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1. Voorwoord    

 

Dit is het jaarverslag over 2014 van Stichting Unie van Vrijwilligers Amsterdam.  

 

Al onze activiteiten staan in het licht van onze missie: 

"het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van activiteiten in ziekenhuizen, 

zorginstelling en vriendschappelijk huisbezoek met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als 

voornaamste kenmerken" 

 

Deze activiteiten werden in 2014 door 261 mensen wekelijks en/of regelmatig uitgevoerd. Hiervan was 83 

% vrouw en 88% ouder dan 50 jaar. 

 

Ons motto is “ons vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”. Dit motto wordt onderschreven 

door al onze vrijwilligers en heeft tot doel duurzame en betrouwbare dienstverlening. 

 

Het jaar 2014 heeft  UVV Amsterdam haar activiteiten kunnen uitbreiden, met name door uitbreiding bij 

ziekenhuizen en meer cliënten bij Vriendschappelijk Huisbezoek. Voor 2015 worden verdere uitbreidingen 

verwacht met name door de nadruk op de promotie van Vriendschappelijk Huisbezoek, met ondersteuning 

van professionals van Stichting LaLuz.  

 
Het werk van onze vrijwilligers werd wederom geleid door teamleiders en coördinatoren en het bestuur.  

Eind 2014 werd het bestuur aangevuld en versterkt met een opvolgende secretaris en een algemeen 

bestuurslid. Ook in 2014 is het gelukt om door 100% vrijwillige inzet de dienstverlening uit te voeren.  

 

In het kader van de Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk 

Amsterdam 2012-2015 van de Gemeente Amsterdam  werd ons een subsidie toegekend van  

€ 81.800,- 

Onze financiële verantwoording over 2014 is in een apart document vastgelegd. 

 

Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op www.uvvnet.nl/amsterdam.  

 

De activiteiten, die UVV Amsterdam verricht zijn alleen mogelijk door de grote inzet van onze 

gemotiveerde vrijwilligers, die minimaal 1 dagdeel per week besteden aan het welzijn van onze cliënten.  

Een woord van dank aan al deze vrijwilligers is hier op zijn plaats.  

 

 

 

Amsterdam, juni 2015 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvvnet.nl/amsterdam
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2. Vriendschappelijk Huisbezoek (VH)  

 

De vrijwillige dienstverlening in het project VH bestaat uit drie hoofdtaken namelijk het Bezoek,  

de Begeleiding en het halen van Boodschappen. Deze vrijwillige inzet is een effectieve en waardevolle 

verbinding als informele schakel naast de reguliere zorg. De cliënt en/of de mantelzorger ervaart direct 

praktische en persoonlijk ondersteuning. Ten eerste leidt het isolement van deze kwetsbare doelgroep tot 

grote gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van deze mensen. Ten tweede brengt een 

drastische kentering in de gezondheid veel extra kosten met zich mee. Individuele aandacht, het samen 

kunnen maken van een korte wandeling, een gesprek en luisterend oor of klankbord, het zien van een 

toneelstuk theaterbezoek, of praktisch het samen of laten halen van de wekelijkse (buurt)boodschappen is 

essentieel voor ouderen om thuis te kunnen wonen. De begeleiding naar een specialist in het ziekenhuis of 

andere zorgverlener is in sterk toenemende mate nodig omdat steeds meer ouderen zelfstandig wonen.  

Tenslotte is dienstverlening van de afdeling VH door UVV Amsterdam goed bereikbaar door een 

laagdrempelige en heldere organisatie van het werk. De consulenten en coördinator onderhouden een 

persoonlijk contact met de cliënten en de vrijwilligers en kunnen hierdoor maatwerk bieden.  

 

In 2014 vond de doelgroep extramurale zorg steeds meer zijn weg naar de informele zorg en aldus naar 

UVV Amsterdam.  Naast de hierboven genoemde praktische ondersteuning is het doel van  

Vriendschappelijk Huisbezoek om bij de cliënten gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan en de mensen 

weer bij de maatschappij te betrekken. Gelet op de groei van de extramurale zorg is UVV Amsterdam dit 

jaar aangesloten bij de Coalitie Erbij, waar de expertise van de coalitiepartners gebundeld wordt. Wat UVV 

Amsterdam/VH betreft met name de ouderen doelgroep (waaronder veel hoogbejaarden) . 

 

De procedure binnen VH is gelijk aan de voorgaande jaren. De cliënten worden altijd door een consulent 

thuis bezocht. Tijdens dit eerste (aanvraag)bezoek wordt de ondersteuningsvraag besproken. Er wordt 

beoordeeld of de aanvraag geschikt is voor de inzet van een UVV-vrijwilliger. Er wordt gelet op een veilige 

omgeving voor vrijwilliger, een eigen motivatie van aanvrager en of er professionele zorg nodig. Als de 

ondersteuningsvraag past binnen het kader van de dienstverlening door de UVV Amsterdam dan zoekt de 

consulent een beschikbare ingeschreven VH/vrijwilliger Als er professionele zorg nodig is wordt de cliënt 

doorverwezen naar een professionele zorgverlener. Deze cliënten vallen buiten de opgenomen telling van 

cliënten. Ook gebeurt het regelmatig dat cliënten opgenomen worden in het ziekenhuis alvorens de VH 

bezoek kan starten, dit aantal valt ook buiten de telling opgenomen in dit verslag.  

Als de cliënt en de vrijwilliger na kennismaking samen met de consulent, besluiten het VH-contact te laten 

starten dan volgen structurele (activerende) bezoeken. De bezoeken richten zich op gezelligheid, afleiding, 

een wandeling, een bezoek aan de markt of een concert, samen halen van kleine boodschappen etc.  

Het samen ondernemen van activiteiten is waar het om draait. 

Een groot aantal van de VH-vrijwilligers begeleidt ook ad hoc cliënten van huis naar zorgverleners. Vanaf 

het kantoor wordt door het VH-team de coördinatie van deze ad hoc verzoeken geregeld. Het aantal van a 

ad hoc begeleidingen per cliënt kan groot zijn, zeker wanneer de cliënt afhankelijk is van hulp ten gevolge 

van meervoudige handicaps. 

Het project VH werkte ook in 2014 samen met een groot aantal verwijzers. VH heeft goede contacten met 

een aantal huisartspraktijken. Via deze praktijken, de praktijkassistentes, praktijkondersteuners specifiek 

voor ouderen of via huisartsen zelf krijgt VH met regelmaat begeleidingsverzoeken en bezoekaanvragen. 

Ook zijn er cliënten aangemeld door Centram, SEZO en Koninklijke Visio. Daarnaast nemen meer 

mantelzorgers contact op met UVV.  

De coördinator, Astrid Koning (reïntegratiespecialist), heeft samen met de consulenten Gunda Fuchs 

(verpleegkundige), Elly Wolfs  (ouderenwerker) en Paul Warendorf (maatschappelijk werker), elke 

consulent voor 1 dag werkzaam, in 2014 gewerkt aan het zorgvuldig invullen van de aanvragen voor 

huisbezoek en de coördinatie van de ad hoc begeleidingen. Deze begeleidingen waren naar zorgverleners , 

zoals specialisten in het ziekenhuis, zoals het OLVG, VU Ziekenhuis, AMC, de Jan van Goyen Kliniek, 

Oog Medisch Centrum. Ook naar de tandarts, kapper, St. Visio. De VH-vrijwilligers die zich ook aangemeld 

hebben voor adhoc begeleiding gaan met de cliënten naar de zorglener en begeleiden de cliënten ook tijdens 

het bezoek of in het ziekenhuis. De cliënten regelen zelf hun (speciaal) vervoer.  

 

Voor de vrijwilligers zijn in 2014 themabijeenkomsten georganiseerd. In het kader van ‘boeien en binden’ 

van vrijwilligers. Deze zijn gehouden in maart, juni en oktober met de thema’s ‘ Grenzen stellen’ en 

Casuistiek, (o.l.v. coördinator Astrid Koning), Reanimatie, (o.l.v.Verpleegkundige WAN Hoofd en 

gediplomeerd trainer reanimatie, Brigitte Gons) en Dementie (o.l.v. maatschappelijk werker en organisator 

van het Alzheimer Cafe, Marlien Keune). De vrijwilligers zijn enthousiast over deze themabijeenkomsten. 
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De aanwezige deelnemers krijgen werkgerelateerde kennis en men maakt contact met andere collega’s en 

consulenten.  

Voorts is er gemiddeld om de drie maanden een individueel contact met de vrijwilligers en de cliënten.  

Bij een ad hoc begeleiding wordt er altijd door de consulent en of de coördinator nagebeld om naar de 

ervaringen te informeren. Er worden korte samenvattende notities van de contacten gemaakt in de 

‘logboeken’ van cliënten en van de vrijwilligers. 

Op 16 december is de eindejaarbijeenkomst voor de VH-vrijwilligers gehouden. Tijdens deze feestelijke 

bijeenkomst ontvingen de vrijwilligers een cadeaubon en een kleine attentie voor de cliënten. De 

(jubilerende) vrijwilligers worden gefeliciteerd en alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet namens de 

cliënten en namens het bestuur van de UVV Amsterdam 

In het laatste kwartaal van het jaar heeft de leiding van VH extra inspanning geleverd met betrekking tot 

uitbreiding van de dienstverlening door VH. Er is door de coördinator een plan gepresenteerd aan het 

bestuur. Dit plan is de basis van de start van een nieuwe persoonlijke informele dienstverlening in de zorg 

voor thuiswonende ouderen, de Boodschappendienst ‘Ik geef je een 10’. Bij navraag in de doelgroep is het 

enthousiasme groot gebleken. Ook de vrijwilligers reageren positief. Voor veel jonge vrijwilligers is dit a la 

carte vrijwilligerswerk een mogelijke kans om als vrijwilliger flexibel aan de slag te gaan. Jonge werkende 

en of studerende vrijwilligers zijn gebaat bij flexibel-op afroep-vrijwilligerswerk dat zij naar eigen wens en 

tijd kunnen agenderen en uitvoeren. Daarnaast bestaat er nog een groep van traditionele UVV VH 

vrijwilligers bestaande vooral uit AOWers/gepensioneerden, die langdurig bij onze organisatie werken.  

 

Met regelmaat is de VH-dienstverlening in beeld gebracht o.a. Het Parool , de Staatskrant lokaal nieuws 

betreft de Staatsliedenbuurt. In artikelen, advertenties over de dienstverlening van VH, een video via V.C.A. 

tijdens de campagne de “Vrijwilligers bedankt”. Deelname aan de participatiemarkt (Post) Oost en twee 

talentenbeurzen in Amsterdam West o.a. in buurthuis de Havelaar in maart en november 2014.  

In samenwerking met de V.C.A. (Gerdien van Tongeren) is in december gestart met actieve deelname aan 

de jongerenwebsite www.yongsters.nl 

De voortzetting van de deelname aan de campagne van het Oranje Fonds ‘ ikwordmaatje’ is in 2014 

toenemend succesvol gebleken.   

UVV Amsterdam heeft zich, zoals gezegd, aangesloten bij de Coalitie Erbij.  

De coördinator VH heeft op 9 en 30 september deelgenomen aan een Masterclass georganiseerd door Agora 

(Landelijke Beroepsvereniging Vrijwilligerswerk) in het Novotel te Rotterdam.  

De Masterclass ‘De coördinator vrijwilligerswerk transformeert’ door Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar 

vrijwilligerswerk en strategische filantropie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.  Daarnaast zijn de 

coördinator en een consulent aanwezig geweest bij de ‘beste maatjes-dag’, van het Oranje Fonds in Pakhuis 

de Zwijger te Amsterdam. Tijdens deze dag zijn diverse interessante beroepsgerichte workshops  gevolgd.  

 

 

VH 

 

2013 2014 

Structurele contacten VH 

cliënt/vrijwilligers 

56 (totaal 112 cliënten en 

vrijwilligers) 

66 (totaal 134 cliënten en 

vrijwilligers) 

Ad hoc cliënten 

begeleidingen (B) 

23  

1,5 B p/w . 50 is 75 B totaal  

28   

2 B p/w . 50 100 B totaal  

Nieuwe cliënten 22 26 

Nieuwe vrijwilligers 20 22 

Vrijwilligers 76 

 

87 

 

Cliënten 

 

80 91 

 

 

3. Ziekenhuizen    

 

UVV Amsterdam had in 2014 vrijwilligers in 2 ziekenhuizen, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis  

(www.olvg.nl) en het BovenIJ ziekenhuis (www.bovenij.nl). 

De samenwerking bestaat al jaren tot volle tevredenheid van de ziekenhuizen en onze vrijwilligers.  

 

In deze ziekenhuizen zijn onze vrijwilligers gastvrouw/heer in de centrale hal, de poliklinieken of verrichten 

zij taken op de verpleegafdelingen. In goede harmonie en overleg met het personeel maken de vrijwilligers 

http://www.yongsters.nl/
http://www.olvg.nl/
http://www.bovenij.nl/
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het patiënten zo goed mogelijk naar de zin. De vrijwilligers in het ziekenhuis hebben leuke collega's en een 

gevarieerde werkomgeving. Het contact met de patiënt is steeds meer centraal komen te staan.  

Ook in 2014 is getracht de activiteiten binnen de ziekenhuizen uit te breiden. In de ziekenhuizen hebben bij 

de afdelingen Spoedeisende Hulp interessante uitbreidingen plaatsgevonden en in het OLVG daarnaast nog 

bij de Intensive Care. 

 

Bij het verrichten van onze werkzaamheden wordt steeds meer nadruk gelegd op klantvriendelijkheid en 

serviceverlening door de ziekenhuizen. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij de motivatie van onze 

vrijwilligers. In alle ziekenhuizen werd extra tijd besteed aan opleiding en instructie om nog hogere 

kwaliteit te leveren, mede met behulp van onze vrijwilliger Jasper van Rijn. Het bestuur en de UVV-leiding 

in de ziekenhuizen hebben periodiek overleg om de doelstellingen te bereiken en nemen deel aan de 

werkgroepen. 

 

Onder leiding van Rosalie Swart (OLVG) en Anneke Portasse (BIJ) hebben 143 vrijwilligers werk kunnen 

verrichten, waarmee zij niet alleen de cliënten van de ziekenhuizen maar ook zichzelf een dienst konden 

bewijzen. Een aantal vrijwilligers doet meerdere dagdelen per week. 

 

OLVG-PG 

 

UVV Amsterdam had in 2014  ongeveer 110 vrijwilligers in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis  

De samenwerking bestaat al jaren tot volle tevredenheid van het ziekenhuis en onze vrijwilligers. In 2014 

vierden de UVV en het OLVG het 35-jarig jubileum. 

 

In dit ziekenhuizen zijn onze vrijwilligers gastvrouw/heer in de centrale hal, de poliklinieken, de Intensive 

Care en de Spoed Eisende Hulp of verrichten zij taken op de verpleegafdelingen. In goede harmonie en in 

overleg met het personeel maken de vrijwilligers het patiënten zo goed mogelijk naar hun zin.  

 

De vrijwilligers in het ziekenhuis hebben leuke collega’s en een gevarieerde werkomgeving. Er wordt 

zorgvuldig omgegaan met de projecten, zodat er geen verlies van arbeidsplaatsen optreed. Ook gaat het 

ziekenhuis op haar beurt met respect om met de gastvrouwen/heren.  

 

De verwachting is dat het aantal vrijwilligers in de toekomst zal toenemen. 

 

 BovenIJ Ziekenhuis 

 

Het BovenIJ ziekenhuis is het vorig jaar gestart met een Patiënten informatiepunt. Dit bevindt zich in de 

centrale hal van het ziekenhuis en is vrij toegankelijk voor patiënten en bezoekers. Het patiënten 

informatiepunt is een plaats waar men zelfstandig informatie kan opzoeken tussen 8 uur ’s-morgens en 

20.00 uur ’s avonds. Op werkdagen is er tussen 10.00 uur en 15.00 uur een vrijwilliger aanwezig die daarbij 

kan assisteren of aan wie men een vraag kan stellen. Dit informatiepunt zal in 2014 met meer vrijwilligers 

worden uitgebreid. 

 

Het aantal vrijwilligers is in  2014 in evenwicht gebleven. In de avonduren worden op praktisch alle 

afdelingen door vrijwilligers de koffierondes gedaan. 

Verder worden regelmatig vrijwilligers in het ziekenhuis ingezet voor kortdurende activiteiten (hand- en 

spandiensten). 

 

De in het BovenIJ pasgeboren baby’s worden met toestemming van de ouders door vrijwilligers 

gefotografeerd voor de webrubriek ‘Geboren’. 

Met de opkomst van digitale fotografie en social media zoals facebook en het direct na de bevalling naar 

huis gaan van moeder en kind, is het aantal baby's dat op de foto ging sterk afgenomen. Reden om de service 

- in goed overleg met betrokkenen - te stoppen. 

 
 2013 2014 

Vrijwilligers OLVG ziekenhuis 85 110  

Vrijwilligers BovenIJ ziekenhuis 45 50 

Totaal 145 160 
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4. Wooncentra 

 

De UVV Amsterdam heeft een goede samenwerking met het Afasiecentrum. Er is regelmatig een vraag naar 

vrijwilligers. Eind 2013 zijn er gesprekken geweest met 2 nieuwe vrijwilligers die in 2014 aan de slag zijn 

gegaan. 

 

De samenwerking met de interne coördinator van Stichting Philadelphia voor vrijwilligers voor de huizen in 

Noord en Oost liep ook in 2014 goed. Er bleef vraag naar vrijwilligers. Wij deden veel aan werving, maar er 

kwamen weinig aanmeldingen. Bij de Stichting Philadelphia is een nieuwe interne coördinator voor 

vrijwilligers voor de huizen in oost en noord. Er is een grote vraag naar vrijwilligers bij Philadelphia. We 

hebben veel aan werving gedaan, maar er kwamen weinig aanmeldingen. Eén nieuwe vrijwilliger is in 2013 

aangenomen.  

 
 2013 2014 

Vrijwilligers Philadelphia Anfieldroad 2 2 

Vrijwilligers Philadelphia De Kleine Hakke - - 

Totaal 2 2 

 

 

5. Ondersteuning Bij Ontslag (OBO) 

 

Sinds zes jaar functioneert de OBO en vanaf het moment dat het OLVG ons verzocht vrijwilligers 

beschikbaar te stellen voor het begeleiden uit ziekenhuizen van eenzame en kwetsbare mensen is het aantal 

aanvragen drasrtisch gegroeid. Het doel is deze patiënten de eerste vier uur na het ontslag te begeleiden. De 

begeleiding start op de afdeling in het ziekenhuis en eindigt na korte tijd op het verblijfadres. Eventueel 

worden simpele boodschappen gedaan om in de eerste behoefte te voorzien. Ter informatie: Amsterdam 

kent ongeveer 65000 eenzame mensen. 

UVV Amsterdam regelt het meldpunt met vrijwilligers en zet oproepvrijwilligers in om de uit het 

ziekenhuis ontslagen patiënten te begeleiden. 

Het doel is om de komende jaren dit werk uit te breiden naar alle ziekenhuizen in Amsterdam en het 

meldpunt in professionele handen te geven. Het meldpunt dient t.z.t meerdere uren per dag bemenst te zijn. 

De vrijwilligers zullen oproepkrachten zijn.  

Wat betreft de uitbreiding naar andere ziekenhuizen kan worden verwacht dat, vanwege de fusie tussen het 

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het OLVG, beide ziekenhuizen dit mooie project gezamenlijk gaan 

uitvoeren. 

Op elke polikliniek liggen er folders waarin wordt uitgelegd hoe onze dienst werkt. Voor de medewerkers 

van de poliklinieken staat de werkwijze van de OBO vermeld op intranet, hun interne website. En uiteraard 

staat onze dienst ook vermeld op de website van UVV Amsterdam. 

De coördinator van deze activiteit is Pat van Houdt.  

 
 2013 2014 

Vrijwilligers OBO 20 20 

Aantal cliëntcontacten 134 117 

 

6. Afasiecentrum en Schildersatelier 

 

Het Afasiecentrum biedt een nazorgprogramma aan gerevalideerde afasiepatiënten. Tijdens de revalidatie 

hebben deze mensen geleerd op een aangepaste wijze te communiceren, omdat praten moeilijk gaat. Het 

nazorgprogramma in het Afasiecentrum is erop gericht spraak, taal en lezen zo veel mogelijk te verbeteren 

en te onderhouden. De activiteiten vinden plaats in lees-, schrijf-, en computergroepen. 
De afdeling UVV verleent hulp bij het lezen en schrijven, bij de computer, gesprekken voeren en ook 

het verzorgen van koffie en thee.  
Tevens verleent de afdeling Amsterdam assistentie bij het Schildersatelier. Een atelier waar mensen met 

afasie kunnen schilderen en boetseren onder begeleiding van professionele docenten 
Het leiden van deze activiteit is in handen van Jasper van Rijn, tevens belast met de wooncentra. 

 
 2013 2014 

Vrijwilligers Afasiecentrum 10 19 

Vrijwilligers Schildersatelier 1 2 

Totaal 11 11 



 

 7 

 

7. Overige activiteiten   

 

UVV Amsterdam heeft, over de stad verspreid, nog een kleine aantal kleine activiteiten voor valide en 

gehandicapte ouderen. In de loop van de jaren is dit sterk afgenomen.  

Eind 2014 is er nog 1 club over, de Museumclub. 

 

Bij de opheffing eind 2010 van UVV Hilversum is een goed lopende activiteit door UVV Amsterdam  

overgenomen. Deze activiteit behelst het verzorgen, bezorgen en ophalen van boeken van de Openbare 

Bibliotheek bij ouderen, eenzame of slecht ter been zijnde  inwoners van Hilversum. Deze activiteit werd 

ook in 2014 uitgevoerd in nauw overleg met de Openbare Bibliotheek.  

 

 2013 2014 

Vrijwilligers Activiteitenclub 2 1 

Vrijwilligers Bibliotheek Hilversum 12 13 

Aantal klanten Bibliotheekservice 29 25 

Aantal bezorgde boeken 2569 2181 

 

 

8. Samenwerking en UVV-promotie 

Op 27 maart was UVV Amsterdam aanwezig op de Talentenbeurs in Buurthuis De Havelaar in West en kon 

daar vacatures voor cliëntbezoekers/begeleiders voor VH onder de aandacht brengen. Er is een 10-tal 

matches met aanwezige geïnteresseerde bezoekers gemaakt. 

 

 

9. Werving en selectie vrijwilligers  

 

UVV Amsterdam werft vrijwilligers door gratis te adverteren, het plaatsen van betaalde 

personeelsadvertenties en het  publiceren  van de vacatures bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA). 

Ook is er tijdens evenementen en tijdens de Open Dag en Dag van de Buurt, gewerkt aan het werven van 

nieuwe vrijwilligers. In het mededelingenblad van UVV Amsterdam worden de vrijwilligers geïnformeerd 

over openstaande vacatures.  De bestaande vrijwilligers worden ook gezien als bron van ‘nieuwe aanwas’.  

Als laatste wordt door ‘free publicity’ zoals een artikel over de UVV in locale kranten getracht potentiële 

vrijwilligers te enthousiasmeren. 

 

Indien  iemand zich bij het secretariaat van de afdeling meldt, volgt er een  gesprek met de intakecommissie. 

Het intakegesprek duurt circa 45 minuten en gaat over de kwaliteiten van de kandidaat en de beschikbare 

functies. Indien  een vrijwilliger voor een functie in aanmerking komt  kan de vrijwilligersovereenkomst 

worden getekend.  De kandidaat kan dan aan de slag in de gewenste UVV-activiteit zodra de betreffende 

activiteitencoördinator akkoord is. 

De intakegesprekken werden in 2014 gevoerd door Rosalie Swart en Wil Zomer. 

 

Zodra er voldoende nieuwe vrijwilligers zijn, wordt er een introductiebijeenkomst georganiseerd. Hier 

worden de nieuwe vrijwilligers op de hoogte gesteld van de activiteiten van UVV Amsterdam en kunnen de 

nieuwe vrijwilligers kennismaken met elkaar en het bestuur en hun eerste werkervaringen uitwisselen. 

 

 2013 2014 

Aantal sollicitanten opgeroepen 193 199 

Aantal intake gesprekken 154 161 

Aangenomen 89 89 

 

 

10. Organisatie   

 

UVV Amsterdam wordt geleid door een bestuur. De leden van het bestuur hebben een bestuurlijke 

achtergrond en/of ervaring in het vrijwilligerswerk.  

De diverse activiteiten worden geleid door een coördinator, die op zijn/haar beurt direct leiding geeft aan de 

vrijwilligers, de teamleiders of consulenten. In het geval van teamleiders of consulenten wordt door deze 

mensen leiding gegeven aan de vrijwilligers. De functies vallen onder het management. 
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UVV Amsterdam heeft een kantoor op de Brouwersgracht voor het secretariaat en vergaderingen. 

Het secretariaat wordt, bemenst door 2 parttime  betaalde krachten, Andy Hassoldt en Astrid Koning (totaal 

32 uur per week). Zij zorgen voor alle administratieve zaken en eerste opvang van vragen en aanmeldingen. 

Dagelijkse bemensing van het bureau is van 09.00-13.00 uur.  

 

 

11. Jaarvergadering 

 

De jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwilligers bestond in 2014 (30 april) uit een rondleiding in het 

Muziektheater (opera en ballet), koffie/thee bij de Amstelhoek en lunchen bij Schiller op het 

Rembrandtplein. 

 

Het bestuur is eind 2014 als volgt samengesteld: 

Voorzitter       Toos de Winter (waarnemend) 

Secretaris       Rob de Wal (kandidaat) 

Penningmeester      Otto Webster  

OLVG/PG/Intake      Rosalie Swart-Baarends 

BovenIJ       Anneke Portasse 

Bestuurslid        Jan Stronks (kandidaat) 

Vacature       PR 

 

UVV Amsterdam heeft een vrijwilligersbeleid, een klachtenprocedure en een privacyreglement . 

 

 2013 2014 

Bestuursvergaderingen 10 10 

Jaarvergaderingen 1 1 

Introductiebijeenkomsten 2 1 

 

 

12. Contact  

 

Website: www.uvvnet.nl/amsterdam  

Het bestuur en het secretariaat zijn bereikbaar op:  

Bureau Unie Van Vrijwilligers Amsterdam 

Brouwersgracht 270-B 

1013 HG Amsterdam 

Tel. 020-620.70.68 

info@uvvamsterdam.nl    

mailto:info@uvvamsterdam.nl

