep van 35 vrijwilligers
gezwommen met gehandicapten, waarbij veel begeleiding nodig is. Om het zwemmen mogelijk te
maken voor de 80 gehandicapte zwemmers, wordt deze begeleiding al 55 jaar lang 40 keer per jaar
geboden door vrijwilligers van UVV Dordrecht. Het gaat om deelnemers met een lichamelijke,
verstandelijke, zintuiglijke beperking of een meervoudige handicap. De zwemmers variëren in de
leeftijd van 5 tot 70 jaar. Indien gewenst geven de vrijwilligers ook zwemles aan kinderen en
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volwassenen met een beperking, in bepaalde fasen zijn er dan ook 2 vrijwilligers werkzaam met een
leerling. Streven is 3 tot 5 kinderen per jaar naar een diploma A, B of C te begeleiden.
Om de kosten voor de deelnemers betaalbaar te houden is er financiële ondersteuning nodig, die in
2019 werd geboden door St. HandicapNL, Ames Sales Outlet te Sliedrecht en Gertenbach Elektro te
Dordrecht. Door het Charlotte ´s Jacob Fonds is van de toegekende garantiesubsidie uiteindelijk €
500 euro uitgekeerd om de begroting sluitend te krijgen.
In 2019 geen prijsvraag, maar ondersteuning voor waardering vrijwilligers
In de voorafgaande jaren schreef het Charlotte s’Jacob Fonds regelmatig een prijsvraag uit om
nieuwe initiatieven van afdelingen te stimuleren. De ervaring wees uit dat er een beperkte groep
afdelingen is die regelmatig inschrijft op de prijsvraag. Daarom werd in 2019 besloten om bij de
voorwaarden op te nemen dat afdelingen niet tweemaal achter elkaar de prijsvraag kunnen winnen.
Uiteindelijk werd bovendien vastgesteld in 2019 geen prijsvraag uit te schrijven, maar afdelingen die
om welke reden dan ook niet de financiële middelen hebben om hun vrijwilligers van tijd tot tijd in
het zonnetje te zetten de mogelijkheid te bieden van een eenmalige bijdrage (van maximaal € 10,-per vrijwilliger) voor een cadeautje, een gezamenlijke activiteit of een andere blijk van erkenning.
De oproep heeft drie verzoeken voor ondersteuning opgeleverd die ook zijn toegekend aan UVV
Hengelo, UVV Goor en UVV Delden. Het toegekende bedrag aan UVV Hengelo (€ 120) is direct
uitgekeerd, zodat de attentie onderdeel kon zijn van De Internationale voor de Vrijwilliger op 7
december 2019. De ondersteuning aan UVV Goor (€ 1000) en UVV Delden (€ 600) is bestemd voor
een uitje/lunch in 2020 en wordt in begin 2020 uitgekeerd i.v.m. het hoge bedrag dat al aan subsidies
was uitgegeven 2019.

Bestuur
In 2019 heeft het bestuur van het fonds tweemaal vergaderd, op 19 maart en 22 oktober. Het
bestuur bestond in 2019 uit de volgende leden:
Voorzitter:
Sonia Sjollema
Secretaris:
Anne Joke Moojen (afgetreden oktober 2019)
Penningmeester:
Joke Waalwijk
Bestuurslid:
Jan Meeuwissen (afgetreden oktober 2019)
Bestuurslid:
Theo Plasschaert
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