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Inleiding

Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Nijkerk, gevestigd in Nijkerk op het adres Frieswijkstraat 97.
De doel- en taakstelling van de Stichting, blijkens de artikelen 2 en 3 van de statuten luidt als volgt:

Artikel 2
De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers,  
met menselijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste kenmerken.

Artikel 3
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a.  hulp te verlenen op eigen initiatief en op verzoek van particulieren, particuliere instellingen en  

overheidsinstellingen
b.  samenwerking met andere hulporganisaties, met inachtneming van ieders zelfstandigheid en  

werkterrein en met behoud van eigen verantwoordelijkheid
c. het bevorderen van ter zake kundigheid van de vrijwilligers, hierna te noemen medewerkers, door:
 •  opvang en begeleiding van aspirant-medewerkers;
 •  het regelmatig organiseren van werkbesprekingen;
 •  het organiseren en/of stimuleren van vormings- en trainingsbijeenkomsten;
d. andere wettige middelen

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het stichtingenregister onder nummer 
41035145.

Bestuur en organisatie

Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld:
Dhr. G.S. de Graaf, voorzitter, vanaf 01-02-2016
Dhr. J. D. Deinum, secretaris, vanaf 01-06-2016
Dhr. J. van Unen, penningmeester, vanaf 02-07-2015
Mevr. J. Top-Riezebos, algemeen bestuurslid, vanaf 01-09-2002
Dhr. J.G.M. Verweij, algemeen bestuurslid, vanaf 01-12-2016 
Dhr. L. Rakhorst, algemeen bestuurslid, vanaf 15-01-2018

Er zijn geen vacatures in het bestuur.
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Inleiding

Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Nijkerk, kortweg UVV genoemd, is gevestigd in Nijkerk op het 
adres Frieswijkstraat 97. De doel- en taakstelling van de stichting, blijkens de artikelen 2 en 3 van de 
statuten luidt als volgt:

Artikel 2
De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers,  
met menselijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste kenmerken.

Artikel 3
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
a.  Hulp te verlenen op eigen initiatief en op verzoek van particulieren, particuliere instellingen en  

overheidsinstellingen
b.  Samenwerking met andere hulporganisaties, met inachtneming van ieders zelfstandigheid en  

werkterrein en met behoud van eigen verantwoordelijkheid
c.  Het bevorderen van ter zake kundigheid van de vrijwilligers, hierna te noemen medewerkers, door:

•   Opvang en begeleiding van aspirant-medewerkers;
•   Het regelmatig organiseren van werkbesprekingen;
•   Het organiseren en/of stimuleren van vormings- en trainingsbijeenkomsten;

d. Andere wettige middelen

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het stichtingenregister onder 
nummer 41035145.

Bestuur en organisatie

Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld:

Dhr. G.S. de Graaf, voorzitter
Dhr. J.D. Deinum, secretaris
Dhr. J. van Unen, penningmeester
Mevr. P.M.C. van Loozen, algemeen bestuurslid
Dhr. L. Rakhorst, adjunct/algemeen bestuurslid 
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Het bestuur, dat voorheen uit 6 personen bestond, is in 2021 teruggebracht naar 5 personen die, 
overeenkomstig de statuten, uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
hebben benoemd. 

Bestuursvergaderingen
Het bestuur komt doorgaans tien keer per jaar in reguliere vergadering bijeen. Daarnaast kwam, van-
wege de coronacrisis, het bestuur een aantal keren extra bijeen, dit om aan de hand van het regerings- 
beleid de juiste beslissingen voor de diverse activiteiten te kunnen nemen en de mederwerkers en de 
deelnemers daarvan in kennis te stellen. 
  
