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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 
 
Het afgelopen jaar hebben we ons als UVV Zoetermeer weer volop ingezet voor 
maatschappelijke hulp door vrijwilligers in de regio Zoetermeer. Door het ondersteunen van 
vele activiteiten in het Lange Land Ziekenhuis, in verpleeghuizen en dienstencentra, het 
actief begeleiden naar dokter, ziekenhuis of andere bestemming door onze ‘begeleid 
vervoer’-service, maar ook door het bieden van een luisterend oor op al die plaatsen en bij 
het project levensboeken. Dat betekent veel voor de mensen die van ons vrijwilligerswerk 
gebruik maken maar levert ook zeker toegevoegde waarde op voor de gang van zaken in 
ziekenhuizen en andere instellingen. Dat maakt dat professionals zich beter kunnen richten 
op hun eigenlijke taken. Wat dat betreft vormen wij als vrijwilligers samen met vrijwilligers 
van andere organisaties de smeerolie van onze samenleving en dat is best iets om trots op 
te zijn. 
 
Het jaar 2015 kenmerkte zich door nogal wat mutaties in ons vrijwilligersbestand, te 
beginnen binnen het bestuur. Wij hopen dat we met de huidige bestuurssamenstelling in 
rustiger vaarwater terecht zijn gekomen en dat we in 2016 bestuurlijke continuïteit kunnen 
bieden. Afgezien van de vrijwilligers die door verbreking van de samenwerking met de 
bibliotheek bij de UVV zijn vertrokken zijn we in alle andere projecten nagenoeg op sterkte 
gebleven. Dat betekent dat we toch zo’n zestig nieuwe vrijwilligers hebben mogen 
verwelkomen. Dat is een uitzonderlijk goede prestatie gelet op de grote schaarste aan 
vrijwilligers. Het toont aan dat het maatschappelijk belang van UVV-projecten herkend wordt 
en dat we zeker ook aantrekkingskracht op nieuwe vrijwilligers uitoefenen. Dat is in de eerste 
plaats toch uw aller verdienste en het past dan ook om op deze plaats een hartelijk woord 
van dank voor al uw inzet uit te spreken. 
 
Wij zitten vanuit vrijwilligersoogpunt gezien in roerige tijden. Duizenden mensen uit andere  
landen komen voor asiel naar ons land en vragen inzet van vrijwilligers op velerlei terrein 
(opvang,  inburgering etc) maar ook de invoering van de WMO, de Wet Maatschappelijke 
ondersteuning in 2015 heeft flinke gevolgen voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Die wet 
geeft opdracht aan de gemeenten ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Dat betekent dat door de overheid en de samenleving op organisaties 
als de onze een toenemend beroep wordt gedaan om ook vrijwilligersprojecten in 
thuissituaties op te zetten.  
 
Naast al onze bestaande projecten waarvoor, zoals gezegd, veel waardering is en die 
belangrijk zijn en blijven, gaan we in 2016 als bestuur daarnaast ook kijken of we projecten in 
de thuissituaties kunnen opzetten en onze ‘begeleid vervoer’-service kunnen versterken en 
uitbreiden. We zijn er eind 2015 als bestuur in geslaagd om met dat doel voor de komende 
drie jaar een subsidie in de wacht te slepen, hebben een afstudeeropdracht uitgezet naar de 
witte vlekken in de zorg bij Hogescholen en Universiteiten, en zijn in gesprek met diverse 
partners om een en ander vorm te geven. Het laat zien dat met uw inzet de UVV Zoetermeer 
anno 2016  een vitale ambitieuze vrijwilligersorganisatie is. 
 
Piet Bots 
Voorzitter UVV Zoetermeer  
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2. Verslag secretariaat 

2.1 Bestuur en Webbeheer 
Het bestuur van de Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Zoetermeer bestaat uit het dagelijks 
bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) aangevuld met de coördinatoren. 
 
