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Jaarverslag Unie van Vrijwilligers Leeuwarden 2019
2019 was weer een intensief jaar. Er is veel veranderd en enorm veel werk verzet door de vrijwilligers
van de UVV Leeuwarden. Het bestuur hoopt dat voor een ieder duidelijk is hoe zeer zij de inzet van
de vrijwilligers waardeert. Op onze jaarlijkse feestavond, dit jaar op 23 september, in het nieuwe Van
der Valk-hotel, hebben we dat nog eens extra tot uitdrukking willen brengen. Een groot deel van de
avond werd verzorgd door 2 heren: dr. Yme Kuiper hield een uitgebreid verhaal waarin hij zich
afvroeg of er zoiets bestaat als “De identiteit van de Friezen”. Hij onderbouwde dit vanuit een
historisch perspectief. Aansluitend was er het optreden van de Friese troubadour Piter Wilkens. Voor
zover wij hebben gehoord waren de reacties positief over deze avond.
Het bestuur bestond bij de aanvang van 2019 uit zes bestuursleden. Helaas is in dit jaar een aantal
vacatures ontstaan. Zowel ons PR- bestuurslid, als onze coördinator Ouderenwerk , tevens
bestuurslid, hebben afscheid genomen. Dit betekent dat per 31 december 2019 het bestuur uit vier
bestuursleden is gaan bestaan, te weten; de voorzitter J. Sieverts, de secretaris L. Tuinman, de
penningmeester R. Boskma en de algemeen coördinator MCL / Sanquin N.A. Gastkemper.
In 2019 waren 360 vrijwilligers actief in de UVV Leeuwarden. Het aantal vrijiwlligers loopt de laatste
5 jaar gestaag terug, in 2015 waren nog 553 vrijwilligers aan de UVV Leeuwarden verbonden.
Ons beleidsplan 2018-2022 staat op de website:
https://uvv-leeuwarden.nl/wp-content/uploads/2019/05/beleidsplan-2018-2022.pdf.
Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij, de ontwikkelingen binnen de organisaties waarmee de
UVV samenwerkt (onze opdrachtgevers) en tot slot de ontwikkelingen binnen de UVV Leeuwarden
zelf, zal naar verwachting in 2020 wederom een aantal aanpassingen noodzakelijk zijn.
Zoals in 2018 al aangekondigd is het bestuur genoodzaakt geweest in verband met de aangescherpte
wetgeving op het gebied van de privacy (de AVG), documenten toe te voegen en/of aan te passen,
waaronder ook de overeenkomst, die wij met de vrijwilligers sluiten. In verband daarmee heeft de
informatiemap een upgrade gekregen. Ook de informatiemap die door de teamleiders in het MCL
gebruikt wordt is herzien en aangepast aan de nieuwe MCL- en maatschappelijke ontwikkelingen.
Gezien de voortschrijdende digitalisering en uit milieu-vriendelijke overwegingen, streeft het bestuur
er naar om in het jaar 2020 zoveel mogelijk te verwijzen naar de website, waarop de meeste
documenten geplaatst zijn en/of worden. Hierbij moet gedacht worden aan privacy-beleid e.d.
In 2019 is er veel aandacht geweest voor de samenwerking die we hebben met het MCL. Dit heeft,
naar ieders tevredenheid op 6 juni geresulteerd in nieuwe, meer duidelijke, afspraken voor wat
betreft verdeling van taken en verantwoordelijkheden en een aangpaste Overeenkomst van
Opdracht. Gedurende het jaar vindt regelmatig overleg plaats en wordt de samenwerking tegen het
licht gehouden.

Tot voor kort was het niet toegestaan dat mensen met een WW-uitkering als vrijwilliger
participeerden in het MCL, ondanks het feit dat de UVV een ANBI-status heeft (geen winstoogmerk
heeft) en ondanks het feit dat vrijwilligers geen “werk” doen dat professioneel werk op enigerlei
wijze verdringt. Na besprekingen en correspondentie met het UWV, in samenwerking ook met de
UVV Nederland (onze overkoepelende vereniging) en het NOV (Nederlands platform vrijwilligers
inzet) is er een aantal afspraken gemaakt op basis waarvan in veel gevallen mensen met een WWuitkering wel het fiat krijgen van het UWV hier in Friesland. Wij zijn daar verheugd over, aangezien
veel mensen met een WW-uitkering, of misschien moeten we zeggen, juist mensen met een
uitkering, dolgraag iets willen doen in en voor de maatschappij.
De verwachting is dat er ook volgend jaar weer veel zal gaan veranderen. Als bestuur zullen we
trachten daarop in te blijven spelen.
Medisch Centrum Leeuwarden

Het MCL is in beweging en de UVV beweegt mee:
- er zijn 2 nieuwe teams gestart, dit keer geen ondersteuning van poli's maar
ondersteuning op de verpleegafdelingen hart-vaatcentrum en chirurgie
- er is meer samenwerking tussen verschillende teams onderling ontstaan (Centrale
Hal met Golfkar)
- er is overleg binnen het team van Hoteldebotel gestart om te onderzoeken hoe de
bezetting – en daarmee de openingstijden van de kinderopvang – beter
gegarandeerd kunnen gaan worden
- er zijn jubilea gevierd, maar ook hebben we afscheid moeten nemen van trouwe
vrijwilligers
- er zijn – gelukkig – ook veel nieuwe enthousiaste vrijwilligers aangenomen onder wie
een aantal teamleiders
- er wordt incidenteel beroep gedaan op de vrijwillige inzet van UVV vrijwilligers
tijdens bijzondere gebeurtenissen in het MCL zoals het uitdelen van water op
tropische dagen / het meehelpen bij het vervangen van de oude bedden door nieuwe
/ de intocht van sinterklaas in het MCL als zwarte Piet of als begeleider/ hulp bij het
vrijwilligersfestival in de Harmonie
Zoals aangegeven en merkbaar: het MCL is in beweging. Dat blijkt niet alleen uit de interne
verhuizingen binnen het gebouw zelf. Er is dit jaar ook een Beleidsplan voor vrijwilligers opgesteld
door het MCL; hierbij werd de UVV betrokken. Titel beleidsplan: "Mag het iets meer zijn! Gezien,
Gehoord, Geholpen". Daarin wordt uitgesproken dat het MCL meer dan tot nu toe de vrijwilligers wil
betrekken bij de wijze van zorg die door het MCL verleend wordt. Zo worden er diverse workshops
georganiseerd zoals een algemene introductiecursus, rondleidingen RIF en scholing op gebied van
arbo en communicatie. Daarnaast geven steeds meer hoofden van poli's en verpleegafdelingen een
presentatie/rondleiding van hun afdeling aan hun vrijwilligers.

Sanquin
In december is afscheid genomen van de vrijwilligers die namens de UVV actief waren bij Sanquin; zij
zijn allen overgenomen door de vrijwilliger-coördinatie van Sanquin zelf.

Ouderenwerk en Noorderbreedte Revalidatie
Met name na het uitvallen van onze coördinator Ouderenwerk heeft een aantal bestuursleden een
inventarisatie-ronde gedaan langs de verschillende instellingen, waarbinnen “onze” vrijwilligers
participeerden. Het bleek, dat veel organisaties een uitgebreid bestand hadden aan “eigen”
vrijwilligers, waarin de vrijwilligers van de UVV vaak opgenomen waren/zijn. Voor veel vrijwilligers is
in de loop der tijd de band met de UVV vervaagd. Dit heeft ons doen besluiten om in nader overleg te
treden met de verschillende instellingen alsook met de UVV-vrijwilligers, om te kunnen beoordelen
of het nog zinvol is om aparte groepjes UVV- vrijwilligers te handhaven binnen de verschillende
Ouderenzorg-instellingen.
Na een wat moeizame start van een vrijwilligersteam binnen Noorderbreedte Revalidatie, bleef de
verbinding met de UVV gedurende het jaar mager, ondanks diverse pogingen van de toenmalig
vervangend teamleider.
Financiën

baten

Financieel jaarverslag 2019 UVV Leeuwarden
2019
lasten

1. Opbrengst Tafeltje Dekje
2. Jaarlijkse bijdrage instellingen
3. Donaties
Totaal baten

18.980
12.839
65
31.884

1. Medewerkers bijeenkomsten en kosten
2. PR, communicatie en ICT
3. Organisatie en kantoorkosten
Totale lasten

2019
11.032
6.610
4.742
22.384

Resultaat boekjaar 2019 is positief € 9.500 ( 2018 positief € 7.034 )
Van dit resultaat wordt € 7.500 gereserveerd voor het lustrumfeest 2020
En € 2.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve
Public Relations en ICT
Na het vertrek van het PR/ICT bestuurslid, halverwege het jaar, zijn de werkzaamheden van dit
takenpakket verdeeld over de 4 bestuursleden. Voor wat betreft de website en ook voor de
medewerkersadministratie is er het één en ander veranderd. De medewerkersadinistratie is voorzien
van een nieuw, functioneler, systeem. In het begin van het jaar 2019 hebben we gelukkig een
nieuwe contentbeheerder kunnen aantrekken, die met name de werkzaamheden voor het up-todate houden van de website voor zijn rekening neemt.
Tafeltje Dekje
Tafeltje Dekje verzorgt de maaltijdvoorziening van circa 75 thuiswonende ouderen, die zelf niet meer
kunnen koken. In 4 routes wordt elke werkdag rond het middaguur een warme maaltijd bezorgd bij
deze klanten. Er zijn circa 40 vrijwilligers / maaltijdbezorgers actief bij Tafeltje Dekje.

Jubilea 2019
In 2019 werden 42 vrijwilligers in het zonnetje gezet vanwege de jarenlange inzet en hun trouw aan
de UVV Leeuwarden.Van hen vierden twee jubilarissen hun 25 jarig “UVV-bestaan”. Zij ontvingen een
beeldje uit handen van de voorzitter. Drie andere vrijwilligers hadden zich 30 jaar ingezet voor de UVV
Leeuwarden.

Slotwoord
Samengevat kijken we terug op 2019 als een jaar waarin wederom veel gebeurd is. Niet alleen is er
veel werk verzet door de vrijwilligers. Zoals hiervoor al gememoreerd; er was ook sprake van vele
veranderingen op verschillende vlakken; zo hebben wettelijke vereisten, alsook organisatorische
aanpassingen én de behoefte aan nieuwe vrijwilligers, veel aandacht gevraagd. Ook is het aantal
bestuursleden tot vier leden gereduceerd.
Wat onveranderd is, is de waardering en bewondering die we hebben voor de inzet van de
vrijwilligers, die mensen die daar behoefte aan hebben extra aandacht en ondersteuning bieden.
En dat ondanks het feit dat velen het ook druk hebben in familiekring, met werk en met andere
sociale/sportieve activiteiten.
Vrijwilligershulp blijft een geweldige en zeer welkome aanvulling op de professionele hulp!
Hulde daarvoor!!!

De UVV Leeuwarden kan daardoor met vertrouwen naar de toekomst blijven kijken.
Wij willen hierbij onze dank uitspreken voor de ondersteuning van en samenwerking met:
- de directie van het MCL alsook
- de verschillende instellingen, waar onze vrijwilligers gedetacheerd zijn, mede ook vanwege de wijze
waarop zij de vrijwilligers tegemoet treden.
- UVV Nederland, het NOV en het UWV
- en natuurlijk onze donateurs.
Wij hopen dat de samenwerking met de vrijwilligers, de verschillende organisaties en instellingen ook
in het komend jaar naar ieders tevredenheid mag verlopen.
Leeuwarden, 29 juni 2020
Namens het bestuur
Lieke Tuinman (secretaris UVV Leeuwarden)