Het grootste deel van de bestuursvergaderingen werd besteed aan o.a.:
•    Voorbereiding voor ontmoetingen en besprekingen met de besturen van Bibliotheek, Sigma en  

andere aanverwante instanties die deelnemers zijn aan de Overlegtafel Algemeen Toegankelijk  
van de gemeente Nijkerk, alsmede de evaluatie daarvan;

•   Voorbereiding en planning van modernisering en verbouwing van het UVV gedeelte in &/entree;
•    Bespreking van de financiën, zoals vaststelling van de jaarrekening en (meer)jarenbegroting van  

de stichting;
•   Communicatie en PR;
•   Sponsoring;
•   Bespreking van allerlei zaken die van toepassing waren voor continuering van de activiteiten; 
•   Ontwikkeling van nieuwe activiteiten;
•   Het vaststellen van het beleidsplan voor de periode 2021-2024; 
•   Beleidsvorming in zijn algemeenheid.  

Bestuursvertegenwoordiging
Het bestuur is in 2021 vertegenwoordigd of aanwezig geweest bij o.a. de volgende bijeenkomsten*:
•   Deelname aan bijeenkomsten van de landelijke UVV (online)
•   Tripartiet-overleg Bibliotheek, Sigma en UVV

*  Vanwege de impact van corona zijn in 2021 veel bijeenkomsten komen te vervallen (bijv. bijwonen nieuwjaarsrecepties 
andere instanties, Informeel Zorgoverleg, Aandacht voor Eenzaamheid)

 
Samenwerking met andere organisaties
In 2021 werd met verschillende organisaties overleg gevoerd om informatie uit te wisselen en  
samenwerking te bevorderen. Zo waren er ondermeer contacten met:
•   Gemeente Nijkerk, op ambtelijk en beleidsniveau
•   Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
•   Bibliotheek gemeente Nijkerk
•   Sigma
•   Gebiedsteams gemeente Nijkerk
 •    Nijkerkse organisaties waarmee raakvlakken bestaan en waarmee mogelijke samenwerkings- 

verbanden en gezamenlijke activiteiten kunnen worden ontwikkeld, zoals:

 - Nijkerks Diaconaal Beraad - Humanitas - De Pol (Beweging 3.0)
 - PCOB - Amaris Arkemheen (Amaris Zorggroep) - VOEK
 - De Zonnebloem - Huize St. Jozef (Beweging 3.0) - IVN Nijkerk

Vrijwilligers
In 2021 waren gemiddeld ca. 100 personen als medewerker betrokken bij UVV; een aantal hiervan is 
als projectleider bij de diverse door UVV georganiseerde activiteiten actief.
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Activiteiten

UVV organiseert een aantal activiteiten om aan haar in de statuten vastgelegde doelstelling te voldoen. 
Deze worden geleid door de projectleiding. De projectleiding neemt een belangrijke plaats in binnen 
de organisatie. Deze bepaalt immers hoe het beleid in een project vorm en inhoud krijgt. Het is een 
goed streven om regelmatig ervaringen uit te wisselen en knelpunten te bespreken. Dit gebeurt zo-
wel binnen de projecten als in een regulier overleg tussen bestuur en projectleiding. Dit laatste vindt 
tweemaal per jaar plaats. Daarnaast is er tweemaal per jaar een medewerkersbijeenkomst en vindt er 
een jaarvergadering plaats, waarbij het bestuur aan alle medewerkers verantwoording aflegt van haar 
(financieel) beleid in het afgelopen jaar. 

Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur echter moeten besluiten om in 2021 vrijwel alle activiteiten  
meerdere keren geen doorgang te laten vinden, waarbij het regeringsbeleid uitgangspunt was. Hierop 
waren uitgezonderd de vervoersservice voor inwoners van de gemeente Nijkerk voor bezoek aan de 
huisarts, tandarts, fysiotherapie e.d. alsmede de wekelijkse boodschappendienst naar de Jumbo en de 
Telefooncirkel die van maandag tot en met vrijdag werd uitgevoerd.