Het jaar 2015 ging helaas van start met een incompleet bestuur: een vacature voor een voorzitter 
en een vacature voor coördinator Verpleeghuizen + Dienstencentra en een zeer zieke coördinator 
van het LangeLand Ziekenhuis. De functie van voorzitter werd waargenomen door Klaas van 
Schaik en de functies van coördinator Verpleeghuizen + Dienstencentra en van coördinator 
LangeLand Ziekenhuis door Anja Laterveer.  
Vervolgens vertrok Gerard Doornberg als webmaster. Gelukkig bleek een vorige webmaster,Ton 
Jense, bereid om ons uit de brand te helpen. 
In het bestuur werd besloten dat de functie coördinator Verpleeghuizen + Dienstencentra gesplitst 
zou worden in twee aparte functies. 
In januari ging Anneke Otten, vrijwilligster in het LangeLand Ziekenhuis, aan de slag als 
coördinator Verpleeghuizen. Kort daarna trad Marja Goos, vrijwilligster bij de hostessbalie in het 
LangeLand Ziekenhuis, aan als voorzitter en pakte Anneke Kervezee haar taken als coördinator 
LangeLand Ziekenhuis weer op.  
Begin mei trad Marian Landers toe tot het bestuur als coördinator Dienstencentra en legde Klaas 
van Schaik zijn functie van penningmeester neer waarin hij werd opgevolgd door Hans Otten. Ook 
diezelfde maand legde Marian Hoeve haar functie van coördinator Buytenhaghe neer. Die functie 
werd “in een duobaan” waargenomen door Marja Goos en Anja Laterveer. 
In juli vertrok Marja Goos als voorzitter. Hans Otten werd voorzitter a.i. De functie van coördinator 
Buytenhaghe kwam volledig in de portefeuille van Anja Laterveer. In augustus werd in Piet Bots 
een waardig opvolger voor de voorzittersfunctie gevonden.  
Omdat de samenwerkingsovereenkomst tussen de UVV en de Bibliotheek was opgezegd per 1 
september vertrok Marian Hoeve per die datum als coördinator Bibliotheken. 

 2.1.1  Vergaderfrequentie bestuur 

Het algemeen bestuur kwam in 2015 vrijwel elke maand bijeen. In de maanden juli en augustus 
zelfs twee keer in verband met het af- en aantreden van respectievelijk Marja Goos en Piet Bots. 
De noodzaak tot vergaderen van het dagelijks bestuur ontbrak omdat er regelmatig tussentijds 
overleg was tussen leden van het (dagelijks) bestuur.  
 
 2.1.2. Zaken die de revue passeerden in 2015 
In januari werd, zoals gebruikelijk, de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Er waren zo’n 85 UVV-ers 
die elkaar een goed jaar wensten. Er waren 9 jubilarissen die we van een cadeaubon en een roos 
konden voorzien.  
 
Ook in januari werd onze website gekraakt waardoor er de vervelende situatie ontstond dat UVV 
Zoetermeer van de digitale buitenwereld was afgesneden. Dat werd vakkundig gerepareerd door 
Ton Jense. 
 
Op 21 april werd de Jaarvergadering/Voorjaarsbijeenkomst gehouden. Net als vorig jaar was de 
opkomst bijzonder mager: naast de bestuursleden waren er slechts 16 vrijwilligers aanwezig. Na 
afloop van de vergadering werd Klaas van Schaik, de scheidend penningmeester, in het zonnetje 
gezet. 
 
Op 13 mei was er een “heidag” voor het bestuur. De doelstelling van die dag was tweeledig: als 
bestuur dichter bij elkaar te komen (elkaar beter leren kennen om elkaars krachten beter te 
benutten) en om acties te formuleren die nodig zijn om de UVV-organisatie klaar te maken voor de 
toekomst. Die dag werd op vrijwillige basis begeleid door een externe organisatieadviseur, Arjen 
de Waal. 
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Op 19 september namen we deel aan de vrijwilligersmarkt tijdens “Cultuur Lokaal” 
in het Stadshart. 
 
Op 13 oktober werd deelgenomen aan de jubileumbijeenkomst van UVV Nederland in Amersfoort 
waar in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet het 70-jarig bestaan van de 
UVV werd gevierd. 
 
Op 20 oktober heeft het bestuur een zogenaamde “koersdag”  gehouden waar naar de sterkte en 
zwakte van de eigen organisatie en de kansen en bedreigingen in de omgeving is gekeken. Als 
uitvloeisel daarvan is door het bestuur een subsidieaanvraag gedaan voor het programma 
“Vrijwillig Dichtbij” om in het kader van de WMO nieuwe projecten op te zetten. Die 
subsidieaanvraag is net voor het einde van het jaar gehonoreerd. 

2.2. Vrijwilligers 

2.2.1 Aantallen  

Per 1 januari 2015 waren er 287 vrijwilligers aangesloten bij onze Stichting en per 31 december 
2015 waren dat er 243.  
  
 2.2.2. Vacatures en mutaties in 2015 
 

Vacatures per eind 2015. 
Per eind december 2015 waren er vacatures in Magnolia, het LangeLand Ziekenhuis, 
Buytenhaghe, bij de Telefooncirkels en in het Dienstencentrum aan de Bijdorplaan.  
 
