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Jaarverslag Unie van Vrijwilligers Leeuwarden 2018 

Terugkijkend op 2018 hebben we als vrijwilligersorganisatie weer veel meegemaakt. Het bestuur 
constateert dat de digitalisering steeds meer impact krijgt op onze manier van leven; dat is niet 
alleen het geval bij de organisaties waar we als UVV onze diensten aanbieden: MCL/Sanquin, 
Ouderenzorg, Tafeltje Dekje en Noorderbreedte Revalidatie. Ook in ons eigen leven is de computer 
of smartphone ondenkbaar geworden. Daarnaast ondervinden we dat het voor de werkenden 
moeilijker wordt om vrijwilligerswerk uit te voeren door gebrek aan tijd. Dat de vrijwilliger met 
toewijding de aandacht en warmte wel heeft willen en kunnen bieden is dan ook des te waardevoller 
voor de kwetsbare medemens.   

In 2018 waren ruim 400 vrijwilligers actief in de UVV. Dit is vrijwel evenveel vrijwilligers als het jaar 
daarvoor.  

Het bestuur is in 2018 gestart in een nieuwe, kleinere samenstelling Er trad een nieuwe secretaris 
aan. Daarnaast werd het bestuur gevormd door de voorzitter, penningmeester, algemeen 
coördinatoren voor MCL en Ouderenwerk en een PR functionaris. De voorzitter nam tevens waar 
voor de vacature teamleider Hotel de Botel, de penningmeester nam waar voor de vacature 
coördinator Tafeltje Dekje 

Het beleidsplan 2018-2022 is opgesteld (zie website) en laat zien wat de voornemens zijn van het 
bestuur voor de komende 4 jaar. De UVV missie en uitgangspunten zijn nog steeds de basis waarop 
wij als vrijwilligers invulling geven. Hierbij is de focus gericht op zowel de maatschappelijke 
ontwikkelingen als ook op die bij onze opdrachtgevers. Als eerste daartoe heeft het bestuur zich 
ingezet ter verbetering van kwaliteitsbeheer zoals diverse procedures, documenten, formulieren; 
denk aan aanpassingen als gevolg van de nieuwe wetgeving privacy beleid, gedragscode, 
klachtenprocedure en vertrouwenspersoon. Ook werden er besprekingen gestart met het MCL om 
de werkovereenkomst naar de geest van deze tijd aan te passen.   

Ook dit jaar zijn we weer geconfronteerd met afwijzing van kandidaat vrijwilligers met een UWV-. 
uitkering. De UVV Leeuwarden blijft zowel lokaal als landelijk aandacht besteden aan dit absoluut 
onbegrijpelijke standpunt, waarbij kandidaat vrijwilligers buiten de boot vallen.  

De vacatures die er waren en kwamen in 2018 konden bij sommige afdelingen moeilijk worden 
ingevuld. De bekende websites en automatismen werkten niet. Aan Identiteit en imago bijstelling is 
en wordt gewerkt en vergt veel inspanning. Er is een eerste aanzet gedaan om te komen tot een 
inspirerende moderne vrijwilligersorganisatie waar vrijwilligers graag actief willen zijn. 
Veranderen, moderniseren en verjongen. Dit is in de nieuwjaarsrede 2018 aangekondigd. Wij kunnen 
als vrijwilligers geen genoegen nemen met hoe het is, omdat de maatschappij aan het veranderen is. 
Dit heeft gegolden in 2018 en zal ook in 2019 gelden. 
Het bestuur dankt al haar vrijwilligers voor de enorme inzet, verbondenheid en betrokkenheid in 
2018.  
 
Hans Sieverts, voorzitter 
  



Medisch Centrum Leeuwarden. 
 

De vrijwilligers zijn actief op diverse afdelingen: Opnamebalie, Golfkar rijden, Kinderopvang 
Hoteldebotel, wachtkamers van Oncologie, - Reumatologie en- Radiologie, Longfunctiepoli, Intensive 
Care, Geriatrie, Bloedbank Sanquin en deels van het jaar ook nog op diverse verpleegafdelingen als 
Bloemen & Fruitteams. 

Het MCL is niet alleen zelf in beweging; dat heeft ook zijn weerslag op het vrijwilligerswerk binnen 
het MCL. De projecten Bloemen en Fruit werden definitief gestopt: een gevolg van veranderende 
dieetwensen van het MCL, introductie van het project “Puur”. Een aantal vrijwilligers van deze 
projecten is overgegaan naar andere of naar de nieuwe UVV projecten radiologie (start september) 
en reumatologie (start november). Anderen hebben in januari, mei of september afscheid genomen. 

Daarnaast is overleg gestart om het project Opnamebalie te upgraden naar het project Centrale Hal. 
Bij dit overleg zijn naast de vrijwilligers van de opnamebalie en de golfkarren, ook personeel van de 
ontvangstbalie en de buitenportier nauw betrokken: er hebben gezamenlijk een drietal 
bijeenkomsten plaatsgevonden. Dit overleg traject heeft eind 2018 geleid tot een definitief plan, 
waaraan begin 2019 gestalte werd gegeven. De invulling van dit nieuwe project heeft een groot 
aantal vrijwilligers doen besluiten te stoppen. Het project is in februari 2019 van start gegaan. 

In de loop van het jaar hebben we afscheid genomen van verschillende teamleiders: Hoteldebotel, 
Opnamebalie, Radiologie, Oncologie. Sommige van deze opengevallen functies konden snel worden 
ingevuld; andere staan nog – of weer – open. Deze worden door de beide coördinatoren tijdelijk 
uitgevoerd; het betreft Geriatrie, Hoteldebotel, Centrale Hal.  

Per april heeft de uitvoerend coördinator afscheid genomen; zij ging verhuizen naar het westen van 
het land. Gelukkig is een uitstekend opvolger gevonden.  

Bij Geriatrie is naast het huiskamerproject ook een groep vrijwilligers actief ter assistentie van de dag 
therapie. 

In april zijn er 2 nieuwe golfkarren in gebruik genomen; dat ging met de nodige “hobbels” gepaard, 
maar……..sinds de ingebruikname hebben zich geen incidenten meer voorgedaan. 

Tijdens de teamleider-bijeenkomst blijken waardevolle gegevens en ervaringen uitgewisseld te 
kunnen worden. Hierbij zijn naast de coördinatoren UVV ook die van het MCL aanwezig. 

De UVV is gestopt met de introductiebijeenkomst “Horen, Zien en Zwijgen”. Het MCL heeft de 
intentie uitgesproken om een goed alternatief te willen bieden aan de vrijwilligers die nieuw in het 
MCL komen. Inmiddels heeft dat vorm gekregen en wordt er in 2019 mee gestart.  

Daarnaast zijn alle UVV vrijwilligers in Leeuwarden in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de 
Workshop ”Samen Dementie Vriendelijk”. Het is een landelijk initiatief en is gratis. Er hebben in 2018 
vijf workshops plaatsgevonden; alle deelnemers heel enthousiast. Dit initiatief wordt in 2019 
voortgezet. Het streven is dat de UVV Leeuwarden na 2019 het predicaat “Samen Dementie 
Vriendelijk” mag gaan dragen. 

Het MCL heeft in het najaar een wervingsactie voor vrijwilligers opgestart. 5 Van onze vrijwilligers 
dragen deze actie als ambassadeurs op folders, banners, enzovoort 

Het Friesch Dagblad en Omrop Fryslan hebben de vrijwilligers in het MCL in het nieuws gezet. 



 
Ouderenwerk 

Binnen het Ouderenwerk zien we al een paar jaar een terugloop van het aantal vrijwilligers, deels 
omdat projecten stoppen, deels omdat instellingen eigen vrijwilligers hebben. In oktober/november 
is de coördinator Ouderenzorg door persoonlijke omstandigheden uitgevallen. Gelet op de 
afwezigheid is in december afgesproken de taken waar te laten nemen door secretaris en voorzitter. 
 
Noorderbreedte 

In de 2e helft 2018 is In overleg met Noorderbreedte Revalidatie een nieuw project voor gastvrouwen 
en gastheren opgezet. Er is proefgedraaid. Het project zal in januari 2019 formeel van start gaan. 
Voorlopig wordt het project door de voorzitter aangestuurd. 
 
Public Relations en ICT 
 
In 2018 heeft onze PR hard gewerkt aan meer naamsbekendheid en een moderner imago. Zo werd 
de nieuwe website verder verbeterd. Mede door de aanstelling van een ICT beheerder en 
contentbeheerder is voortzetting en verbetering van de website gerealiseerd; dit geldt zowel voor de 
inhoud en continuïteit, als voor de achterliggende techniek. Dit heeft geleid tot digitalisering van 
zaken als bijvoorbeeld de Nieuwsbrief; snel en goed informeren is hierbij uitgangspunt geweest. De 
andere acties van PR waren er opgericht om de UVV nadrukkelijker als vrijwilligersorganisatie op de 
kaart te zetten en meer bekendheid te geven onder de burgers. 
In de 1ste helft van 2018 is een onderzoek gedaan naar vervanging van de software voor de 
medewerker administratie. Belangrijk omdat het bestaande platform eindig was en problemen gaf. 
In september/oktober is op basis van een goede keuze nieuw software aangeschaft en 
geïmplementeerd. We hebben nu toekomstbestendige software met adequate ondersteuning van de 
leverancier. Veel informatie kan nu snel en op maat worden geleverd.  
Dan zij vermeld dat de feestavond, locatie het nieuwe Van der Valk hotel, ook dit jaar weer een groot 
succes was en dat niet in de laatste plaats door de spreker van de avond de heer Bearn Bilker.  
 
Tafeltje Dekje 

Tafeltje Dekje levert maaltijden aan een kleine 100 afnemers in Leeuwarden. Het maximum van de 
keuken is hiermee bereikt waardoor er een wachtlijst is ontstaan.  
Tafeltje Dekje is van oudsher een stabiel project. Er blijft zorg over het langdurig openstaan van 
vrijwilligersfuncties.  
  



 
Financiën 
 
                                          Financieel jaarverslag 2018 UVV Leeuwarden   
baten 2018   lasten 2018 

        
1. Tafeltje dekje verkoop 147.701  1. Tafeltje dekje inkoop 113.886 

2. Jaarlijkse bijdrage instellingen   13.651  2. Tafeltje dekje autokosten + verzekeringen   10.798 
3. Bankopbrengsten        152  3. Medewerkers bijeenkomsten en kosten     9.879 
4. Donaties        290  4. PR, communicatie en ICT     7.547 
5. Giften     3.748  5. Organisatie en kantoorkosten     6.398 

        
        
        
        
        
     6. Reservering Lustrumfeest 2020         5.000 

     7. Reservering ICT 2019/2020 5.000 
                                  

        
  Totaal baten 165.542     Totale lasten 158.508 

       
       
Resultaat boekjaar 2018 is positief Euro 7.034    
Dit resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.  

 
Jubilea 2018 
In 2018 werden vele vrijwilligers even in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange trouwe 
werkzaamheden voor de UVV. 
Hieronder de jubilarissen: 
 
MCL : de dames Fopma, de Vries-ten Cate, Tinge, Prins-Andringa, Jepma-Raven, Hoeben-de Vries, 
Scholtens, Verf, Heida-Everaarts, van Wier-Blanke, de Haan, Keulen-Bosma, Stegenga-Annema en de 
heren Hylkema, Oppewal, Schulz. De Vries, Hiemstra, Bijland en Joostema. 
Tafeltje Dekje: de heren van der Meulen en Gort 
Erasmus: mevrouw Otten-Geas 
Bibliotheekservice: dames Visser en Schraa- de Gier 
Parkhove / Greunshiem: dames Wempe – Hofstra  en Meinema 
Nieuw Mellens: mevrouw Deems- Schipper 
Aldlanstate: mevrouw Vergnes – ter Horst 
St. Jozef: dames Wijngaarden en van der Veen – de Graaf 
 
  



Slotwoord 
 
 Het jaar 2018 was voor de UVV in meerdere opzichten weer een bijzonder jaar.  
 Zoals hiervoor al gememoreerd; er was sprake van vele veranderingen op verschillende vlakken. 
 Zowel wettelijke vereisten, als organisatorische aanpassingen en de behoefte aan nieuwe 
 vrijwilligers, heeft veel aandacht gevraagd. 
 Maar één ding blijft voor ons ieder jaar ongewijzigd en dat is onze grote bewondering voor de 
 vrijwilligers, die mensen, die kwetsbaar zijn en wat extra aandacht of ondersteuning nodig hebben, 
 bijstaan.  Een geweldige en zeer welkome aanvulling op de professionele hulp! 
 
De UVV Leeuwarden kan daardoor met vertrouwen naar de toekomst blijven kijken. 
Wij willen hierbij onze dank uitspreken voor de ondersteuning van: 
 
- onze donateurs 
- de directie van het MCL voor het beschikbaar stellen van o.a. vergaderruimte.  
- de Gemeente Leeuwarden, die onze vrijwilligers een aanvullende verzekering aanbiedt. 
 
Ook wil het bestuur de verschillende instellingen, waar onze vrijwilligers gedetacheerd zijn, bedanken 
voor de waardering aan hen betoond. 
Wij hebben de intentie, en spreken tevens de wens hierbij uit, om de samenwerking met deze 
organisaties te verdiepen en bepaalde contacten, die wellicht een periode onderbelicht zijn 
gebleven, te intensiveren. 

 

Namens het bestuur 

Lieke Tuinman (secretaris UVV Leeuwarden) 

 

  
 
 
 