Voor een goed inzicht in het aantal deelnemers dat normaliter aan de verschillende activiteiten  
deelneemt, onderstaand het aantal deelnemers per activiteit. Deze activiteiten vallen in een 5-tal 
hoofdgroepen uiteen:

 1. Dienstverlening Projectleiding Deelnemers 
  •   Telefooncirkel 1 11
  •   Klussendienst  1 3

 2. Ontmoeting en Ontspanning
  •   Soos Nijkerk 2 45
  •   Soos Nijkerkerveen 2 31
  •   Creativiteiten 1 18

 3. Meer Beweging Voor Ouderen

  •   Stijldansen 2 32
  •   Line Dance 2 30
  •   Gymnastiek 3 74
  •   Koersbal ‘Balgericht’ 1 14
  •   Recreatief fietsen 2 12
  •   Fietsvierdaagse 1 620

 4. Zang en Cultuur

  •   Koor ‘Herfstklanken’ 2 10
  •   Kunstbus Nijkerk* 1 
  •   Moespluktuin 2 8
  •   Leeskring 1 10
 
 5.  Vervoersservice

  •   Vervoersservice 2 16 (chauffeurs)

* In verband met de genomen coronamaatregelen zijn er geen Kunstbusactiviteiten georganiseerd.
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Onder de naam UVV Vervoersservice richt UVV zich op de volgende kerntaken: het vervoer van 
particulieren binnen de gemeente Nijkerk naar bijvoorbeeld huisarts, apotheek of voor familie- en 
vriendenbezoek. Daarnaast kent UVV Vervoersservice een boodschappendienst naar een plaatselijke 
supermarkt en organiseert het ontspanningsritten in de regio Nijkerk.

Ondanks het feit dat er in 2021 gedurende bepaalde perioden nauwelijks activiteiten konden worden 
georganiseerd, zijn de meeste deelnemers UVV trouw gebleven en zodra de activiteiten deels weer 
konden worden opgestart, waren zij er weer ‘klaar’ voor. 

In 2021 werden alle medewerkers en deelnemers regelmatig door nieuwsbrieven en via de website op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen UVV, mede ook gelet op de coronamaatregelen, 
en werden zij bij feestdagen verblijd met een attentie. Dit werd zeer gewaardeerd.

Voor uitgebreidere informatie over bovengenoemde activiteiten verwijzen wij naar de website van UVV.

Door het bestuur wordt in het kader van naamsbekendheid actief de publiciteit opgezocht, teneinde 
meer inwoners van de gemeente Nijkerk 
op de hoogte te brengen van de activitei-
ten van UVV.

Het bestuur komt tot de constatering 
dat ontwikkelingen in de samenleving 
als het ware ‘over elkaar heen tuimelen’. 
Ontwikkelingen op het gebied van zorg 
en welzijn, met name ook voor senioren, 
vragen bij voortduring scherpe aandacht. 
UVV staat midden in deze samenleving 
en is alert op allerlei nieuwe ontwikke- 
lingen daarin.

Inkomsten van de stichting

De inkomsten van de stichting bestaan uit de volgende componenten:

•   Ontvangen subsidie van de gemeente Nijkerk
•   Verhuur van vergaderruimte aan derden
•   Donaties en sponsoring

Daarnaast wordt aan de deelnemers aan verschillende activiteiten een financiële bijdrage gevraagd.

Voor een totaaloverzicht van ontvangsten en uitgaven alsmede van de balanspositie van de stichting 
wordt naar het financieel jaarverslag 2021 verwezen. Zie hiervoor onderstaand financieel overzicht.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
UVV is door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als een algemeen nut beogende  
instelling (ANBI). Dit betekent dat aan UVV geschonken giften door de gever als aftrekbare giften  
kunnen worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 
Het RSIN-nummer is 803682499.

Beloningsbeleid
In het huishoudelijk reglement van UVV is geregeld dat aan medewerkers, waaronder tevens te ver-
staan statutaire bestuursleden, geen beloning wordt verstrekt, uitgezonderd een vergoeding van de 
door een vrijwilliger of bestuurslid gemaakte kosten.

Tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Fiets4daagse



Beleidsplan
Het beleidsplan van UVV staat vermeld op de website: www.uvv-nijkerk.nl 

Verbouwing
In 2021 is begonnen met de modernisering van het van de gemeente Nijkerk gehuurde gebouw.
De verbouwing zal in de loop van 2022 gerealiseerd zijn. De kosten van de verbouwing komen voor 
rekening van UVV. 

