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Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk.
Daar staat de Unie van Vrijwilligers in Nijkerk voor.
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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 2017 en is 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
Dhr. G. van Binnendijk, algemeen adjunct, uitgetreden per 01-08-2017
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 vanaf 15-01-2018 geen vacatures in het bestuur.

2

Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam doorgaans eenmaal per maand in vergadering bijeen, in 2017 waren dat 10
vergaderingen. Het grootste deel van de tijd hiervan 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;
• 	bespreking van de financiën van de stichting;
• 	communicatie en PR;
• 	sponsoring;
• 	bespreking van allerlei zaken die van toepassing waren voor continuering van de activiteiten;
• 	ontwikkeling van nieuwe activiteiten;
• 	beleidsvorming in z’n algemeenheid.
Bestuursvertegenwoordiging
De bestuursleden zijn in 2017 vertegenwoordigd of aanwezig geweest bij o.a. de volgende bijeenkomsten:
• 	Nieuwjaarsreceptie College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijkerk
• 	Overlegtafel Algemeen Toegankelijk van de gemeente Nijkerk
• 	Deelname aan bijeenkomsten van de landelijke UVV
• 	Dialoogbijeenkomsten in het kader van Samen aan Zet binnen de gemeente Nijkerk
• 	Week van de Aandacht
• 	Informeel Zorgoverleg
• 	enz. enz.
Samenwerking met andere organisaties
In 2017 werd met verschillende organisaties overleg gevoerd om informatie uit te wisselen en
samenwerking te bevorderen. Zo waren er o.m. contacten met:
• 	Gemeente Nijkerk, op ambtelijk en beleidsniveau
• 	Vluchtelingenwerk Oost Nederland
• 	Bibliotheek gemeente Nijkerk
• 	Sigma
• 	Gebiedsteams gemeente Nijkerk
• 	Nijkerkse organisaties waar raakvlakken mee bestaan en waar mogelijke samenwerkingsverbanden
mee kunnen worden aangegaan, zoals:
- Nijkerks Diakonaal Beraad
- De Zonnebloem
- P.C.O.B.				- Humanitas
Vrijwilligers
In 2017 waren gemiddeld 135 personen als vrijwilliger, ook wel medewerkers genoemd, werkzaam bij
de UVV Nijkerk; een aantal hiervan zijn als projectleider bij de diverse door UVV Nijkerk georganiseerde
activiteiten actief.
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Activiteiten
De UVV Nijkerk 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 ervaring uit te wisselen en knelpunten te bespreken. Dit gebeurt zowel
binnen de projecten als in een regulier overleg tussen bestuur en projectleiding. Dit laatste gebeurt
tweemaal per jaar. Daarnaast wordt ook tweemaal per jaar een medewerkersbijeenkomst gehouden en
vindt er een jaarvergadering plaats waarbij het bestuur aan alle medewerkers verantwoording aflegt van
haar(financieel) beleid in het afgelopen jaar.
De activiteiten vallen in een 5-tal hoofdgroepen uiteen, met daarbij het aantal deelnemers:
1. Dienstverlening

Projectleiding

Deelnemers

• Telefooncirkel

1

10

• Klussendienst

1

5

• Sociëteit 55+

2

53

• Scootmobielclub ‘Scoot Angels’

2

14

• Club Nijkerkerveen

2

37

• Creativiteiten

2

33

• Stijldansen

2

41

• Line Dance

2

20

• Gymnastiek

1

70

• Koersbal ‘Balgericht’

2

25

• Koor ‘Herfstklanken’

2

19

• Kunstbus Nijkerk

2

80

1

55 (chauffeurs)

2. Ontmoeting en Ontspanning

3. Meer Beweging Voor Ouderen

4. Zang en Cultuur

5. Vervoersdienst
• Vervoersdienst

Alle bovengenoemde activiteiten hebben opgeleverd wat het bestuur in haar beleid beoogd heeft. Gesteld kan dan ook worden dat de UVV Nijkerk een gezellig centrum is waar alle deelnemers en vrijwilligers zich thuis voelen en waar een goede sfeer heerst.
Voor uitgebreidere informatie over bovengenoemde activiteiten verwijzen wij naar de Informatiekrant
2017-2018 van UVV Nijkerk.
Het bestuur is van mening dat aan de doelstelling van UVV Nijkerk in 2017 is voldaan. Er is een vrij constant aantal deelnemers; de plaatsen van deelnemers die zich afmelden of overlijden worden doorgaans
weer door nieuwe deelnemers ingevuld. Op bijeenkomsten zoals de Boerenmaandag, de Sleepbootdagen, Uutkiekdag Nijkerkerveen e.d. is de UVV Nijkerk doorgaans met een stand aanwezig en wordt actief
aan foldering en werving van nieuwe vrijwilligers en deelnemers gedaan.
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Daarnaast wordt in het kader van naamsbekendheid actief door het bestuur de publiciteit opgezocht,
teneinde meer inwoners van de gemeente Nijkerk op de hoogte te brengen van de activiteiten van de
UVV Nijkerk.
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 ouderen, vraagt
bij voortduring scherpe aandacht. UVV staat midden in deze samenleving en is alert op allerlei nieuwe
ontwikkelingen daarin.

Inkomsten van de stichting
De inkomsten vaan de stichting bestaan uit de volgende componenten:
• ingekochte activiteiten door de gemeente Nijkerk
• verhuur van vergaderruimte aan derden
• donaties en sponsoring
Daarnaast wordt van de deelnemers aan de verschillende activiteiten een financiële bijdrage gevraagd.
Voor een totaal overzicht van ontvangsten en uitgaven alsmede van de balanspositie van de stichting
wordt naar het financieel jaarverslag 2017 verwezen.
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Jaarrekening 2017
Balans per 31 december
Activa

2017

Passiva

2016

Materiële vaste activa

152.176

140.421

Financiële vaste activa

1.060

1.300

153.236

141.721

Vlottende activa
Geldmiddelen

32.630

14.376

264.314

265.178

279.554

284.916

Algemene reserve

139.072

86.301

Bestemmingsreserve

259.212

270.967

398.284

357.268

Voorzieningen

27.715

46.215

Kortlopende schulden

24.181

17.792

450.180

421.275

Totaal
Totaal

450.180

421.275

Staat van baten en lasten
2017

2016

Subsidies

55.629

54.983

Verhuur gebouw

13.663

12.227

Opbrengst consumpties

6.420

5.825

Donaties en giften

3.577

3.099

48.772

50.729

128.061

126.863

27.999

25.962

Organisatiekosten

9.160

8.287

Huisvestingskosten

17.586

38.968

Algemene kosten

29.503

20.923

Afschrijvingen

20.074

33.590

Totaal kosten

104.322

127.730

Bedrijfsresultaat

23.739

-597

Financiële baten

25

385

-343

2.605

23.421

2.393

Inkomsten

Overige opbrengsten
Totaal inkomsten
Uitgaven
Lonen en sociale lasten

Diverse baten en lasten
Netto-resultaat

2016

Eigen vermogen

Vaste activa

Vorderingen

2017
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UVV Nijkerk is een actieve en levendige vrijwilligersorganisatie, die toegevoegde
waarde biedt aan ouderen, 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

