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1. Inleiding.
a. Algemeen
Een verslag over het jaar 2021 van de UVV Leeuwarden gaat onvermijdelijk lijken op het verslag dat betrekking hee op
het jaar 2020. Bijna nog meer dan in dat jaar is er sprake geweest van beperkingen op vele gebieden, hetgeen ook weer
velen onder ons hee geraakt en beziggehouden.
Natuurlijk hebben we hier allen in meer of mindere mate wederom last van gehad, maar er is een aantal vrijwilligers,
die door een kwetsbare gezondheid, of die van huisgenoten/directe naasten, het zwaar hebben gehad en hierdoor
he iger getroﬀen zijn geweest. Wij realiseren ons dat terdege.
Na het toesturen van het eindejaarsgeschenk hebben we een reac e gekregen van een aantal vrijwilligers dat zij daar
“toch” geen recht op zouden hebben, want; zij hadden dit jaar “niets” gedaan. Ten onrechte!!!
Veel vrijwilligers hebben noodgedwongen niet kunnen deelnemen aan ac viteiten, ook omdat een aantal teams niet
ac ef mochten/konden zijn.
Wij hebben veel signalen ontvangen van vrijwilligers, die heel graag weer aan de slag wilden.
De (verkorte versie van de) doelstelling van de UVV: “Het zorgen voor kwetsbare mensen en het veraangenamen van
hun leven”, staat hoog in het vaandel, merken wij.
Het boek van Menno Bregman: “De meeste mensen deugen” , was vorig jaar een bestseller en deze tel, de inhoud van
dat boek, slaat zeker op al die vrijwilligers, die ten behoeve van een ander de handen uit de mouwen staken of dolgraag
wilden steken.
Het bestuur van de UVV betreurt het dat het dit jaar wederom niet mogelijk was een groot feest te geven. Het plan was
om het feest samen met het MCL te organiseren en dan alsnog aan het 75-jarig bestaan van de UVV Leeuwarden
aandacht te kunnen besteden. Ook hebben we vaak geen feestelijk afscheid kunnen nemen van vertrekkende
vrijwilligers. Ditzelfde geldt voor het vieren van jubilea.
Maar bij het schrijven van dit jaarverslag in januari 2022 bleek, dat de Omikron-variant van het virus niet alleen zeer
besme elijk is, maar ook minder ziekmakend.
Dit maakt en maakte dat door steeds meer deskundigen verwacht wordt, dat de pandemie op zijn retour is.
Wat zou dat geweldig zijn. Geweldig dat iedereen op zijn eigen manier weer “gewoon” aan het maatschappelijk leven,
in wat voor vorm dan ook, kan deelnemen.
Laten we hopen dat wat dat betre de inleiding van ons jaarverslag er in 2022 geheel anders
zal gaan uitzien en dat we in het volgende jaarverslag van allerlei ac viteiten, feestelijke bijeenkomsten etc. gewag
kunnen doen, die de twee jaren daarvoor niet mogelijk waren!!!