Maatschappelijke betrokkenheid

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
Eigen regievoering komt in verschillende onderzoeken naar voren als cruciaal voor de kwaliteit van leven. 
Het is belangrijk om zelf belangrijke keuzes te maken om zo je leven op je eigen manier te kunnen 
leiden. Wanneer mensen weer meer het gevoel krijgen dat ze hun leven in eigen hand hebben, dan 
neemt het gevoel van welbevinden toe. Met haar aanbod van activiteiten en diensten speelt UVV 
hierin een stimulerende rol. De ontmoeting met anderen tijdens de activiteiten versterkt de participatie, 
de betrokkenheid en verruimt de blik op de omgeving.

Inzicht in samenwerking met ketenpartners
UVV is zich bewust dat zij een schakel is in een keten met andere partners. Om die reden wordt op 
lokaal niveau nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Sigma, Bibliotheek, Gebiedsteams en maat-
schappelijke organisaties als PCOB en De Zonnebloem. Steeds staat voorop waar wij elkaar kunnen 
versterken en aanvullen. 

Inzicht in trends en signalen in de uitvoering van activiteiten onder de doelgroep
Het aanbod van activiteiten wordt voortdurend getoetst aan de wensen en behoeften van onze doel-
groep en aan maatschappelijke trends en signalen. Op grond hiervan worden nieuwe activiteiten  
geïnitieerd (bijv. Moespluktuin, Nijkerkse Fiets4daagse), maar soms via try and error ook afgebouwd 
en/of stopgezet (walking football). Naast de bestuursleden spelen de projectleiders hierin een belang-
rijke rol.
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 Passiva 2021  2020
 Eigen vermogen   
 Continuïteitsreserve	 94.000	 94.000

 Bestemmingsreserve	 190.449	 179.295

	 Overige	reserves	 139.349	 142.699

  423.798 415.994

 Bestemmingsfondsen 89.320 103.720

 Kortlopende schulden 11.604 4.986
 

 Totaal 524.722 524.700

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december

 Activa 2021  2020 
 Vaste activa   
 Materiële	vaste	activa	 56.082	 31.000

	 Financiële	vaste	activa	 100	 340

  56.182 31.340

 Vlottende activa
	 Vorderingen	 7.651	 9.771

	 Geldmiddelen	 460.889	 483.589

  468.540 493.360

 Totaal 524.722 524.700

Staat van baten en lasten

  2021  2020
 Baten
 Subsidies	gem.	Nijkerk	 91.752	 90.135

	 Verhuur	gebouw	 8.654	 9.166

	 Opbrengst	consumpties	 801	 1.793

	 Donaties	en	giften	 2.751	 2.841

	 Overige	opbrengsten	 -1.098	 -8.259

 Totaal inkomsten 102.860 95.676

 Lasten
 Personeelskosten	 18.850	 14.344

	 Organisatiekosten	 1.826	 12.431

	 Huisvestingskosten	 52.635	 55.517

	 Algemene	kosten	 18.735	 24.451

	 Afschrijvingen	 2.357	 2.612

 Totaal kosten 94.403 109.355

 Bedrijfsresultaat 8.457 -13.679

	 Financiële	baten	 -653	 10

 Netto resultaat 7.804 -13.669
Uitreiking cheque AH Statiegeldactie



UVV Nijkerk is een actieve en levendige vrijwilligersorganisatie, die toegevoegde 
waarde biedt aan senioren, hulpvragers en instellingen op het gebied van zorg en 
welzijn. Wij zijn er ook voor zelfstandig wonende ouderen die géén hulp vragen, 
maar die wel hulp nodig hebben. 

Wij zijn een aantrekkelijke vrijwilligersorganisatie waar verschillende groepen 
vrijwilligers met plezier en betrokkenheid een bijdrage aan leveren. Wij waarborgen 
kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid van onze activiteiten. Wij signaleren 
nieuwe maatschappelijke vragen en dragen in samenwerking met anderen bij 
aan het vormgeven van vernieuwende oplossingen door middel van inzet van 
vrijwilligers.

UVV Nijkerk
Frieswijkstraat 97
3861 BK Nijkerk
Telefoon 033 – 2460115
E-mail info@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl


