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TEN GELEIDE  

 
Voor u ligt de jubileumuitgave van de UVV Nieuwegein:  

‘Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk’, Vijftig jaar Unie Van Vrijwilligers Nieuwegein (1966-2016). 
 
Een jubileumuitgave, waarin de heer Jacques Lemmink een mooi en duidelijk beeld schetst over de 
afgelopen periode: het ontstaan, de opbouw  maar ook hoe het zich verder ontwikkelde tot wat het nu 
is en dat is een stuk vrijwilligerswerk wat sterk verankerd ligt binnen de gemeente Nieuwegein. 
Ik bedank Jacques Lemmink dan ook hartelijk voor het samenstellen van dit boekje. 
Er staan veel wetenswaardigheden in over de UVV Nieuwegein en als je het zo doorleest: wat hebben 

we veel gedaan in die vijftig jaar! 
 
Vijftig jaar, een mijlpaal waar we trots op zijn, maar waar we vooral trots op zijn is de grote groep 

vrijwilligers die dit mogelijk maken. Zonder hen was er geen UVV Nieuwegein geweest! 
Al die vrijwilligers, die zich belangeloos door de jaren heen hebben ingezet voor het ouderenwerk 
binnen diverse projecten en ook in het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein zijn onze vrijwilligsters 

niet meer weg te denken. 
 
En hoe bijzonder onze vrijwilligers zijn, blijkt wel uit het feit dat vandaag - 18 november 2016 - de 
Anna van Rijnpenning is uitgereikt door de wethouder, de heer Hans Adriani (PvdA), aan Bertha 
Oosterbaan voor haar vele werk binnen de UVV: in de bibliotheek en als gastvrouw binnen het Sint 
Antonius Ziekenhuis, maar ook al vele jaren werkzaam in het bestuur, eerst als penningmeester, 
daarna als algemeen bestuurslid. Binnen deze functie ondersteunt zij nog altijd op zeer accurate wijze 

onze huidige penningmeester.  
 
Tegen alle vrijwilligers wil ik zeggen: ”van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Heel veel dank voor 
al jullie inzet”. 
 
Als laatste wil ik opmerken dat ik er trots op ben deel uit te maken van dit bijzondere stuk 
vrijwilligerswerk. 

 
 
 
 
 

Gina Hartgers 

Voorzitter UVV Nieuwegein 

Nieuwegein, 18 november 2016 
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‘Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk’ 

  

Vijftig jaar  

Unie Van Vrijwilligers Nieuwegein1 
(1966-2016) 

 
 

Jacques Lemmink 

 

OORSPRONG 

De Unie Van Vrijwilligers Nederland (UVV) vindt haar oorsprong in het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers 

(KVV), opgericht in 1938 te Amsterdam.2 Uit een gevoel van solidariteit met de mannen die "ter 

verdediging van volk en vaderland waren opgeroepen", kwam deze vrouwenhulp voort. De organisatie 

richtte zich vooral op taken bij de luchtbeschermings-, de verbindings- en de vervoerdienst.  

 

 
 
De oprichting van de KVV in Amsterdam vond plaats tegen de achtergrond van een aanstaande wereldoorlog en 
een dreigende economische crisis, waardoor de positie van werkende vrouwen zou verslechteren.3  

 
 

Het op militaire leest geschoeide korps van en voor vrouwen wenste ook actief te participeren in een 

door mannen gedomineerde maatschappij. Nadat de KVV door de Duitse bezetter was opgeheven (31 

januari 1941), werd gewerkt aan de oprichting van een nieuwe landelijke organisatie. De stichting van 

de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers kon vooral plaatsvinden door bemoeienis van een al bestaand 

contactorgaan voor de gezamenlijke vrouwenverenigingen in Nederland. Deze contactgroep kwam 

bijeen - onder het mom van het genot van een kopje thee – aan de Utrechtse Maliebaan, ten huize 

van oud-gemeentelijk ambtenaar en verzetsstrijder Marie Anne Tellegen (1883-1976), de naoorlogse 

Directeur van het Kabinet der Koningin.4 Aan diezelfde Maliebaan, pal naast het kantoor waar sinds 

1937 de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland (NSB 1931-1945) was gehuisvest, zouden 

nog heel wat illegale bijeenkomsten van de ondergrondse Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers 

plaatsvinden, alvorens de stichting UVV, met ongeveer 200 in het geheim opgerichte afdelingen, op 7 

mei 1945 ‘bovengronds’ kwam.5 Overigens was de letter ‘U’ in de lettercombinatie van de naam een 

verwijzing naar de Unie van Utrecht (23 januari 1579); de associatie tussen de eertijdse Spaanse 

overheersing en de actuele Duitse bezetting was ondubbelzinnig.6 In weerwil van een verzuilde 

samenleving was de UVV een niet-religieuze vrijwilligersorganisatie voor met name huisvrouwen  - 

‘gegoede dames’ - uit de midden en hogere sociale klasse.7 Een van de bekendste leden van het 

eerste uur was juffrouw Marga Klompé.8 
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De UVV, geïnspireerd door het werk van de Women's Voluntary Service, de Engelse 

vrijwilligersorganisatie,9 ging met zijn tijd mee en ontwikkelde zich tot wat vandaag de dag zo 

herkenbaar is. Sinds de oprichting maakte de oorspronkelijke doelstelling van “naastenliefde en 

emancipatie” een evolutie door via “maatschappelijke hulpverlening met menselijk contact en 

continuïteit” naar “vrijwillige steunverlening aan hulpvragers in continuïteit en betrouwbaarheid”.10  

 

 
 
Oprichtster van zowel het Amsterdamse Korps 
Vrouwelijke Vrijwilligers als van de Stichting Unie van 
Vrouwelijke Vrijwilligers was historica dr A.W. (Jane) 
de Iongh (Dordrecht 1901-1982 London). In 1938 
was zij als cultureel attaché verbonden aan de 
Nederlandse ambassade in Londen. Zij werd 
geïnspireerd door de door de Britse overheid in het 
leven geroepen Women’s Voluntary Services for Air 
Raid Precautions (de latere Civil Defense).11 

 
 
Dr M.A.M. Klompé (Arnhem 1912-1986 Den Haag), de 
latere (eerste vrouwelijke) Minister van Maatschappe-
lijk Werk (1956-1963). Tijdens de Slag om Arnhem in 
september 1944 en de evacuatie van de bevolking 
verleende Klompé hulp waar ze kon en werd ze actief 
in de op te richten (vooralsnog illegale) Unie van 
Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV). Vice-presidente werd 
ze van de overkoepelende UVV, een functie die ze 
tien jaar lang zou uitoefenen. Haar latere politieke 
carrière was voor een aanzienlijk deel gebaseerd op 
haar werk voor vrouwelijke vrijwilligersorganisaties, 
zoals de UVV in oorsprong was.12  

 

 

In de praktijk wordt de UVV het vaakst in verband gebracht met het succesvolle project "Tafeltje-Dek-

Je" (gestart te Rotterdam in 1954), maar de core business was en is vooral de actieve ondersteuning 

van het werk in verpleeghuizen, ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen. Veel aandacht wordt 

sinds 1945 ook geschonken aan kinderzorg, gezinshulp en hulp aan ouderen. 

 



7 
 

 
 
Vroeg voorbeeld (1956) van het project Tafeltje-Dekje van de UVV Haarlem en omstreken.13 De naam was afgeleid 
van het sprookje ‘Tafeltje dek je, ezeltje strek je en knuppel uit de zak’ van de gbrs. J. & W. Grimm. 

 

 

VAN VERZORGINGSSTAAT NAAR PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 

Te Rotterdam werd in 2005 het 60-jarig bestaan van de landelijke Unie Van Vrijwilligers gevierd in 

aanwezigheid van beschermvrouwe H.K.H. Prinses Margriet met een symposium over de plaats van 

het vrijwilligerswerk in de toenmalige samenleving.14 Al veel eerder hadden zich steeds meer mannen 

als vrijwilliger aangediend; het vrouwelijke element was dan ook al geruime tijd verdwenen uit de 

naamgeving: Unie Van Vrijwilligers (1977). De landelijke stichting (LUVV) ontwikkelde zich  - na een 

enerverende periode van bestuurlijke veranderingen van bijna tien jaar15 - via een drielaagse 

organisatie met 120 lokale afdelingen als zelfstandige rechtspersonen met daarboven de 

provinciale/regionale stichtingen (PUVV’s),16 naar een tweelaagse organisatie met 43 lokale 

afdelingen. Die werden rechtstreeks lid van de huidige landelijke Vereniging UVV Nederland (2013). 

Deze nieuwe structuur verkleinde de afstand tussen lokale afdelingen en landelijk bestuur en leverde 

een groter gevoel van betrokkenheid en een beter begrip voor elkaar op. Nog steeds zet de UVV 

Nederland zich actief in voor praktische zorg en ondersteuning voor individuele hulpvragers; vooral in 

de zorg- en welzijnssector. Betrouwbaarheid en persoonlijk contact staan nog altijd hoog in het UVV-

vaandel. 

 

 

“Drie zilveren pijlen op een veld van azuur, 
gebundeld tot teken van kracht. 
Voor anderen klaar staan, op ieder uur, 
is steeds weer de taak die ons wacht. 
Drie pijlen, verenigd in een gespannen boog, 
verschillend gericht, maar toch allen omhoog. 
Symbool van ons streven, ons werk, onze macht. 

