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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.  
 
Een bijzonder jaar 
Het jaar 2020 startte op normale wijze. In februari werd ook Nederland getroffen door het 
Coronavirus en op 14 maart werd de eerste lockdown afgekondigd. Dit had tot gevolg dat 
veel activiteiten, ook van de UVV-afdelingen moesten worden opgeschort, uitgesteld of 
afgelast. De rest van het jaar liet een afwisseling van minder strenge en strengere 
maatregelen tegen het Coronavirus zien en dit beïnvloedde op verschillende wijze de 
activiteiten van de verschillende afdelingen. Het algemene beeld is dat de meeste 
activiteiten zijn opgeschort.  
 
Vergaderingen 
Het bestuur van het Fonds kwam twee keer digitaal bijeen. In april en in oktober.  
 
Aantal afdelingen 
Aan het begin van 2020 waren er 29 UVV-afdelingen.  
Aan het eind van 2020 waren er 27 UVV-afdelingen. 
 
Activiteiten 
Omdat vrijwel alle activiteiten van de afdelingen vanwege Corona stil lagen heeft het Fonds 
geen aanvraag voor ondersteuning voor nieuwe activiteiten ontvangen. Afdeling Goor en 
Delden hebben op verzoek wel een financiële ondersteuning ontvangen i.v.m. de extra 
kosten (attentie voor de vrijwilligers) die zij voor hun jubileum moesten maken.  
Het 75-jarig jubileum van UVV Nederland is ondersteund met 1000 euro.  
Het bestuur heeft wel nagedacht over het stimuleren van activiteiten als de werkzaamheden 
hervat kunnen worden. Hiertoe is in december aan alle afdelingen een brief gestuurd met de 
mededeling dat zij een beroep op het Fonds kunnen doen als zij een financieel steuntje in de 
rug nodig hebben bij de herstart van hun werkzaamheden. Deze opstart wordt niet eerder 
dan in de eerste helft van 2021 verwacht.  
 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden: 
Voorzitter:   Sonia Sjollema 
Penningmeester:    Joke Waalwijk 
Secretaris:   Lida Veen (aangetreden 1 juni 2020) 
Bestuurslid:                           Theo Plasschaert (afgetreden 20 oktober 2020) 
 



 