b.
Vrijwilligers
Op 01 januari 2021 stonden er 321 vrijwilligers ingeschreven. Hiervan zijn daadwerkelijk 190 ac ef geweest en 65
hebben zich door de corona-omstandigheden niet kunnen inze en voor de UVV.
99 Vrijwilligers zijn gestopt waarvan één overleden. Het hoge aantal gestopte vrijwilligers komt onder andere door het
opheﬀen van het project Hoteldebotel in het MCL.
33 Vrijwilligers zijn gestart. Op 31 december 2021 stonden er 255 vrijwilligers in ons bestand.
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2. Medisch Centrum Leeuwarden inclusief Zorgplein Harlingen
Het is duidelijk. Ook dit jaar hee Corona de zorg enorm onder druk gezet: zeker ook de klinische en poliklinische zorg.
De behoe e aan ondersteuning was daardoor in het MCL juist extra groot. Echter, het aantal vrijwilligers dat hulp kon
en mocht bieden was klein door de beperkte maximale beze ng op de werkvloer (1,5 m regel). Daar kwam nog bij dat
elke vrijwilliger zelf de keuze moest maken of het voor haar/hem, (inclusief huisgenoten) verantwoord en veilig genoeg
was om als vrijwilliger te komen helpen. Daardoor is een rela ef klein aantal vrijwilligers dit jaar in de MCL-gebouwen
wél ac ef geweest, velen van hen vaker dan 1 dagdeel:
- De teams die ac ef konden zijn, zijn het team van de gol arren en de ontvangst in Harlingen, OCL en in de
centrale hal. Deze laatste 3 teams verzorgen ook de assisten e bij de aanmeldzuilen. Als er extra hulp gevraagd
werd voor bijvoorbeeld hulp bij de vaccina e en booster prik, dan was er snel een rooster vol geboekt.
Dáárvoor melden zich ook vrijwilligers uit teams die al sinds maart 2020 niet ac ef konden zijn. Het is duidelijk;
we willen weer zo graag!
- De teams die sinds maart 2020 op non ac ef staan zijn geriatrie, IC en de verpleegafdelingen hart/vaat en
chirurgie. Daarnaast werd besloten om het project HoteldeBotel - in 2005 mede door steun van de vrienden
van het MCL in het leven geroepen - te beëindigen. Gedurende de gehele Corona- jd was HoteldeBotel
gesloten. Vóór de Corona- jd nam het aantal kinderen al steeds verder af. Vaak kwamen de vrijwilligers dan
ook voor niets. Al was het een logisch besluit, en waren de meeste betrokken vrijwilligers wel begripvol, het
stemde hen ook verdrie g.
- Als gevolg van de komst van de aanmeldzuilen werd de hulp van vrijwilligers bij ontvangst op 3 poli's minder
gewenst. Er werd dan ook begin van het jaar afscheid genomen van de teamleden van de longfunc epoli,
reumatologie en radiologie. Een aantal van die vrijwilligers is deﬁni ef gestopt, maar het merendeel is
opgenomen in het team van de ontvangst/aanmeldzuilen OCL of van die van de centrale hal. Daarnaast werd er
afscheid genomen van 7 teamleiders, deels a.g.v. stoppen van hun project.
- Het afscheid van al die vrijwilligers in de loop van dit jaar werden “kale bijeenkomsten”, gedwongen door de
corona veiligheidsmaatregelen, doorgaans in zeer klein verband, vaak alleen aan de deur van de betreﬀende
vrijwilliger.
En toch, ook achter de schermen werd niet s l gezeten:
- Nieuwe projecten werden in de startblokken gezet: nierdialyse, verpleegafdeling B (interne) en
verpleegafdeling F (orthopedie, geriatrische unit). Daartoe werden in de (na)zomer, toen het even toegestaan
was om met meerderen bijeen te komen, speedda ng sessies georganiseerd voor de belangstellenden voor de
nieuwe projecten. Al eerder was gebleken dat deze sessies een pre g alterna ef zijn voor individuele intake
gesprekken, als er een groot aantal nieuwe vrijwilligers in korte jd voor eenzelfde team aangenomen moet
worden. Daarnaast werd aan deze nieuwe teamleden door het MCL scholing aangeboden, opdat de teams
goed beslagen ten ijs zouden kunnen gaan starten. Helaas hee dat in 2021 nog niet zijn beslag kunnen krijgen;
op 1 vrijwilliger na, die vanaf november gedurende 1 dagdeel ac ef was bij F.
- Jubilarissen werden zo verantwoord mogelijk feestelijk in het zonnetje gezet.
- Er meldden zich 2 nieuwe teamleiders; beiden ze en zich direct in voor 2 ac eve teams: OCL en de centrale
ontvangst.
- Ook in de zomermaanden konden de vrijwilligers van de thuiszi ende teams op ini a ef van het MCL 1 keer
bijeenkomen; er werd dankbaar gebruik van gemaakt. Ook een cursus laaggele erdheid werd middels ZOOM
aan de vrijwilligers van de ontvangs eams aangeboden.
- De carrousel-cursus “ARBO/hygiëne” en die van “Samen Demen e Vriendelijk Nederland” werden gepland en
keer op keer uitgesteld.
- Tot slot: aan het eind van het voorgaande jaar (2020) bleek dat lang niet alle MCL-eindejaarsgeschenken vanuit
het MCL aan onze vrijwilligers overhandigd konden worden als gevolg van de lockdown. Een team van 4
vrijwilligers bood zich spontaan aan om die alsnog persoonlijk bij de vrijwilligers thuis af te gaan leveren. Dat
gebeurde begin dit jaar (2021).
Bovenstaande gee aan hoe hulpvaardig én graag de UVV-vrijwilligers zich willen inze en voor het MCL.
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4.

Financiën
Financieel jaarverslag 2021 UVV Leeuwarden
2021 lasten

Baten

1
. Jaarlijkse bijdrage instellingen
2
. Bijdrage van Tafeltje Dekje

Totaal baten

4.000
12.33
0

16.330

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

Totale lasten

2021

6.860
3.080
1.868

11.808

Resultaat boekjaar 2021 is posi ef Euro 4.522
Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve
Opmerking: in verband met de Corona maatregelen waren in 2021 de vrijwilligers beperkt inzetbaar in het
ziekenhuis. Hierdoor hebben wij een bescheiden jaarlijkse bijdrage van het ziekenhuis gevraagd ( Euro 4.000 ). Bij
een normale beze ng aan vrijwilligers zou deze bijdrage hoger zijn geweest.