Mutaties vrijwilligers 
Ook heeft zich in 2015 weer een aantal mutaties uit (105) en in (61) van vrijwilligers voorgedaan. 
Zodra zich een vacature in een project voordoet wordt deze door de secretaris in de vacaturebank 
die het Vrijwilligers Info Punt (VIP) beheert ingeschreven en op de UVV website gepubliceerd.  
 
Er is nog steeds een tendens ten aanzien van onze vacatures, namelijk dat deze voor het 
Ziekenhuis meestal snel kunnen worden ingevuld, terwijl dat voor de andere Zorg- en 
Dienstencentra meestal meer van langdurige aard blijkt te zijn. In het bijzonder de vacatures voor 
aanspreekpunten zijn moeilijk te vervullen.  
Dit is zorgelijk daar een project zonder aanspreekpunt lastig vanuit bestuursoogpunt kan worden 
gecoördineerd en daardoor het regelmatige contact tussen bestuur en vrijwilligers onder druk komt 
te staan. 
 

Redenen waarom mensen met het vrijwilligerswerk stoppen zijn in het algemeen:  
1. het verkrijgen van ander, betaald werk, soms via het vrijwilligerswerk dat men heeft 

verricht; 
2. andere belangstelling na een ruim aantal jaren vrijwilligerswerk via de UVV;  
3. verkeerde inschatting van het vrijwilligerswerk dat men is gaan doen; 
4. verhuizen naar buiten Zoetermeer en  
5. gezondheidsklachten en overlijden. 

Incidenteel heeft het stoppen te maken met onvrede over de gang van zaken binnen het project, 
dan wel binnen de instelling waar men actief was. 
Er is in de loop der tijd een goede vorm van samenwerking ontstaan met de organisaties waar 
onze vrijwilligers hun werkzaamheden verrichten. 
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 2.2.3. De  samenstelling en leeftijd van onze vrijwilligers 
 

De vrouwen zijn in ons vrijwilligersbestand nog steeds ruim in de meerderheid: 77%. 
Er zijn onder onze vacatures verschillende die juist door mannen uitstekend zouden kunnen 
worden vervuld. Zoals bijvoorbeeld bij het rolstoelduwen in Buytenhaghe, de Verpleeghuizen en bij 
de afdeling fysiotherapie in het LangeLand Ziekenhuis. 
De leeftijdsopbouw van alle vrijwilligers per 31 december 2015 geeft het volgende beeld (tussen 
haakjes de cijfers van 2014): 
 

Leeftijdsgroep Man Vrouw 

t/m 29 jaar 2 (1) 7 (6) 

30 t/m 49 jaar 4 (4) 13 (17) 

50 t.m 69 jaar 31 (32) 114 (146) 

70 jaar en ouder 18 (16) 54 (65) 

 
 
 2.2.4. Jubilarissen 
 
Dit jaar (2015) heeft 9 vrijwilligers opgeleverd. Zij zijn gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
2016 die op 13 januari 2016 is gehouden.  
 

NAAM PROJECT / FUNCTIE AANTAL JAREN 

Ine Havenaar Gastvrouw Ziekenhuis en Wandelaar Vivaldi 12 ½  jaar 

Lieneke Massaar  Hostess Ziekenhuis      12 ½  jaar 

Diny Gobius- du Sart Gastvrouw Telefooncirkels 25 jaar 

Eveline v.d. Hoeven Activiteiten Buytenhaghe 25 jaar 

Ria van 't. Hof Gastvrouw Ziekenhuis 25 jaar 

Sjaan Rijnsburger  Gastvrouw Ziekenhuis 25 jaar 

Joke Henneken Evenementen  Vivaldi   30 jaar 

Mieke Hartog       Gastvrouw Telefooncirkels 35 jaar 

Suzanne de Vries Gastvrouw Ziekenhuis 40 jaar 

 

2.2.5. In memoriam 

In 2015 hebben wij afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers Thea Tromp 
en Wil Teunissen. 
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2.3. Algemene informatie 
 
 2.3.1. Public Relations en Communicatie 
Digitale media 
Op Dichtbij.nl en Streekblad.nl plaatste de UVV regelmatig digitale persberichten. Het voordeel van 
deze mogelijkheid is dat wij zonder tussenkomst van anderen hierop direct onze nieuwsberichten 
kunnen publiceren.  
 
Traditionele Media (Streekblad, Zoetermeer Dichtbij en AD Haagsche Courant) 
Ook in de meer traditionele pers werden persberichten geplaatst. Deze betroffen dezelfde 
onderwerpen als in de digitale media. In juni werd een advertentie van een halve pagina geplaatst 
in de Zorgspecial bewaarbijlage van Zoetermeer Dichtbij in de hoop zo de naamsbekendheid van 
de UVV te vergroten en extra vrijwilligers te werven. 
 
 
Nieuwsflits 
In 2015 werd eenmalig een nieuwsbrief en 10 keer een nieuwsflits uitgebracht. Meer was niet 
nodig omdat alle relevante informatie te vinden was op onze website. 
 

2.4. De vijf coördinaties 

De dagelijkse coördinatie van onze projecten is gesplitst in 5 clusters. De clustering is gericht op 
het type instelling waarbinnen hulp aan de bewoners wordt geboden en heeft geleid tot de 
volgende coördinatorschappen, gemakshalve verder coördinaties genoemd: 

- Verpleeghuizen Vivaldi/Monteverdi/Magnolia/Domus; 

- Zorgcentrum Buytenhaghe; 

- Dienstencentra Albrandswaard, Bijdorplaan, Petuniatuin en Gondelkade; 

- Ziekenhuis ’t Lange Land en 

- Stedelijke projecten (projecten die primair gericht zijn op extramurale dienstverlening). 

 

Na het Financieel Jaarverslag en de toelichting daarop wordt van ieder project in het kort 

weergegeven wat zoal de werkzaamheden zijn die een vrijwilliger in het project wekelijks verricht. 
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3. Financieel verslag 
        

Inkomsten en uitgaven 2015  Begroting 2015  Begroting 2016 
          op posten als in 2015 

  Omschrijving uit in uit in uit in 

               

Inkomsten             

  
10 Bijdragen van 
Instellingen    €  5.561,05     € 5.950,00     € 5.100,00  

  

 
11 Bijdragen van 
donateurs--Prijzen    €     557,50     €    465,00     €    500,00  

  

 
12 Bijdragen van 
Sozen en Projecten    €     300,00     €    250,00     €    200,00  

  
 
13 Ontvangen Rente    €     487,89     €    490,00     €    400,00  

               

Uitgaven             

  
05 Afschrijving 
middelen  €     365,00     €     205,00     €            --      

  

 
21 Kostenvergoeding 
bestuur-projectleiders  €  1.265,00     €  1.400,00     €1.300,00    

  

 
22 Administratie en 
organisatie  €  1.150,99     €  1.100,00     €   600,00    

  
 
30 Tientjesproject  €  1.685,17     €  2.200,00     € 2.500,00    

  

 
31 Attenties,Jubilea, 
Afscheid vrijwilligers  €  1.472,99     €  1.000,00     €     600,00    

  

 
40 Kosten 
bijeenkomsten  €  2.564,42     €  1.900,00     €  1.700,00    

  
 
50 Publiciteit en PR  €     694,93     €     300,00     €     500,00    

  

 
60 Bijdragen aan 
Sozen en Projecten  €     721,20     €     750,00     €     850,00    

  

 
70 Contributie UVV 
Nederland  €     430,50     €     420,00     €     370,00    

               

Resultaat €  10.350,20 €  6.906,44  €  9.275,00  €  7.155,00 €  8.420,00 €  6.200,00 

               

  verlies   €  3.443,76   €  2.120,00   €  2.220,00 

   €  10.350,20 €  10.350,20  €  9.275,00  €  9.275,00 €  8.420,00 €  8.420,00 
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 Balans per 1 januari 2015 per 31 december 2015 

Code Omschrijving Activa Passiva Activa Passiva 

1010  ING 179836   €       3.467,28     €      2.945,63    

1012  Roparco 27.15.46.581   €     38.497,81     €    35.985,70    

0140  Middelen (PC)   €           410,00    --   

  Saldo     €     42.375,09     €       38.931,33  

  Totaal   €     42.375,09   €     42.375,09   €    38.931,33   €       38.931,33  

3.1 Toelichting op de jaarrekening en de begroting 

Ook in 2015 is het resultaat weer negatief, zelfs meer dan al in de begroting was aangegeven. De 
reserve (het kapitaal) is met € 3444 afgenomen, € 1324 meer dan begroot. Dat betekent dat we nu 
nog € 38.931 aan kapitaal hebben. 
 
De oorzaken van het groter dan verwachte tekort liggen zowel aan de inkomsten- als aan de 
uitgavenkant. Goed voorbeeld daarvan is de opzegging van de projectovereenkomst door de 
Bibliotheek per 1 september, dit leidde tot een daling van de inkomsten met ca.    € 200,-, de 
uitgaven namen hierdoor toe door het afscheidscadeau voor alle vrijwilligers die naar de 
Bibliotheek overstapten. De halfjaarlijkse vergoeding van onkosten in december 2015 nam echter 
weer af door het niet meer aanwezig zijn van projectleiders en coördinator van de Bibliotheek.   
 
Lichtpuntjes zijn dit jaar de grotere vrijwillige bijdrage van de gebruikers van de 
begeleidingsservice met vervoer en een hogere opbrengst van activiteiten bij de Dienstencentra. 
 
Eruit springende afwijkingen van de begroting zijn in 2015 verder nog: 

1. Een hogere post Afschrijvingen door het geheel afboeken van alle resterende middelen 
(restwaarde van 2 laptops). Voor een Stichting zonder winstoogmerk zoals wij is 
afschrijving van duurdere activa niet van belang, deze kan immers toch nooit van de winst 
worden afgetrokken om belastingheffing te beperken. Voortaan zullen duurdere aankopen 
direct geheel op de winst- en verliesrekening worden geboekt. 

2. Van het Tientjesproject is minder gebruik gemaakt dan begroot. 
3. Bij Attenties en Afscheid is behalve voor het afscheid van de Bibliotheek ook nog een 

redelijk aantal attenties in voorraad gekocht. 
4. De relatief dure nieuwjaarsbijeenkomst heeft een groot aandeel gehad in de overschrijding 

bij Kosten Bijeenkomsten. 
5. Bij Publiciteit en PR is een goedbedoelde maar weinig effectief gebleken advertentie in het 

Zorgkatern van Dichtbij de oorzaak van de overschrijding. 

De blijvende tekorten op de lopende rekening hebben geleid tot het onder de loupe nemen van 
kosten per vrijwilliger. Het blijkt dat de totale kosten in de diverse projecten bij instellingen niet 
opwegen tegen de betaalde vergoedingen. Die vergoedingen zijn berekend volgens de lopende 
overeenkomsten met de instellingen, maar zijn dus niet kostendekkend. Het overleg over 
aanpassing van deze vergoedingen is bereids geopend. Maar ook voor andere projecten zal 
bezien worden hoe tot een acceptabele kostendekking kan worden gekomen. Onze eigen 
inkomsten bestaan slechts uit de rente op het kapitaal, in deze tijd kan je je daarmee niet rijk 
rekenen. 
 
Op 18 februari 2016 heeft de kascommissie, deze keer bestaande uit Ton van der Linden en Roy 
Nolten, de afrekening van 2015 onderzocht. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden. 
 
Hans Otten  -  penningmeester 
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4. Jaarverslag Verpleeghuizen 2015 
 
Beschrijving van de projecten in Verpleeghuis Vivaldi/Monteverdi/Magnolia/Domus 
 

 Evenementen/Kofieconcerten 
In dit project helpen vrijwilligers bij diverse evenementen/koffieconcerten. Het gaat dan om het 
ophalen en terugbrengen van de bewoners en om het koffieschenken in de pauze. Uiteindelijk 
moet er ook nog worden opgeruimd en de zaal weer in gereedheid worden gebracht voor de 
volgende dag. Maar bovenal gaat het natuurlijk ook om het sociale contact voor de bewoners als 
ook voor de vrijwilligers onderling. 
 

 Voorlezen 
Op een ochtend wordt door de vrijwilligers de krant voorgelezen aan 6 á 7 bewoners en daarbij 
een kopje koffie gedronken. De kranten worden door de bewoners zelf meegenomen. 
 

 Wandelen op maandag/dinsdagmiddag 
Vrijwilligers halen de bewoners van de afdelingen en wandelen in afzonderlijke groepen in Vivaldi, 
Monteverdi en Magnolia in afzonderlijke groepen met bewoners in een rolstoel (1 op 1) in de 
omgeving van de huizen. Bij terugkomst wordt er wat met elkaar gedronken waarna de bewoners 
weer worden teruggebracht naar de afdelingen.  
 

 Huiskamerproject gastvrouw/-heer 
Magnolia en Domus zijn tehuizen waar licht tot zwaar (Domus alleen zwaar) dementerende 
bewoners met elkaar in kleine groepen wonen (meestal 8). Veel mensen zijn slecht ter been, 
hebben een rollator of zitten in een rolstoel. De woningen zijn gesloten, bewoners kunnen niet 
zelfstandig van de woningen af. Op een woning wordt de verpleging door vrijwilligers ondersteund 
bij het koffie/thee drinken, helpen met eten en alles wat rond de maaltijd gebeurt waarbij ook koken 
en weer opruimen. Daarnaast wordt er ondersteund bij activiteiten zoals bijvoorbeeld: muziek 
luisteren, spelletje doen, krant lezen, gesprekje voeren. Aangezien het hier om persoonlijke 
aandacht gaat gebeurt dit op tijden die in overleg tussen verpleeghuis en vrijwilliger worden 
bepaald. 
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5. Jaarverslag Stedelijke Projecten 2015 
 
Beschrijving van de projecten: 

 

 Autovervoer 
Onze vrijwilligers zorgen voor het vervoer van mensen die niet zelfstandig met het openbaar 
vervoer kunnen reizen naar dokter, apotheek, ziekenhuis e.d. De vrijwilligers begeleiden hen 
desgewenst ook bij die bezoeken.  
Het autoproject is alleen bedoeld voor ritten binnen Zoetermeer of naar bestemmingen in de 
directe omgeving van Zoetermeer. 
De klanten van het autoproject betalen de vrijwilliger een kilometervergoeding voor de rit.  
In 2015 werden in totaal 1.352 ritten gereden. 

 
 Multiple Sclerose 

De vrijwilligers in het Multiple-Sclerose-project organiseren en leiden de gespreksgroepen voor 
MS-patiënten. Op verzoek worden deelnemers ook thuis bezocht.  
Ook wordt er éénmaal per jaar een informatieavond georganiseerd over bv. ergotherapie of 
fysiotherapie. Verder worden er in het Ziekenhuis op de laatste dinsdagmiddag van de maand 
informatiebijeenkomsten gehouden voor patiënten, partners en belangstellenden.  
De UVV werkt in dit project nauw samen met de MS-vereniging.  

 
 Telefooncirkels 

Doel van dit samenwerkingsproject met Vierstroom en Rode Kruis is een dagelijkse contrôle op het 
welzijn van de deelnemers. De taak van onze vrijwilligers daarbij is bijvoorbeeld om bij 
verjaardagen als gastvrouw / gastheer op bezoek te gaan bij deelnemers aan de telefooncirkel. 
Ook als de telefooncirkel onderbroken raakt, kunnen zij door Vierstroom verzocht worden de 
betreffende deelnemer te bezoeken. Zo’n verzoek wordt natuurlijk alleen gedaan als Vierstroom 
weet wat er aan de hand is en als het verantwoord is om er als gastvrouw of gastheer langs te 
gaan.  

 
 Uw Verhaal Verteld (Levensboeken) 

Het project Uw Verhaal Verteld richt zich op individuele ouderen die kampen met 
eenzaamheidsproblemen en/of het fijn vinden om hun levensverhaal met behulp van een 
vrijwilliger op papier te zetten.  
Het maken van een levensboek is niet alleen een bijdrage aan het opheffen van eenzaamheid 
maar ook een handig hulpmiddel  voor bijvoorbeeld, familieleden, kennissen, vrienden, buren, 
mantelzorgers, en professionals  in de thuiszorg. Op die manier kan men meer informatie 
verkrijgen over de persoon (personen) aan wie zij informele en/of formele hulp bieden. 
In 2015 zijn acht vrijwilligers (schrijvers) aan een boek begonnen, drie van hen hebben dat ook 
afgemaakt en vijf zijn er nog mee bezig. Twee schrijvers zijn door omstandigheden van de verteller 
tijdelijk gestopt maar hopen hun boeken nog wel af te kunnen maken. 
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6. Jaarverslag  Lange Land Ziekenhuis 2015 
 

 Algemeen 
In 2015 zijn door een aantal vrijwilligers uit de diverse projecten incidentele activiteiten uitgevoerd:  
– Patiënttevredenheidsonderzoeken bij Radiologie, de bloedafname (zowel locatie LLZ als 

Stadshart) en de OK.  
– Begeleiding Sinterklaas op zijn ronde door het ziekenhuis 
– Kinderafdeling in kerstsfeer gebracht 
– Kerstballen verkocht voor de actie van de stichting Vrienden van het Lange Land 

(geldinzameling voor wolkenhemel op de afdeling Radiologie). 
 
 

 Fysiotherapie 
De vrijwilligers in het fysiotherapieproject brengen klinische patiënten die zich niet zelfstandig 
kunnen verplaatsen, naar de fysiotherapie en na de behandeling weer terug naar de zaal. Enkele 
vrijwilligers hebben neventaken, zoals het controleren van de watertemperatuur op de afdeling, het 
assisteren bij de jaarlijkse technische check van rolstoelen, het brengen van loophulpmiddelen 
naar patiënten e.d. 

In 2015 zijn de vrijwilligers van de hartrevalidatie ook bij dit project en daarmee bij de UVV 
ondergebracht. Hun activiteiten(2x per maand)  bestaan o.m. uit het klaarleggen van folders, 
ophangen van routebordjes, schenken van koffie/thee en laatkomers de weg wijzen. 

 Gastvrouwen  

Als gastvrouw op de afdelingen (met uitzondering van de kraam- en kinderafdeling) vangen onze 

vrijwilligers patiënten op na hun opname. Zij hebben ook de taak om te kijken of patiënten lid zijn 

van de Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’, en zij ondersteunen de werving van donateurs van 

deze stichting. Zij zorgen verder voor de bloemen en het fruit van alle patiënten op hun afdeling en 

maken een praatje met de patiënten.  

Eind 2015 heeft het ziekenhuis aangegeven dit vrijwilligerswerk een impuls te willen geven en de 

taken uit te breiden met nog nader te benoemen activiteiten.  

 

 Host-Hostess 
In de centrale hal van ’t Lange Land Ziekenhuis is een balie waar ’s morgens en ’s middags (tot 
16.00 uur) twee vrijwilligers aanwezig zijn om patiënten die een bezoek brengen aan een poli of 
opgenomen worden voor een (dag)behandeling, te woord te staan, de weg te wijzen of te 
begeleiden naar de betreffende poli. Ook bezoekers van patiënten in het ziekenhuis worden 
opgevangen als men bijvoorbeeld zoekende is om de juiste kamer te vinden waar men moet zijn. 
Ook begeleiden de vrijwilligers poliklinische patiënten met een medisch dossier van de ene poli 
naar de andere. 
 

 Gastvrouw Spoed Eisende Hulp 
Deze vrijwilligers verlenen niet-medische ondersteuning, zoals het maken van een praatje met 
patiënten en bezoekers en bieden hen koffie/thee of een boterham aan. Dit alles om het vaak 
lange wachten te veraangenamen. 
 

 Operatiekamer KNO 
Assisteren van kinderen en ouders op de KNO poli waar op dinsdag en vrijdag (vanaf 7.30 uur) 
kinderen worden behandeld voor kleine ingrepen voor hun oren en amandelen, vooraf en na afloop 
van de ingreep. 
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 Huiskamerproject Kwetsbare Ouderen 
Dit project heeft een vliegende herstart beleefd begin 2015. Er waren 8 vrijwilligers voor 4 
ochtenden per week. Lang heeft dat echter niet geduurd. Het aanbod van patiënten was dermate 
mager, dat de motivatie bij de meeste vrijwilligers verdween en in het voorjaar alleen de 
maandagochtend nog bezet was. Tijdens de zomermaanden is het project helemaal stilgelegd. In 
het late najaar is het gelukt om naast de maandagochtend twee vrijwilligers te vinden die zowel de 
dinsdag- als de woensdagochtend voor hun rekening namen. 
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7. Jaarverslag Verzorgingshuis Buytenhaghe 2015 
 

Beschrijving projecten: 
 

 Activiteiten 

Bij het project Activiteiten assisteren onze vrijwilligers bij diverse activiteiten zoals bingo, 
muziekavond, rad van avontuur e.d. Zij voorzien de deelnemers voorafgaande aan de activiteit en 
in de pauze van koffie/thee en soms een hapje. Bewoners die niet op eigen gelegenheid kunnen 
komen worden gehaald, begeleid en na afloop weer teruggebracht. De zaal wordt na afloop weer 
in gereedheid gebracht voor de volgende ochtend (opruimen en schone koffiekopjes neerzetten op 
de tafels). 
 

 Wandelen 
 

Tweemaal per week, op dinsdagmiddag en donderdagochtend, wandelen vrijwilligers met 
bewoners die daar behoefte aan hebben. De wandelingen duren ongeveer een half uur en soms 
lopen de vrijwilligers ook wel met de bewoners naar het winkelcentrum. Elke vrijwilliger wandelt 
met één bewoner. Meestal maken de vrijwilligers 2 keer een wandeling tijdens hun werk. 
 

 ‘t. Winkeltje 
 

Elke ochtend, behalve op zondag, staan er vrijwilligers in ’t Winkeltje, waar de bewoners terecht 
kunnen om hun dagelijkse boodschappen te doen. Sociaal contact speelt hierbij een belangrijke rol.  
 

 Open Tafel 
 

Onze vrijwilligers dekken de tafels, serveren de maaltijden uit en helpen de deelnemers waar nodig, 
en alléén als de professionele krachten dat aangeven, bij het eten. Tijdens het eten, en dat is het 
belangrijkste, schenken zij aandacht aan de sfeer en de gezelligheid., en bevorderen zij het 
onderlinge contact tussen de deelnemers. Na de maaltijd ruimen de vrijwilligers de tafels weer af 
en brengen de vaat naar de spoelkeuken. 
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8. Jaarverslag Dienstencentra 2015 

Er zijn 4 Dienstencentra waar onze vrijwilligers actief zijn: 
 
Albrandswaard  (Meerzicht) 
Bijdorplaan       (Driemanspolder) 
Gondelkade       (De Leyens) 
Petuniatuin       (Seghwaert) 
   
De Petuniatuin en de Bijdorplaan hebben beiden elke dag vanaf 12.00 uur een Open Tafel project, 
wat inhoud dat de bewoners van de desbetreffende Bejaardenwoningen, of van buiten af, daar 
kunnen eten. De maaltijden worden door de deelnemers zelf van te voren uitgekozen uit een lijst. 
Dit wordt dan koelvers aangeleverd en door onze vrijwilligers opgewarmd en uitgeserveerd. Onze 
vrijwilligers nemen tijdens het eten ook plaats aan de tafel om het contact tussen de deelnemers te 
bevorderen, en voor de gezelligheid, en een praatje. Na de maaltijd ruimen de vrijwilligers alles op 
en zorgen dat alles weer schoon is. 
 
Op de Gondelkade hebben we een Handwerksoos waar elke donderdagmiddag, onder begeleiding 
van onze vrijwilligsters mooie handgeborduurde kleedjes, babycapes, gebreide truien, kaarten e.d 
gemaakt worden. De dingen die gemaakt zijn worden verkocht via bazaars en van de opbrengst 
wordt weer nieuw materiaal gekocht. 
 
Albrandswaard Meerzicht daar is op woensdagochtend een Kreasoos waar ook geborduurde 
kaarten, en 3D kaarten gemaakt worden. Dit ook weer onder begeleiding van enkele vrijwilligers 
die dat met veel plezier en aandacht doen. 
Op de vrijdagochtend is er Koersbal. Daar nemen veel mensen aan deel en zij spelen het spel met 
veel enthousiasme. 
 
Bij de Bijdorplaan wordt op maandagmiddag gesjoeld, ook daar zijn veel deelnemers die hieraan 
meedoen. Ook kan er een spelletje gespeeld worden zoals rummycub, of een potje kaarten. 
Op de vrijdagochtend aldaar is een Hobbyclub, waar weer een ander soort kaarten gemaakt 
worden en elke keer met een ander thema. 
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9. Aantal vrijwilligers en leeftijdsopbouw 
 

 
Vrijwilligers: 

Aantal 
mannen 

Aantal 
vrouwen 

Totaal 

Totaal aantal vrijwilligers op 1/1/2015 53 234 287 

Totaal aantal vrijwilligers op 31/12/2015 55 188 243 

waarvan:    

 bestuursleden 2 1 3 

 coördinatoren 1 3 4 

 projectleiders 3 17 20 

 
 
Leeftijdsverdeling: 

 
Aantal 

mannen 

 
Aantal 

vrouwen 

 

  t/m 29 jaar 2 7 
 

 30 t/m 49 jaar 4 13 
 

 50 t/m 69 jaar 31 114 
 

 70 jaar en ouder 18 54 
 

 
 
Werkzaam in: 

 
Aantal 

instellingen 

  

 ziekenhuizen 1   

 alle soorten van 
zorginstellingen 

9 
  

 
Betaalde werkkrachten: 

 
Aantal 

  

 Aantal betaalde krachten –- 
  

 

Activiteiten Intramuraal  Extramuraal 

Bazaar x  x 

Begeleidingsactiviteiten (alle vormen van) x   

Bloemen en fruit verzorgen x   

Chauffeurswerkzaamheden   x 

Gastvrouw/gastheer in een ziekenhuis x   
Gastvrouw/gastheer in een zorginstelling x   

Koffie en thee schenken x   

Lief en leed en onderling contact 
(telefooncirkels) 

  x 

Muziek verzorgen x   

Open eettafel x   

Praatgroep (MS patiënten) x   

Spoedeisende hulp x   

Transport verzorgen intern en extern x   

Voedingsondersteuning x   

Voorlezen x   

Winkel Vaste en/of rijdende x   

Overige activiteiten: 
Levensboeken schrijven 

  x 
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