5.
Tafeltje Dekje
Tafeltje Dekje verzorgt de maal jdvoorziening van circa 75 thuiswonende ouderen, die zelf niet meer
kunnen koken. In 4 routes wordt elke werkdag rond het middaguur een warme maal jd bezorgd bij
deze klanten. Er zijn circa 40 vrijwilligers/ maal jdbezorgers ac ef bij Tafeltje Dekje.
Door aangescherpte maatregelen i.v.m. Corona en grote inzet van de vrijwilligers is het ook in 2021
gelukt om dagelijks de maal jdvoorziening te kunnen waarborgen.
6.

Jubilea 2021

In 2021 hebben 27 vrijwilligers hun jubileum gevierd.
2 vrijwilligers waren respec evelijk 25 en 30 jaar in dienst.
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7.

Slotwoord en vooruitblik

Wij zouden in herhaling treden als we ook in dit slotwoord weer uitgebreid ingaan op de eﬀecten van de Coronapandemie op de samenleving in het algemeen en de vrijwilligersac viteiten in het bijzonder.
Die zijn voldoende besproken en beschreven, zie ook de punten hierboven.
In ons slotwoord van vorig jaar spraken we natuurlijk de hoop uit dat we de mensen, die behoe e aan hulp
hebben, in 2021 weer “gewoon” en volop zouden kunnen bijstaan. Dit statement is natuurlijk wel voor herhaling
vatbaar.
Wat we in ieder geval zeker weten is dat 2022 weer een ander jaar zal zijn, met nieuwe kansen en ontwikkelingen.
Om met onze bekende Friese dichter Obe Postma te spreken: “Wat geweest is, is iets anders, dan wat niet geweest
is” En “sa ist en net oars”!
Volgend jaar gaan we er van uit dat we melding kunnen maken van de start van nieuwe projecten of de herstart
van al bestaande projecten.
We hebben de afgelopen jaren ook geprobeerd de focus te leggen op andere belangrijke zaken die in ons huidige
jdperk een rol spelen.
Eén daarvan is de milieu- en klimaatcrisis waarin we beland zijn.
Zo hebben we, om een kleine posi eve bijdrage hieraan te kunnen leveren, besloten de enorme UVV-papierwinkel,
die in de loop der jaren was ontstaan, te gaan beperken. Alleen al door de invoering van de AVG was het
noodzakelijk geworden allerlei privacy gerelateerde documenten onder de aandacht te brengen. In eerste instan e
werden deze documenten toegevoegd aan de zogenaamde vrijwilligersmap, waarin informa e voor elke (nieuwe)
vrijwilliger was te vinden. Door toevoeging van een behoorlijk aantal documenten extra, werd de map dikker en
dikker. Besloten werd om jdens de eerste gesprekken met de vrijwilliger de belangrijkste documenten te
bespreken en hen te wijzen op het feit dat alle informa e terug te vinden is op onze website. De vrijwilligers
kunnen en mogen sindsdien de overeenkomst met de UVV niet eerder ondertekenen dan na kennisname daarvan.
Met het ondertekenen van de overeenkomst geven de vrijwilligers vervolgens te kennen dat zij daarvan
daadwerkelijk kennis hebben genomen en de inhoud begrepen hebben.
Ook hebben we besloten om o.a. de nieuwsbrieven en, zoals u allen gemerkt hebt, ook het jaarverslag zoveel als
mogelijk digitaal te versturen.
Hierdoor hebben we de jaarlijkse papierproduc e tot onze tevredenheid aanzienlijk weten te beperken.
Vermeldenswaard is zeker nog dat vanaf 1 januari ons bestuur is aangevuld. Auke Miedema, die al de administra e
beheerder van UVV Leeuwarden was, is tot ons grote genoegen, aangetreden als algemeen bestuurslid.
En voorts danken wij al degenen met wie wij samenwerkten in 2021 voor het in ons gestelde vertrouwen en de
plezierige samenwerking. Dit betre als eerste het bestuur/ management en de personeelsleden van het MCL, het
management van Nijlanstate, daarnaast ook het bestuur van de UVV Nederland, de gemeente Leeuwarden, het
management van de UWV in de noordelijke regio en de organisa es NOV en Amaryllis. Tot slot willen wij de
vrijwilligers waarvan wij dit jaar afscheid hebben genomen/moeten nemen danken voor hun, vaak jarenlange,
inzet.
Namens het bestuur,
Lieke Tuinman (secretaris UVV Leeuwarden)