’t geeft aan ons allen steeds weer nieuwe kracht ...”
17 

 

 

Intussen kwam de verzorgingsstaat, die na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk aan was opgebouwd, 

steeds meer onder druk te staan.18 In het tweede decennium van deze eeuw deed zich een nieuw 

fenomeen voor: de participatiesamenleving. Hierin probeert de rijksoverheid, mede onder druk van 

bezuinigingen, de organisatie van verantwoordelijkheden op sociaal gebied - die veel geld kosten - 

elders in de samenleving te beleggen. De rijksoverheid stoot zo haar verantwoordelijkheden op het 

gebied van onder meer zorg en sociale zekerheid stelselmatig af. In een participatiesamenleving 

worden burgers geacht zelf de verantwoordelijkheid voor elkaar op zich te nemen. Als reactie op die 

transitie werd in 2013 door de UVV Nederland het Visieplan 2013-2016 “Aandacht voor Elkaar” 

ontvouwd. Daarin waren beleid en plannen opgenomen over de weg die UVV Nederland wilde 
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bewandelen om de uitdagingen die uitgingen van het proces van ‘verzorgingsstaat naar 

participatiemaatschappij’, goed aan te kunnen.19 Het landelijk visieplan werd besproken tijdens drie 

dialoogdagen, waarvan één in Nieuwegein. Daarna werden de resultaten verwerkt en vastgesteld 

tijdens de algemene ledenvergadering in 2014, ruim op tijd om vol vertrouwen en opnieuw in 

aanwezigheid van Prinses Margriet, het zeventigjarig bestaan van de UVV Nederland te vieren onder 

het motto ‘al 70 jaar toonaangevend in vrijwilligerswerk’!20 

 

 
 
Prinses Margriet nam op 13 oktober 2015 te Amersfoort het eerste exemplaar van de brochure ‘Sterk in Verbinden’ 
in ontvangst uit handen van vrijwilliger Lian de Jong.21 

 

 
Tienjarig overzicht (2006-2015) van kerngetallen op 1 januari van de (Landelijke) UVV (Nederland).22 

jaar afdelingen  
aantal  

vrijwilligers 
landelijk 

vrijwilligers 
Nieuwegein 

Bestuursleden 
totaal 

coördinatoren/ 
projectleiders 

type 
locatie  

projecten 
landelijk 

projecten 
Nieuwegeina  

2006 98 15.408 132a 562 1024b 310b 1078 12 

2007 95 14.890 135a 529 1172 374 1672 12 

2008 92 14.307 130 530 1129 379 1334 15 

2009 87 12.870 144 448  1074 352 1102 15 

2010 84 12.870 138 439 1047 361 1017c 15 

2011 72 12.750 118a                1117d 201f 67g e 16 

2012 67 11.000 119a 366 814 211 677 15 

2013 63 10.000 91 308h 721h 170 644 10 

2014 53   8.802 86 263 608 172f 40g 585 14 

2015 51   8.303 81 233 532 182f 31g 525  13 

 
a ontleend aan de Jaarverslagen UVV Nieuwegein 
b exclusief de opgave PUVV Gelderland 
c exclusief de opgave PUVV Limburg 
d
 geen onderscheid in opgave bestuursleden/coördinatoren/projectleiders 

e geen numerieke opgave 
f zorginstellingen 
g ziekenhuizen 
h berekend op basis van opgegeven percentages 

 

 

VREESWIJK 

Op dinsdag 29 november 1966 vond te Vreeswijk de oprichting plaats van de lokale afdeling van de 

Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Plaats van samenkomst: de bovenzaal van het gemeentehuis aan 

het Raadhuisplein.23 Een gezelschap van ongeveer 35 dames werd begroet door de echtgenote van de 

burgemeester, mevrouw L. Schneiders-Schönau. Gewestelijk presidente mevrouw E.M.C. Wijnbeek-
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van Buuren hield een voordracht over structuur en functie van de UVV en bezorgde een financiële 

bijdrage ten behoeve van de eerste werkzaamheden die men in gezamenlijkheid zou gaan uitvoeren. 

De dames namen zich voor zich eerst en vooral te richten op de zorg voor ouden van dagen. Er werd 

voor gepleit de al bestaande zorg te bundelen. Vanaf 1948 werd er al wel jaarlijks een uitstapje 

georganiseerd voor Vreeswijkse ouden van dagen door het Comité Ouden-van-Dagen. En op 22 

november 1961 was een heuse sociëteit in het leven geroepen met de welluidende naam Ons 

Genoegen; al in een vroeg stadium werden daar plannen ontwikkeld voor een jaarlijks kerstfeest 

speciaal gericht op toen zo benoemde ‘ouden van dagen’.24 

 

 
 
Mevr. L. Schneiders-Schönau (1934-1983) wordt gefeliciteerd kort na de installatie van haar echtgenoot mr. F.J.H. 
Schneiders als burgemeester van Almelo op 17 augustus 1970 (bron: Beeldbank Gemeentearchief Almelo).25 
 
 

LOKALE ORGANISATIE 

Bij de oprichting was een voorlopig bestuur gevormd. Mevrouw Lisbeth Schneiders werd voorlopig 

bijgestaan door mej. W. van Eck en mevr. W.C.W.G. Suijkers-Willemse. De eerste algemene 

vergadering vond plaats op 26 januari 1967. Het gekozen bestuur werd gevormd door presidente 

Schneiders, Van Eck (secr.), M.B. Pierik-Gebbing, G. Schot-Mentjox, Suijkers, J. Verweij-van Doorn en 

M. Lenten. Mej. Margo Lenten (1919-1999), toentertijd werkzaam ter gemeentesecretarie, was 

degene die reeds in september 1966 door burgemeester Schneiders was benaderd om samen met zijn 

echtgenote voorbereidingen te treffen tot oprichting van de plaatselijke UVV.26  

 

 
 
Sectie Postregistratie van het Bureau Interne Zaken van de gemeente Nieuwegein (locatie Raadstede) in de 
kersttijd 1977. v.l.n.r. mevr. C. de Jong, dhr. T. Holtslag, mej. M. Lenten met op de achtergrond mevr. A. 

Redmeijer.27 
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Reeds bij de eerste bestuurswisseling in 1968 trad mevrouw Schneiders terug als presidente vanwege 

het aanstaande vertrek van haar echtgenoot als burgemeester. Vanwege haar afscheid op 3 

september 1968 komt haar naam dan ook niet voor in de oprichtingsakte, die pas verleden zou 

worden in het najaar van 1971. De officiële benaming was Stichting Unie van Vrouwelijke 

Vrijwilligers, afdeling Vreeswijk, gevestigd te Vreeswijk, gemeente Nieuwegein. In 1978 werd de naam 

aangepast tot Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Nieuwegein-Zuid wat vervolgens in 1992 

nogmaals gebeurde. Vanwege het toen ingekorte toevoegsel ‘afdeling Nieuwegein’ werd het 

werkterrein van de ‘dorpse’ UVV definitief uitgebreid tot aan de buitengrenzen van Nieuwegein.28 

 

 

BESTUUR29 

In het eerste jaar bestond het bestuur uit zeven dames. Twee van hen vervulde respectievelijk de 

functie van presidente en secretaresse. Vanaf 1970 hadden verschillende functies geleidelijk reserve-

functies. Voorts was er een zogeheten ‘algemeen functionaresse’. In de loop der tijd evolueerden de 

functieomschrijvingen zich naar die van voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen 

functionaris. In de beginfase vergaderde het bestuur maandelijks terwijl het dagelijks bestuur 

tussentijds al naar gelang de behoefte placht bijeen te komen. Het bestuur kwam veertien jaar lang 

bijeen ten huize van M. Lenten aan de Julianaweg. 

 

Het aantal medewerksters steeg van ± 26 in 1967 naar ongeveer 140 in 2006, maar daalde vanaf 

2009 geleidelijk naar +80; het werd (en wordt nog) steeds inhoudelijk gevormd en getraind; zo 

werden steeds vaker zogeheten medewerkersbijeenkomsten georganiseerd onder de noemer van 

deskundigheidsbevordering. Naarmate de organisatie groeide, nam het extern maar ook het intern 

overleg toe. Zo werd in februari 2006 binnen het bestuur het zogenaamde coördinatorenoverleg 

geïntroduceerd met het doel onderling informatie en ervaringen uit te wisselen. Aan dit overleg, ééns 

per kwartaal, namen sindsdien de 1e coördinator ouderenwerk (tevens voorzitter van het overleg), de 

1ste coördinator ziekenhuiswerk en de 2de secretaris deel. De algemeen voorzitter schoof enkel 

incidenteel aan.30 

 

Jaarvergaderingen van de UVV Nieuwegein werden tussen 1998-2010 bijgewoond door een 

afvaardiging van de PUVV. Op hun beurt werden de provinciale vergaderingen, bij aanvang vijf keer 

per jaar, bijgewoond door de presidente/voorzitter en een bestuurslid van de lokale afdeling. Vanaf 

2011 was een deputatie aanwezig tijdens de vergaderingen van de UVV Regio Midden,31 een nieuw 

samenwerkingsverband voor UVV-organisaties uit de provincies Utrecht en Gelderland. Aan de door de 

landelijke UVV georganiseerde studie- en of landdagen werd door verschillende dames bij gelegenheid 

deelgenomen. Het landelijk orgaan Raad en Daad was voor alle bestuursleden en medewerksters ter 

lezing beschikbaar. Ofschoon in 1977 de UVV werd opengesteld voor mannelijke vrijwilligers, werden 

pas in 1991 de eerste bestuursleden van het mannelijk geslacht begroet in de persoon van de tweede 

secretaris en de eerste penningmeester. In de praktijk bleek in navolging van de landelijke trend dat 

ook in Nieuwegein mannelijke leden zich voornamelijk manifesteerden als bestuurders. 

 

 

FINANCIËN 

Door de plaatselijke UVV werd aan fondsenwerving gedaan om de activiteiten en de projecten te 

kunnen financieren. In 1967 vergaarde de UVV reeds een bedrag van f. 355, bijeengebracht door 

particuliere donaties en bijdragen van de verschillende kerkgenootschappen. Ook de periodieke 

bijdragen voor de kerstvieringen van de Vereniging voor Industrie en Handel vormden een welkome 

tegemoetkoming in de kosten. De eerste uitgaven hadden inmiddels een hoogte bereikt van f. 690.32 

Naast het door de gemeente vergeven startkapitaal bleef een jaarlijkse gemeentelijke subsidie, al dan 

niet aangevuld met een incidentele bijdragen, altijd noodzakelijk. 
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De samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk had goed uitgepakt voor de UVV. In vergelijking tot de 

gemeentelijke bijdrage aan de Bejaardenvereniging Jutphaas (f. 6.097 in 1970) ontving de 

bejaardenverzorging in Vreeswijk voor vergelijkbare activiteiten slechts f.1.000.33 De gemeentelijke 

subsidie aan de UVV werd opgetrokken naar f.3.000 in 1972. Bijna tien jaar later zou dit bedrag al zijn 

opgelopen tot f. 14.000 als uitvloeisel van de toepassing van de geldende algemene 

subsidieverordening. De gemeentelijke bijdrage werd nadien afhankelijk gesteld van de bepalingen 

zoals verwoord in de ‘Bejaardennota’ met het daaraan gekoppelde subsidiebeleid. 

 

Als plaatselijke afdeling werd periodiek een financiële bijdrage afgestaan aan de provinciale afdeling 

afhankelijk van haar grootte, terwijl aan de landelijke UVV incidenteel bedragen werden overgemaakt. 

Na de landelijke reorganisatie van de UVV eind jaren negentig van de twintigste eeuw werd er enkel 

naar draagkracht contributie betaald aan de PUVV-Utrecht. Van de provinciale contributie werd 

vervolgens 40 % afgedragen aan de landelijke organisatie. De resterende 60% werd door de PUVV 

aangewend voor bekostiging van cursussen en bijeenkomsten met afdelingen. Ofschoon in 1994 

rijkssubsidie aan de landelijke UVV werd afgebouwd, bleven veel lokale UVV’s afhankelijk van 

gemeentelijke subsidies. UVV-ers zelf werden niet betaald; zij ontvingen enkel daar waar nodig een 

onkostenvergoeding. Zij waren en bleven echte vrijwilligers! 

 

De financiering van de activiteiten van de UVV Nieuwegein waren verschillend van aard. Donaties van 

particulieren, of (eenmalige) subsidies werden echter aangevuld met bijdragen, die afkomstig waren 

van diverse activiteiten, zoals van ’t Laantje en het Rijdend Winkeltje in het Sint Antonius Ziekenhuis. 

Van deze instelling ontving de UVV Nieuwegein in later jaren ook een financiële bijdrage in de kosten. 

Voorts werden onkosten die vrijwilligers maakten, vergoed door het Netwerk Vrijwilligers in de Zorg 34 

en ontving de UVV Nieuwegein - zoals reeds bij aanvang werd gemeld - een jaarlijkse subsidie van de 

gemeente Nieuwegein. 

 

 
 
Het Rijdend Winkeltje in het Sint Antonius Ziekenhuis 28 augustus 2008 

 
 

Vanaf 1988 werden lokale overheden verantwoordelijk voor de zogenoemde welzijnsvoorzieningen. De 

rijksoverheid legde de gemeenten een algemene verantwoordelijkheid op om zich in te zetten voor het 

welzijn van haar bewoners. Als gevolg van die opstelling van het Rijk vonden in Nieuwegein periodiek 

financiële en inhoudelijk herijkingen plaats van een twintigtal subsidies aan vrijwilligersorganisaties in 
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de zorg op basis van de vigerende Subsidieverordening; zo waren er bijvoorbeeld voor de herijking 

1993-1997 over de UVV Nieuwegein geen bijzonderheden te melden, maar werd in 2003 over de 

periode 1998-2002 het predikaat “keurig” toegekend.35 

 

 

LOCATIES 

De UVV ging van start in het Verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde gemeente, later in 

de aula van de Prins-Hendrikschool en na ongeveer vier jaar bezorgde de gemeente Vreeswijk een 

zaaltje in gebouwen op het verdedigingswerk Vreeswijk waar de activiteiten van de UVV konden 

worden uitgevoerd. Vonden er ‘op het Fort’ verbouwingen plaats, dan week men onder meer uit naar 

café Degenkamp of naar de Prins-Hendrikschool. Grote evenementen werden veelal georganiseerd in 

het dorpshuis Sint Jan, of in het zalencentrum ‘t Veerhuis terwijl sportieve prestaties werden behaald 

in sportzaal De Sluis. In maart 1975 werd de balkenloods aan ‘t Laantje - met uitzicht op de Lek - 

verbouwd ten behoeve van de bejaarden, onder wie zich immers veel oud-schippers bevonden. De 

laatste jaren worden de activiteiten georganiseerd in het kerkelijk centrum De Rank aan de 

Lupinestaat. 

 

 

NIEUWEGEIN(-ZUID) 

30 Juni 1971 hield de gemeente Vreeswijk op te bestaan. Samen met buurgemeente Jutphaas ging zij 

de volgende dag op in de gemeente Nieuwegein. Tot dan toe had Vreeswijk met de UVV en het Comité 

een open, georganiseerd bejaardenwerk gekend in tegenstelling tot Jutphaas waar een heuse 

bejaardenvereniging bestond. Reeds in 1972 verenigden zich een aantal organisaties, en groepen met 

vertegenwoordigers van de jonge gemeente in de Stuurgroep Bejaarden. 

 

Samen met de gemeenteraadsfractie van Nieuwegein-Nu hadden zij daarvoor het gemeentebestuur 

onder druk gezet om te komen tot een lokaal ouderenbeleid in navolging van initiatieven elders in het 

land en ter bevordering van het algemeen welzijn onder ouderen. 

 

In de eerste bestuursperiode van de Stuurgroep Bejaarden werd de bestuursfunctie van secretaris 

vervuld door een medewerkster van de UVV. Eind 1978 werd de Stuurgroep omgevormd tot stichting. 

Overleg en afstemming met behoud van zelfstandigheid werd zo mogelijk. De Stichting GBN 

adviseerde de gemeentelijke overheid over toekomstplannen op het gebied van voorzieningen en 

huisvesting voor bejaarden. In 1975 zag een eerste nota ‘bejaardenbeleid Nieuwegein’ het licht. 

Aanvang november 1983 werd de naam GBN omgevormd tot de Stichting Welzijn Ouderen 

Nieuwegein (SWON) deels omdat men de term ‘bejaarde’ uit de tijd vond.36 

 

 

TAAK 

In 1930 kende ons land ± 484.000 ouden van dagen, 6,2 % van de totale bevolking. In 1967 was dat 

aantal al toegenomen tot 1,250.000 bejaarden, 9,9 % van de totale bevolking. Werd toentertijd door 

deskundigen verwacht dat er in het jaar 2000 ± 2.100.000 ouderen zouden zijn, in werkelijkheid 

kwam dat aantal in 2002 in absolute cijfers uitgedrukt neer op 1.667.107 (10,4 % van de totale 

bevolking). 

 

Vanaf de start van de lokale UVV waren zo’n dertig zogeheten medewerksters actief. Men zou wellicht 

verwachten dat een der eerste projecten het landelijk succesvol gebleken Tafeltje-dek-je-systeem zou 

zijn, maar dat zou in oktober 1976 in wat dan al enige jaren Nieuwegein heette, worden 

geïntroduceerd door de Stichting Gecoördineerd Bejaardenwerk Nieuwegein (GBN), voorheen 
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Viering in 1981 van het vijftienjarig bestaan van de Stichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Nieuwegein-Zuid.37 

 

 

Stuurgroep Bejaarden.38 Wat wel in een vroeg stadium tot stand kwam, was een felicitatiedienst, een 

vriendschappelijk-huisbezoek-aan-ouderen en een bejaardengymnastiekclubje. In 1968 stond men 

ook paraat om medewerking te verlenen aan het noodbeddenplan, naar aanleiding van de dreigende 

ontwikkeling tijdens de Praagse Lente (1968).39 Een culturele middag ‘op het fort’ volgde, waar 

uiteenlopende activiteiten werden georganiseerd. Spoedig werd een speciaal ouderencarnaval gevierd 

door de plaatselijke carnavalsvereniging. 

 

Reeds in december 1967 werd het eerste kerstfeest voor bejaarden georganiseerd. Naar aanleiding 

van de samenzang in kerstsfeer werd twee jaar later in de kersttijd een heus bejaardenkoor opgericht, 

met een dirigent en onder begeleiding van een pianiste. In 1970 volgde een bibliotheek en in 1972 

werd het startschot gegeven voor het ‘bejaardenzwemmen’ in het instructiebad De Pinguïn. In 1975 

volgde de instelling van een Pedicuredienst. Vanaf 1977 kon er worden gevolksdanst. In het kader van 

de nota ‘Ouderenbeleid’ (1989) werd in 1990 door het gemeentebestuur besloten de activiteiten op 

 

 
 
Kerstviering Unie van Vrijwilligers afd. Nieuwegein dinsdag 18 december 2007 in De Rank.  
C.M. (Cor) de Vos, burgemeester van Nieuwegein (2000-2011) spreekt over 'solidariteit'. 
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het gebied van het volksdansen én de bejaardengymnastiek niet over te hevelen naar de Stichting 

voor Sociaal-Kultureel Werk Nieuwegein (SSKWN).40 In 1981 werd door de eerste bejaarden 

deelgenomen aan de Avondvierdaagse. Op 23 maart 1984 werd door H.M. Koningin Beatrix de nieuwe 

vestiging geopend van het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.41 Vanaf het begin zijn in dit 

ziekenhuis vrijwilligers van de UVV actief in het kader van het ‘Vriendschappelijk contact’ voor 

uitbehandelde patiënten, bloemenverzorging, kinderspeelplaats ‘Nijntje’, rijdend-winkeltje, 

‘LuisterLezen’-service en boekenuitleen (de ‘bibliotheek aan bed’). Zo werden er in 2006 1.574 boeken 

uitgeleend! 

 

Werd in 1976 nog geconstateerd dat bejaarden die hun oude dag al dan niet noodgedwongen wensten 

te slijten in een bejaarden- c.q. verzorgingshuis uit moesten wijken naar Vianen, IJsselstein of 

“Jutphaas” (sic!), in 1992 kon worden geconstateerd dat er ± 1.500 bejaarden woonachtig waren in 

750 bejaardenwoningen, twee verzorgingstehuizen Zuilenstein en Vreeswijk en in het VerpleegThuis 

De Geinsche Hof.42 

 

Eind jaren tachtig besloot de landelijke politiek dat de gezinsverzorging en wijkverpleging in 

gemeenten meer moesten gaan samenwerken; de zogenaamde thuiszorgcentrale werd geboren ter 

voorkoming van de wirwar van aanbod op de lokale ‘verzorgingsmarkt’.43 Vraag en aanbod op het 

gebied van vrijwilligerswerk konden beter op elkaar worden afgesteld. Daarenboven werd midden 

jaren negentig de vraag om zorg vanuit specifieke doelgroepen allengs luider terwijl de financiële 

situatie steeds nijpender werd. Zo moesten de UVV-projecten ‘gymnastiek’ en ‘volksdansen’, die in 

1990 de reorganisatiedans nog waren ontsprongen, in 1995 noodgedwongen worden overgedragen 

aan de SSKWN. Desalniettemin kon rond het dertigjarig bestaan (29-11-1996) worden geconstateerd 

dat het aantal vrijwilligers sterk was toegenomen en werd het belang van vrijwilligerswerk steeds 

meer erkend en gewaardeerd. Migranten werden benaderd om te worden betrokken bij het 

vrijwilligerswerk. Oude projecten verdwenen en nieuwe projecten dienden zich aan. Het project 

‘pedicure’ werd beëindigd in september 1998 en kort nadien was ook het project ‘handwerken’ 

eenzelfde lot beschoren. Nadien gebeurde datzelfde ook in het Sint Antonius Ziekenhuis waar het 

project ‘gastvrouwen’ door deze instelling werd overgenomen. Intussen beproefde de UVV vanaf 31 

maart 1998 in het ziekenhuis een nieuw project onder de naam ‘vriendschappelijk contact’ en volgde 

in 2005 na enkele ‘kinderziekten’ ook nog het ambitieuze project ‘gastvrouwen’ als eerste op de 

afdeling cardiologie (2005), nadien gevolgd door ‘Opname’ (2007), H-2 (medio 2011), H-3 

Gynaecologie/Urologie (2011) en F- Biatrie en Vaatchirurgie (november 2013). In 2016 zijn 

gastvrouwen actief op twee afdelingen (H3 en F2).  

 

Met de instelling van een nieuwe bestuursfunctie ‘coördinator ouderenwerk’ werd in 1999 een begin 

gemaakt met de herstructurering van het ouderenwerk. Dat gaf een impuls aan de algemene wens tot 

samenwerking met andere zorginstellingen en –organisaties.  

 

Ofschoon gedurende het Internationaal Jaar van Vrijwilligers (2001) het vrijwilligerswerk extra onder 

de aandacht was gebracht,44 moest in de jaren erna onder meer worden geconstateerd dat het 

medewerkersbestand geleidelijk vergrijsde (de grootste categorie betrof immers de 65-74-jarigen). Zo 

was in de provincie Utrecht in één decennium het aantal afdelingen gedaald van twaalf (2005) tot vijf 

in 2015, te weten Amersfoort, Baarn, Breukelen, Zeist en Nieuwegein. Intussen liet de Europese 

gemeenschap zich ook niet onbetuigd. Door 2011 uit te roepen tot het Europees jaar van de 

vrijwilliger (EJV) werd nogmaals benadrukt dat vrijwilligers van buitengewoon belang zijn voor het 

vergroten van sociale contacten en het uitbreiden van de mogelijkheden voor ontspanning voor 

cliënten, onder wie de ouderen. 
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                                  takenoverzicht UVV Nieuwegein 2006 t/m 2015 
Ziekenhuiswerk (vanaf) Ouderenwerk 
bloemenverzorging culturele activiteiten 
kinderspeelplaats ‘Nijntje’ donaties 
rijdend winkeltje                            (+1982-2012) jaarlijks uitje vrijwilligers 

vriendschappelijk contact                 (1998-2013) ’t Laantje 

gastvrouwen                                           (2006) vriendschappelijk huisbezoek 

boekenuitleen                           (tot begin 2013) De Lekzangers 

poliservice                                              (2013) De Geinsche Hof                                                    (tot 1-7-2006) 

servicepunt                                            (2014) project ‘Opname u staat er niet alleen voor…’             (vanaf 2013) 

 De Soos                                                            (tot medio 2013) 

 Felicitatiedienst                                                     (tot mei 2015) 

 gastvrouwen bloedbank Sanquin (vanaf medio 2010 tot eind 2015) 

 

 
 
Een ‘historische’ modeshow tijdens de culturele middag van 18 maart 2008 

 
 

In het jubileumjaar 2006 werd het veertigjarig jubileum van de eigen lokale UVV met haar 118 

vrijwilligers in twaalf projecten gevierd. Ter omlijsting van dit heuglijke feit werd onder het 

inspirerende motto ‘Contact, bezoek, een luisterend oor … Daar zijn we voor’ op 1 november 2006 in 

de Bibliotheek-Zuid (Nijenmonde 4) de drukbezochte jubileumtentoonstelling ’40 jaar Unie Van 

Vrijwilligers, afdeling Nieuwegein’ voor geopend verklaard. Ook lieten de Utrechtse  PUVV-

bestuursleden zich niet onbetuigd.45 Kort daarna werd op 17 november nog groot feest gevierd voor 

alle medewerkers, waarna op 29 november nog een speciale jubileumbrief op de deurmat viel bij alle 

vrijwilligers. 
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Op 1 november 2006 werd ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan in de Bibliotheek-Zuid (Nijenmonde 4) de 
jubileumtentoonstelling '40 jaar Unie van Vrijwilligers, afdeling Nieuwegein' geopend door mevr. H.J. de Vos-
Harkema, echtgenote van de burgemeester van Nieuwegein. Na afloop van haar openingstoespraak overhandigde 

mevr. De Vos aan UVV-voorzitter mevr. C.L.J.M. Koenraad-van Zon het eerste exemplaar van de inventaris van het 
Archief van de UVV bezorgd door het Gemeentearchief.46 

 
 

Aan het eind van het jaar kon worden teruggekeken op een vruchtbaar én enerverend jaar. 

Vruchtbaar niet in het minst vanwege de strakke financiering door de feestcommissie; onder het 

motto verwoord in 2006: “En nu op naar de 50!”, werd het overschot opzij gezet ten behoeve van de 

viering van het gouden jubileum dat toen nog zo ver weg leek. Overigens werden in de jaren die 

volgden, álle financiële overschotten steevast gereserveerd voor de viering van het vijftigjarig bestaan 

van de UVV Nieuwegein in 2016. 

 

 
 
Kerstviering op 18 december 2013 samen met F.Th.J.M. (Frans) Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein sinds 
mei 2011 
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PROFESSIONEEL MAAR VRIJWILLIG 

Als opmaak naar het gouden jubileum, dat vandaag op 18 november 2016 met gepaste trots wordt 

gevierd, stond het afgelopen decennium in het teken van grote veranderingen. De jongste 

geschiedenis van de UVV Nieuwegein kenschetst zich allereerst door het anticiperen op de 

reorganisatie van de landelijke structuur en het effect daarvan op de voortschrijdende 

professionalisering van de lokale vrijwilligers. Zoals eerder aangegeven stonden de laatste tien jaar 

voor een groot deel in het teken van de omvorming van een landelijke, drielaagse structuur van 

stichtingen naar een tweelaagse structuur van verenigingen. Daardoor werd de interne ‘afstand’ 

binnen de gehele organisatie verkleind, het democratisch gehalte binnen de UVV vergroot en het 

interne engagement met de uitvoering van de specifieke taken door de lokale vrijwilligers bevorderd. 

Voorts maakte de verdere verzakelijking van de maatschappelijke zorg in Nederland, aanpassing van 

de taakstelling van de lokale UVV’s noodzakelijk. Een tastbaar teken van deze ‘verzakelijking’ vormt 

de opgave van de economische waarde van de inzet van de UVV-vrijwilliger die vanaf 2009 in ‘harde’ 

euro’s wordt uitgedrukt. 

 

Economische waarde vrijwilligerswerk UVV Nieuwegein (2009-2015)47 
jaar aantal uren geschat ‘uurloon’ totale waarde 

2009 17.430 15 261.450 

2010 16.470 15 247.050 

2011 14.961 15 224.415 

2012 13.517 15 202.755 

2013 12.500 15 187.500 

2014 12.924 20 (15) 258.480 (193.860) 

2015 11.385 20 (15) 227.700 (170.775) 

 
 

Heden ten dage vormen professionaliteit en kwaliteit de belangrijkste knelpunten in het landelijke en 

plaatselijk vrijwilligersbeleid. Een verdere professionalisering van de UVV Nieuwegein kon dan ook niet 

uitblijven. Zo werd reeds in 2006 een vrijwilligersreglement vastgesteld. De bevordering van de 

deskundigheid van de vrijwilliger bleef steeds weer een speerpunt. Het aantrekken van migranten als 

vrijwilliger en het aangaan en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers uit de 

multiculturele samenleving kreeg vanaf 2008 ook steeds meer aandacht. Voorts bleek de economische 

crisis in het najaar van 2008 (on)verwachts een grote toestroom van nieuwe vrijwilligers op te 

leveren; daarvan kon slechts een beperkt aantal op korte termijn ook daadwerkelijk instromen. Voor 

werving en selectie van vrijwilligers werd enkele jaren deelgenomen aan de jaarlijkse markt 

Vrijwilligerswerk in Nieuwegein, georganiseerd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwegein 

(onderdeel van MOvactor).48 Vanaf november 2011 bleek de aanwezigheid op de Beursvloer 

Nieuwegein succesvoller.49 Op initiatief van Samen voor Nieuwegein werd de Beursvloer een 

sprankelend en spraakmakend ontmoetingsevenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten. 

Er wordt gehandeld in diensten, mensen, middelen, kennis en kunde tussen lokale bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en de overheid. Zo leverde de tweede Beursvloer (2011) de UVV 

Nieuwegein al meteen vijf zogeheten matches op. Een daarvan was bijvoorbeeld het aanbod van de 

plaatselijke Lions Club het personenvervoer van en naar de jaarlijkse kerstviering te verzorgen. Een 

ander aanbod leidde in dat jaar tot een adviestraject van de plaatselijke RABO-bank met betrekking 

tot de vernieuwing van de website van de UVV Nieuwegein. De contraprestatie vormde een optreden 

van de Lekzangers. 
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De kraam van de UVV Nieuwegein tijdens de Vrijwilligersmarkt op 24 mei 2014 

 
 

In 2011 deed het verschijnsel Meerjarenbeleidsplan voor het eerst zijn intrede. Kwaliteitsbeleid, 

kwaliteitsverbetering, kwaliteitstoetsing en de certificering van de kwaliteit werden vastgesteld. 

Uiteraard werd ook de koers voor de jaren erna uitgestippeld. De medewerkers ontvingen voor het 

eerst een meerjarenbeleidsplan in 2012. Een ander fenomeen was het verschijnsel convenant. In 2013 

sloot de UVV Nieuwegein een convenant met het Sint Antonius Ziekenhuis. Had het ziekenhuis in het 

voorjaar van 2009 een fusieproces met succes afgesloten, ook in aanloop naar een tweede fusie in 

2015, deden alle betrokken partners er goed aan een convenant te sluiten.50 In een tijd van 

schaalvergroting en bezuinigingen in de zorgsector werden in het convenant de positie en de 

verantwoordelijkheden van vrijwilligers werkzaam in het ziekenhuis, concreet benoemd. Tegelijktijdig 

werd op dit onderwerp het beleid van het ‘Antonius’ en de UVV Nieuwegein op elkaar afgesteld. 

 

Bestuurswisselingen rond met name het jaar 2009 bleken geen al te grote hinder op te leveren voor 

de intrede van het werken met digitale documenten door de administratie en door de bestuursleden 

zelf; ongetwijfeld droeg de uitbouw van de vernieuwde website daartoe bij. Overigens was in 2007 de 

Akte van Schenking van het historisch papieren archief (1966-2006) door de toenmalige voorzitter 

ondertekend en daarmee formeel overgedragen aan het gemeentearchief. Met die officiële 

handtekening werd de zorg en het beheer van het papieren archief afgestoten. Vanaf 1 januari 2011 

wordt het Archief van de UVV Nieuwegein (1966-2006) beheerd door Het Utrechts Archief. 

 

De interne en externe communicatie en publiciteit ging ook steeds meer via de digitale snelweg lopen. 

Verscheen tussen mei 1984 en oktober 1989 het Contactblad, al spoedig deed een nieuwe huisstijl en 

nadien ook een website zijn intrede. De website is in dit jubileumjaar geheel vernieuwd. Door de 

voortgaande uitbouw van functionaliteiten en van de inhoud op alle terreinen wordt iedere vrijwilliger, 

iedere bestuurder, iedere belangstellende, maar uiteraard ook iedere oudere goed geïnformeerd. Ook 

is sinds kort een Facebook-pagina, www.facebook.com/uvvnieuwegein, in de lucht. De fysieke 

herkenbaarheid van vrijwilligers werd gesymboliseerd in een nieuwe, grotere UVV-speld (2012) en een 

identiteitskaart (2014), vooral bedoeld voor de kort daarop opgeheven Felicitatiedienst (2015). 

 

Alle inspanningen op bestuurlijk en organisatorisch vlak waren niet voor niets geweest. In de periode 

2013-2014 verkreeg de UVV Nieuwegein de kwaliteitsonderscheiding, met bijbehorend keurmerk 

"Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld!" waarmee de Vereniging Nederlandse Organisaties 

Vrijwilligerswerk (NOV) beoogde vrijwilligersorganisaties te stimuleren toe te werken naar een 

http://www.facebook.com/uvvnieuwegein
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bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning te bieden.51 Organisaties die 

het NOV-keurmerk krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien, dat zij het vrijwilligerswerk 

succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Bijkomend voordeel: het leverde een subsidie van  

€ 500.- op, verstrekt door de UVV Nederland.52 Na de UVV Rotterdam werd UVV Nieuwegein de 

tweede afdeling die deze formele kwaliteitserkenning behaalde! 

 

 

 
 
Op 13 maart 2013 kreeg de UVV Nieuwegein in de persoon van voorzitter Willy Bakker, het certificaat behorend bij 
de kwaliteitsonderscheiding ‘Goed Geregeld’ uitgereikt door Sylvia Rehorst adviseur van Steunpunt  
Vrijwilligerswerk Nieuwegein. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met het bestuur vierde een grote groep 
vrijwilligers en gasten het verkrijgen van het certificaat voor het succes van de kwaliteitsverhoging van de zorg. 
Tevens lanceerde de UVV Nieuwegein haar vernieuwde website.53 
 
 

Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om 

zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten 

dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld. Organisaties die het NOV-keurmerk 

ontvangen, mogen dat vier jaar voeren. Ze ontvangen dan een certificaat en mogen het logo 

gebruiken. In 2017 zal het kwaliteitskeurmerk ‘Goed geregeld‘ worden geëvalueerd met een daaraan 

gekoppeld vierjaarlijks tevredenheidsonderzoek, waarna - naar verwachting - de verlening van de 

vervolgcertificatie kan volgen. 

 

Uiteindelijk draait natuurlijk alles om het vrijwilligerswerk! De jaarverslagen van de UVV Nieuwegein, 

waarin verantwoording wordt afgelegd voor het handelen in de afgelopen twaalf maanden en de goede 

voornemens voor alweer een nieuw vrijwilligersjaar, getuigen er in ruime mate van. Alle verslagen 

melden dat projecten met groot succes werden uitgevoerd. Telkens werd beschreven dat het “een 

goed en druk bezet jaar“ was geweest. Ook in het laatste decennium vallen de activiteiten van de 

UVV-vrijwilligers traditiegetrouw uiteen in de categorieën Ouderenzorg en Ziekenhuiswerk. Sinds 2014 

worden echter ook diverse diensten aangeboden aan de eigen, gemiddeld ouder wordende vrijwilligers 

en hun directe omgeving. 

 

Het Ouderenwerk zat in de periode 2006-2016 in de lift. Op alle onderdelen, zoals daar was de 

Felicitatiedienst,  ‘t Laantje, de Soos in het Buurthuis Vreeswijk (Fortweg 1), Het Vriendschappelijk 

Huisbezoek en de Lekzangers, die in 2007 20 jaar bestonden, kenden goede, maar drukke jaren en 

zagen een groei, consolidatie of een enkele maal een schommeling van het aantal bezoekers en/of het 

aantal trouwe vrijwilligers. Alleen werd in 2006 afscheid genomen van de Geinsche Hof. Gelukkig 

bleven de meeste UVV’ers daar wel werkzaam. 
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De Felicitatiedienst volop in actie op 26 juni 2006  

 
 

In 2009 liep het bezoek aan het onderdeel culturele activiteiten wel enigszins terug door de tijdelijke 

verhuizing van de vaste locatie in het kerkelijk centrum De Rank, “een paar honderd meter en een 

drukke verkeersweg verderop” .54 De afstand tot het woonzorgcentrum ‘Vreeswijk’, het 

appartementencomplex ‘het Witte Huis’ en de zorgwoningen in het Dijkhuis aan de Lekboulevard werd 

door de bewoners als bezwaarlijk ervaren. De terugloop van bezoekers kreeg in 2010 extra aandacht 

en - zoals eerder gemeld - zag zich enigszins gecompenseerd door het aanbod van de Lions Club 

(2011) bezoekers aan de jaarlijkse kerstvieringen van en naar de Lupinestraat te vervoeren. 

 

In de afgelopen tien jaar is het aantal projecten binnen het Ouderenwerk gegroeid van zes in 2006 

naar acht in 2015.  In 2006, 2013 en 2015 kwamen respectievelijk de projecten Geinsche hof, De 

Soos en de Felicitatiedienst te vervallen. In 2013 deed een nieuw project zijn intrede: ’Opname, u 

staat er niet alleen voor …’ in samenwerking met het Sint Antonius Ziekenhuis en Vitras/CMD;55 in 

2015 bleken de eerste resultaten nog ietwat teleurstellend. De Lekzangers hadden reeds in 2014 

binnen het Ouderenwerk een andere organisatievorm gekregen, die meer recht deed aan de eigenheid 

binnen de structuur van de UVV Nieuwegein.56 Onder leiding van een nieuwe dirigent werd weer uit 

volle borst gezongen bij tal van evenementen, zoals traditiegetrouw tijdens de jaarlijkse kerstviering. 

 

 
 
De Lekzangers, ‘huiskoor’ van de UVV Nieuwegein, zijn een enthousiast 50+-koor van ongeveer 50 leden. Met hart 
en ziel hebben ze zich op het zingen gestort. Ervaren zangers en beginners door elkaar, allemaal hebben ze er 
even veel plezier in en verheugen zich op de wekelijkse repetities. 
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Het Ziekenhuiswerk zat in de periode 2006-2016 ook in de lift. Op alle onderdelen, zoals daar was de 

Boekenuitleen, de Gastvrouw/-heer poli, de Bloemenverzorging, de Kinderspeelplaats,57 het Rijdend 

Winkeltje en het Vriendschappelijk Contact kenden goede, maar drukke jaren en zagen een groei, 

consolidatie of een enkele maal een schommeling van het aantal bezoekers alsook van het aantal 

trouwe vrijwilligers. Alleen werd in 2012 afscheid genomen van het Rijdend Winkeltje en een jaar later 

ook van de Boekenuitleen. De Boekenuitleen was weliswaar teruggelopen van 1.465 (2006) naar 

1.135 (2012), maar de aankondiging van het ziekenhuis het gebruik van I-pads voor patiënten, die 

gemiddeld ook nog korter in het ziekenhuis verbleven, bleek de ware oorzaak van het beëindigen van 

het bibliotheekwerk. Daar tegenover stond de introductie van het Servicewagentje van de Poli (2013).  

 

In 2010 werd het 100-jarig bestaan van het Sint Antonius Ziekenhuis uitgebreid gevierd. Ook 

vrijwilligers van de UVV werden nauw betrokken bij het jubileum van het ziekenhuis, onder de slagzin: 

‘Sint Antonius bevalt al 100 jaar!’ Zo werd de ‘Patiënt Prominent Dag’ (4 oktober 2010) door 

medewerkers én vrijwilligers tot een groot succes gemaakt. Patiënten en bezoekers reageerden 

enthousiast. “Een ziekenhuisbezoek werd zo even een feestje”, aldus een van hen.58 

 

Ook in het ziekenhuis stond de tijd dus niet stil. Zo werd in 2011 gesproken over modernisering van 

het takenpakket om gelijke tred te houden met ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van 

gastvrijheid, ‘roomservice’ en automatisering. Zo kregen patiënten in 2012 een personal computer 

aan bed. De ‘roomservice’ voor de patiënt werd omgevormd naar een ‘hotelfunctie’. Deze transitie had 

uiteraard ook invloed op het vrijwilligerswerk van de UVV in het ziekenhuis. Alle reorganisaties en 

verbouwingen om optimale zorg te kunnen bieden in de 21ste eeuw, hadden zo hun implicaties voor de 

vele vrijwilligers. Zoals eerder opgemerkt werd in 2013 met het ‘Antonius’ een convenant gesloten om 

de taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers duidelijk en concreet te definiëren. 

 

 
 
Kinderspeelplaats ‘Nijntje’ in het Sint Antonius Ziekenhuis, augustus 2006 

 
 

Naar aanleiding van de uitbreiding van het ziekenhuis in de richting Leidsche Rijn werd met het 

ziekenhuis overeengekomen (2013) om aldaar op de nieuwe locatie de kinderspeelplaats op te 

zetten.59 Tegelijkertijd bood de UVV Nieuwegein aan in Leidsche Rijn meerdere projecten te initiëren. 

Zo zou door de activiteiten van vrijwilligers voor de bloedbank Sanquin,60 de UVV Nieuwegein zich ook 

buiten de gemeentegrenzen van Nieuwegein laten zien. Echter van het project kinderspeelplaats 

Leidsche Rijn werd vanwege organisatiorische redenen uiteindelijk afgezien en vanaf 2014 werd door 
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Sanquin op vaste dagen ook in sportpark Galecop de bloedafname van donoren verzorgd. Zo hoefde 

uiteindelijk geen enkele UVV’er zich letterlijk buiten Nieuwegein te begeven. 

 

De samenwerking met het ziekenhuis verliep prima en de projecten verliepen naar wens, zo valt in de 

jaarverslagen dikwijls af te lezen. Dat de AD-ranking in augustus 2007 voor het Sint Antonius 

Ziekenhuis zelfs leidde tot de eerste plaats, gaf ook de vele UVV-vrijwilligers het goede gevoel te 

hebben bijgedragen aan het succes van het ziekenhuis.61 

 

In februari 2006 is het project Gastvrouw Poli Cardiologie succesvol opgestart als pilotproject. De 

eerste vacature voor een ‘gastheer’ verscheen pas in 2011. Wel moesten alle betrokkenen, zoals 

initiatiefnemers, adviseurs, medewerkers, leidinggevenden, patiënten én vrijwilligers, wennen aan 

deze nieuwe vorm van samenwerking. Anderhalf jaar later volgde gastvrouw opname met wisselend 

succes. Nadien zouden ook de afdelingen Gynaecologie, Urologie, KNO-kaak, Biatrie (obesitas) en 

Vaatchirurgie het goede voorbeeld volgen. Dergelijke projecten hebben er ongetwijfeld toe 

bijgedragen dat het Sint Antonius Ziekenhuis, door toekenning van de Patient Centricity Award 2016, 

is gekwalificeerd tot het meest klantgerichte ziekenhuis van Nederland. 

 

Ziekenhuis 
 Kinderspeelplaats ‘Nijntje’ Boekenuitleen 

2006 2185 1465 

2007 2185 1574 

2008 2199 1314 

2009 1600 1314 

2010 1600 1080 

2011 1600 1176 

2012 1538 1135 

2013 1500 -- 

2014 1258 -- 

2015 1297 -- 

 
 

In de afgelopen tien jaar is het aantal projecten binnen het Ziekenhuiswerk van vijf in 2006 gestegen 

naar acht in 2015. Diensten, die vanaf het allereerste begin van het bestaan van de UVV Nieuwegein 

in het ziekenhuis werden aangeboden, waren de Bloemenverzorging, de Kinderspeelplaats, bedoeld 

voor kinderen wier ouders zèlf voor onderzoek de poli bezochten, de Boekenuitleen (tot 2013) en het 

Rijdend Winkeltje dat door de UVV’er langs patiëntenkamers werd gereden voor aan het bed 

gekluisterde patiënten. Ondanks een flinke omzet kreeg men vanaf 2009 in toenemende mate last van 

verbouwingen en de kortere verblijfduur van patiënten. De dienst werd dan ook in 2012 opgeheven 

door het opkomend fenomeen van de ‘roomservice’. Daarvoor in de plaats kwam het succesvol 

gebleken project de Servicewagen Polikliniek. In 2014 werd het aanbod van dienstverlening uitgebreid 

met het zogeheten Servicepunt van waaruit vrijwilligers patiënten begeleiden, die in het ziekenhuis 

lange afstanden moeten afleggen. 

 

Patiënten worden onder begeleiding van vrijwilligers opgenomen in het Sint Antonius Ziekenhuis. Ze 

worden voorbereid op een opname, maar ook op de terugkeer naar huis. Patiënten van wie bloemen 

moeten worden ververst, krijgen hulp van de UVV-vrijwilliger. Mensen, die bij elkaar komen voor 

kopje koffie en bijvoorbeeld samen Koningsdag vieren, kunnen rekenen op de vrijwilligers van de UVV 

Nieuwegein. Zo ook tijdens bijeenkomsten in ‘t Laantje of bij muziek- of zanguitvoeringen zoals van 

de Lekzangers. 
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Ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013 stelde het 
koninklijk paar een zogenaamde Kroonappel en een geldprijs ter 
beschikking. Tijdens de gemeentelijke stemronde werd de UVV 
Nieuwegein winnaar in de categorie ‘Helpende Hand’.  
De UVV Nieuwegein hield er geen geldprijs aan over maar ontving 
een mooie oorkonde als blijvende erkenning van initiatieven, waarbij 
centraal staat dat mensen elkaar de helpende hand bieden. Wel 
kwam het koningspaar persoonlijk naar Nieuwegein-Vreeswijk (30 

mei 2013) in het kader van zijn bezoek aan alle provincies.  

 
 

 
 
 
 

TOEKOMSTGERICHT BETROKKEN 

Nederland telt ruim 5,5 miljoen vrijwilligers. Zij zijn actief in de sport, het onderwijs, de zorg en in de 

welzijnssector. Vrijwilligers dragen bij aan activiteiten en taken waarvoor (steeds) minder geld 

beschikbaar wordt gesteld. De rijksoverheid stimuleert het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door te 

voorzien in een vrijwilligersverzekering. Per 1 januari 2015 heeft ‘Den Haag’ de taken van zorg, 

ondersteuning, werk en inkomen overgedragen aan de gemeenten. Met deze verschuiving naar de 

lagere overheid beoogde het kabinet Rutte-Asscher het (jeugd)zorgstelstel te vereenvoudigen. Dat 

zou een effectievere inzet van de ondersteuning of hulp mogelijk moeten maken, aldus het kabinet. 

Zorg dichtbij de mensen, ondersteuning op maat en een verbeterde afstemming op hun behoeften en 

mogelijkheden werd het politieke credo. Een opdracht van formaat waar gemeenten vanaf januari 

2015 niet alleen voor kwamen te staan. Zij kunnen immers deze nieuwe taken - met minder financiële 

armslag - alleen maar uitvoeren met hulp en inzet van hun inwoners: jong en oud, man en vrouw, 

mensen met of zonder beperking, beroepskrachten én last but not least vrijwilligers. Dat maakt dat 

vrijwilligers steeds vaker bestempeld worden als ‘partners’! 

 

Het visieplan van de UVV Nederland  ‘Aandacht voor Elkaar’ (2014) is geactualiseerd onder invloed 

van de toenemende vergrijzing en het kabinetsbesluit ouderen langer in de eigen woonomgeving te 

laten wonen. Dergelijke veranderingen vergen meer inspanningen van vrijwilligers juist in een periode 

van transitie van de verzorgingsmaatschappij naar de zogeheten participatiemaatschappij. Met de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft de rijksoverheid een stevige impuls aan het 

transformatieproces in het sociaal domein. De wet hevelt taken en verantwoordelijkheden over naar 

gemeenten en beoogt bij te dragen aan het stimuleren van het eigen initiatief en doet een beroep op 

de verantwoordelijkheid van mensen. In deze ontwikkelingen worden kansen gezien voor de lokale 

afdelingen van UVV Nederland  die daarop moeten inspelen.62 Op korte termijn wordt verwacht dat 

lokale afdelingen hun voordeel kunnen doen met de resultaten van het Ministerie VWS/NOV-project 

‘Vrijwillig Dichtbij’ (2015-2018), aldus de UVV Nederland.63 Op nationaal niveau wijst de landelijke 

organisatie op het werven van méér vrijwilligers, het vergroten van hun deskundigheid en de 
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bevordering van samenwerking tussen vrijwilligers- én beroepsorganisaties. Tijdens de viering van het 

vijftigjarig bestaan kan met recht worden geconcludeerd dat op microniveau veel van deze wensen 

herkenbaar zijn in de bestuurlijke en taakuitvoerende activiteiten van de UVV Nieuwegein.  

 

In een zorgzame samenleving draait het om zelf initiatief nemen en zelf in actie komen, van elkaar 

leren, samenwerken, hulp vragen én bieden. Werken aan de zorgzame samenleving wordt dan ook 

gedaan met en voor elkaar! In Nieuwegein zijn al actieve bewoners, al dan niet georganiseerd in 

organisaties als de UVV Nieuwegein Zij werken samen in het Netwerk Vrijwilligers in de Zorg. 

Nieuwegeinse vrijwilligers zetten zich in voor hun buurt en verrichten activiteiten met kwetsbare 

medebewoners ondernemen, etc.. Dergelijke initiatieven zorgen ervoor dat álle Nieuwegeiners mee 

kunnen blijven doen in de Nederlandse en op lokale schaal ook in de Nieuwegeinse samenleving. 

 

Bij dit al neemt de betekenis en de onmisbaarheid van vrijwilligersorganisaties waaronder de UVV 

Nieuwegein alleen maar toe. Vrijwilligers gaan in toenemende mate een belangrijkere rol spelen in de 

zorgplannen van de gemeente en staan in directe relatie met de ontwikkelingen in de professionele 

zorgsector. Daarvoor is waardering en motivering cruciaal. Werkvergaderingen, jaarvergaderingen, 

leerzame themabijeenkomsten, nieuwjaarsrecepties, jaarlijkse uitstapjes, jubilea en overige feestelijke 

momenten dragen daartoe bij. Goede communicatie is essentieel, via de eigen website, maar ook via 

social media (Facebook, Twitter en WhatsApp). Daarnaast zorgen kwaliteitstijdsverbeteringen, 

meerjarenbeleidsplannen, jaarprogramma’s, actieplannen ervoor dat er sprake is van een verdere 

professionalisering. Voor de komende jaren worden dan ook nieuwe initiatieven ontplooid, zoals het 

hernieuwd aanbod van dienstverlening aan zorgcentra, de uitbouw van de samenwerking met andere 

(vrijwilligers)organisaties, het opzetten van een ‘klussenwebsite’ voor hulpvragen en het werven van 

nieuwe, vooral jongere vrijwilligers. Vrijwilligers vormen immers het hart van de UVV Nieuwegein!64 

 

 
 

Tijdens de Nieuwjaarslunch op 6 januari 2016 werden drie vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. 
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De algemene verwachting is gerechtvaardigd dat ook in de toekomst de behoefte aan meer 

vrijwilligers blijft. Waarschijnlijk wordt de doelgroep groter, ook door een veranderende samenstelling 

van het aanbod cliënten. Zo zal er sprake kunnen zijn van een toenemend aantal thuiswonende 

jonge(re) mensen met een lichamelijke functiebeperking. Dat betekent weliswaar dat de 

uitgangspunten van de UVV Nieuwegein van vijftig jaar geleden nog altijd gelden, maar dat de 

organisatie inmiddels is gestoken in een nieuw jasje van moderne snit, soms aangevuld met de zo 

herkenbare sjaal als accessoire. De UVV Nieuwegein heeft een ontwikkeling doorgemaakt waar in het 

prille begin van haar bestaan het begrip ‘ouden van dagen’ werd gebezigd. Nadien werd de term 

‘bejaarden’ geïntroduceerd en niet veel later werd de doelgroep gekarakteriseerd als ‘65-plussers’ of 

‘senioren’. Tegenwoordig worden zij met de neutralere term ‘ouderen’ aangeduid. Ook na het bereiken 

van de mijlpaal van vijftig jaar blijft voor de Stichting UVV Nieuwegein de aloude missie actueel: “Het 

veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door activiteiten in ziekenhuizen, ouderenwerk, 

culturele activiteiten en hulp te bieden bij de voorbereiding van een opname. Flexibiliteit, kwaliteit en 

betrouwbaarheid zijn daarbij de voornaamste kenmerken”. Vrijwilligerswerk doe je nu eenmaal niet 

alleen, maar met elkaar! 
 
 
 
 
 

~Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk~ 
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OVERZICHT BESTUURSLEDEN UVV NIEUWEGEIN 1966-2016 

 

TOELICHTING 
Tot in het jaar 1977 werd de voorzitter van de UVV aangeduid als presidente. Vanaf 1979 tot en met 1985 sprak 
men haar aan als voorzitster en na 1985 werd de actuele term voorzitter gehanteerd. Eenzelfde ontwikkeling werd 
doorgemaakt door de aanduidingen vice-presidente, eerste en tweede secretaresse, eerste en tweede 
penningmeesteresse en algemeen functionaresse. Ook deze functieaanduidingen werden nadien omgezet in hun 
mannelijke pendanten. Aan diverse bestuurders uit de beginjaren van de UVV was geen specifieke bestuurlijke taak 
toebedeeld. De eerste mannelijke bestuursleden (zie toevoeging (m) achter de namen) werden in 1994 
geïnstalleerd. Vanaf mei 1999 zag men nieuwe bestuurders optreden als coördinator ten behoeve van 
werkzaamheden rond met thema’s als ouderen- of ziekenhuiswerk. Tussen 2006 en 2010 trad de 1e secretaris ook 
op als p.r.-functionaris. In de periode 1997-2001 werd geen melding gemaakt van een algemeen functionaris 
binnen het bestuur. Vanaf 2006 werd deze functie omgevormd tot functionaris algemene & culturele activiteiten. In 
2013 werd de bestuursfunctie ‘Algemeen functionaris algemene activiteiten’ omgevormd tot een coördinaat 
‘Algemene en culturele activiteiten’. Intussen was het bestuur afgeslankt. Eind 2006 was het tweede-
voorzitterschap opgeheven, vanaf 2010 maakten de tweede-coördinatoren van het Sint Antonius Ziekenhuis en het 
Ouderenwerk geen deel meer uit van het bestuur, in 2012 gevolgd door de tweede-secretaris. Vanaf dat jaar werd 
alleen het algemeen-bestuurslidmaatschap gehandhaafd voor de oud-penningmeester - bestuurslid sinds 2002 - 
terwijl meerdere coördinatoren werden opgenomen in het krimpend bestuur. Ten behoeve van een goede 
samenwerking tussen de coördinatoren werd in 2006 een administratiemedewerker aan het 
coördinatoren(kwartaal)overleg toegevoegd. Tot slot werden in 2013 de coördinaten van het Sint Antonius 
Ziekenhuis en van het Ouderenwerk in één persoon gecombineerd. Het onderstaand overzicht, samengesteld op 
basis van de jaarverslagen, heeft betrekking op de periode 1966-2016. 

 

 

(1e) VOORZITTER 
 
1966-1968  L. Schneiders-Schönau 
1968-1972 C.A.A. Pronk-van Engen 
1972-1974 J. Meinen-Kisjes 
1974-1989 G.H. Visser-Luiten 

1990-1992 A.C.F. Koehl-Verholt 
1993-1994 vacant 
1995-1999 S.C.J. van der Last-Vos 
1999-2000 R. van der Leek 
2001-2003 H. Grote Ganseij-van Diermen 
2004-2007 C.L.J.M. Koenraad-van Zon 

2007-2011 H.M.H. Satijn (m) 

2011-2015 W.C. Bakker 
2016-heden R.J. Hartgers 
 
 
2de VOORZITTER 
 
1970-1974 A. Veenendaal-de Waard 

1974-1977 J.B.A. Drenth-Bakker 
1977-1983 W. Lamsma-Oostra 
1983-1989 E. Mulder-Ris 
1990-1995 G.H. Visser-Luiten 
1995-1995 A.P. Verboom-Marcus 
1996-1997 vacant 

1998-1998 L. van der Leek 
1999-2001 P.G. Copier (m) 
2002-2006 R.J.W.M. Beemer (m) 
2013-heden H.H.P. Meerts (m)65  
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(1e) SECRETARIS 
 

1966-1971 W. van Eck 
1971-1987 M.L. van Asperen-Havers 
1987-1991 M.C.A. van Veenendaal-Rövekamp 

1991-1994 L. van der Leek 
1995-1999 C. Kerkhof (m) 
1999-2003 C.L.J.M. Koenraad-van Zon 
2004-2007 M.G.J. Zeldenthuis-Henzen 
2008-2010 A.C.J. van der Velden 
2010-2014 H.J. Buwalda-Koolhaas 
2014-2015 C.E.M. Jacobs 

2016-heden V. Lubbinge 
 
 
2de SECRETARIS 
 
1970-1974 G.J. van Leeuwen-van Leeuwen 

1974-1988 M. Lenten 

1988-1989 A. Beuving-Lenten 
1990-1991 L. van der Leek 
1991-1992 G. Starink (m) 
1992-1994 C.W. Ruyterlinde-Brunt 
1995-1995 C. van der Neut 
1996-2000 E.T.M. Rommelse 

2001-2003 M.G.J. Zeldenthuis-Henzen 
2004-2004 vacant 
2005-2006 G.C.M. Peerdeman-de Jager 
2007-2007 E.T.M. Rommelse 
2008-2012 A.G. van Beek (m) 
 
 

(1e) PENNINGMEESTER 
 
1967-1971 W.C.W.G. Suijkers-Willemse 
1974-1977 M. Braams-Bron 
1977-1980 G.F. Koekman-van der Vlerk 

1980-1984 A. van Bemmel-Verleun 

1984-1990 M. Meuleman-Mes 
1991-1994 P. Janssen (m) 
1995-2003 P.G. Copier (m) 
2003-2006 A. Oosterbaan-Vries 
2006-heden H.H.P. Meerts (m)66 
 
 

2de PENNINGMEESTER 
 
1971-1974 J.B.A. Drenth-Bakker 
1974-1976 J.J. van Batenburg-Baars 
1976-1977 G.F. Koekman-van der Vlerk 
1977-1980 A. van Bemmel-Verleun 
1980-1982 E. Mulder-Ris 

1982-1984 M. Meuleman-Mes 
1984-1990 M.A. van Zaalen-Görris 

1991-1994 G. Starink (m) 
1995-2002 A. Streng-Bakker 
2004-2005 vacant 
2007-2012 A. Oosterbaan-Vries 
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ALGEMEEN FUNCTIONARIS 
 

1966-1967 W.C.W.G. Suijkers-Willemse 
1967-1968 B. Pierik-Gebbing 
1967-1968 G. Schot-Mentjox 

1967-1970 J. Verweij-van Doorn 
1967-1972 M. Lenten 
1972-1976 E. Mulder-Ris 
1976-1981 J.J. van Batenburg-Baars 
1981-1982 M. Meuleman-Mes 
1982-1983 E. Mulder-Ris 
1983-1984 W. Lamsma-Oostra 

1984-1985 P. Milo-Nieuwenhuizen 
1985-1992 T. Engel 
1992-1996 J.C. Peeters-de Jong 
1997-2001 functieaanduiding ontbreekt 
2002-2003 A. Oosterbaan-de Vries 
2003-2007 A. Streng-Bakker 

2008-2013 F.A. von Bannisseht  

2012-heden A. Oosterbaan-Vries 
 
 
BESTUURSLEDEN MET SPECIFIEKE TAAK 
 
(1e ) COÖRDINATOR SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS67 

 
1983-1987 M. Lenten 
1988-1992 A. Beuving-Lenten 
1993-1996 J.C. Peeters-de Jong 
1997-1998 E.T.M. Rommelse 
1999-2001 H. Grote Ganseij-van Diermen 
2001-2002 G. Kroon-Nijborg 

2002-2003 E.T.M. Rommelse 
2003-2011 P.A.M. Kee (m) 
2012-2015 R.J. Hartgers 
2016-heden E. Kusters 
 

 

2de COÖRDINATOR SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS 
 
2005-2006 W.A. Jansen (m) 
2006-2007 vacant 
2008-2010 A. Goudkade 
 
 

(1e) COÖRDINATOR OUDERENWERK 
 
1999-1999 L. Stijger 
1999-2001 A.K. Wesseldijk-de Jong 
2001-2005 R.J.W.M. Beemer (m) 
2006-2009 W.J.M. Essers (m) 
2010-2013 G.J. de Bruin (m) 

2010-2015 R.J. Hartgers 
2016-heden E. Kusters 
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2de COÖRDINATOR OUDERENWERK 
 

2004-2004 vacant 
2005-2005 W.J.M. Essers (m) 
2006-2007 vacant 

2007-2010 A. Goudkade 
 
 
COÖRDINATOR CULTURELE ACTIVITEITEN 
 
2013-heden F.A. von Bannisseht 
 

 
COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS(ZAKEN) 
2013-heden R. Heerema 
 
 
 

 

COÖRDINATOR KOOR DE LEKZANGERS 
 
2014-heden P.A.J.T.M. Kusters 
 
 
COÖRDINATOR GOED GEREGELD/WEBSITE 

2016-heden  H. Meijerink (m) 
 
 
PROJECT BLOEDBANK 
 
2010-2011 A.J.C van der Velden 
2012-2013 G.Th. de Bruin (m) 

2014-2016 R.J. Hartgers 
 
 
ONDERSTEUNING SECRETARIAAT 
 

1996-2002 A.J.C.M. Broeze-Benders 

2014-2016 C. Smits (automatisering) 
 
 
 
 
EREBESTUURSLEDEN 
 

1971  W. van Eck68 
1976  C.W.G. Suijkers-Willemse 
 
 
DRAAGSTER ANNA VAN RIJNPENNING GEMEENTE NIEUWEGEIN69 
2005  M.A. Florie 
2016   A. Oosterbaan-Vries 
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NOTEN 

 
 
1 Deze bijdrage is een uitwerking van de ‘Inleiding’, in: J.Ph.S. Lemmink, Archief van de Unie van (vrouwelijke) vrijwilligers (UVV) 

afdeling Vreeswijk nadien afdeling Nieuwegein (-Zuid) (1961) 1966-2006 (2007), aangevuld met gegevens uit de Jaarverslagen 

UVV Nieuwegein 2006-2015, de Jaarverslagen van de UVV Nederland 2004-2015 en uit de archieven van de gemeente Nieuwegein. 

Met dank aan mevr. V. Lubbinge, secretaris van de UVV Nieuwegein en de heer T. de Graaff, secretaris van de UVV Nederland voor 

het beschikbaar stellen van relevante gegevens. Voorts gaat dank uit naar het bestuur van de UVV Nieuwegein, i.h.b. naar mevr. R. 

Heerema (coördinator Vrijwilligerszaken) en de heer H. Meijerink (coördinator Goed Geregeld/website). 
2 http://uvv.online-magazine.nl/nl/magazine/9791/790023/70_jaar_uvv_in_bee  
3 Ibidem. 
4 W.H. Weenink, Vrouw achter de troon. Marie Anne Tellegen 1893-1976 (Amsterdam, [2014), p. 111, wekt de indruk als zou 

Utrecht de plaats zijn geweest waar het startschot voor de UVV werd gegeven, terwijl er al sprake was geweest van een 

ondergronds hoofdbestuur dat al tien keer bijeen was geweest, afwisselend in Haarlem en Amsterdam, vgl. E. Hueting, Vrijwillig. 

Een halve eeuw UVV ([Zutphen, 1995]), p. 46-47. 
5 Oprichtster De Iongh zag in retrospectie veeleer 7 mei 1940 als geboortedatum van de UVV. Aanvankelijk werd gekozen voor een 

tijdelijke stichting met de bedoeling die naderhand om te vormen tot vereniging. Uiteindelijk bleef de stichtingsvorm gehandhaafd, 

in: Hueting, a.w., p. 37, 66. 
6 Idem, p. 46. 
7 E.M.T. Plemper, Vernieuwingen in de vrijwilligerszorg van de UVV (Verwey-Jonker Instituut/Landelijke Unie Van Vrijwilligers LUVV; 

Utrecht, 1999), p. 13. 
8 G. Mostert, [Met dank aan Anneke Linders] Marga Klompé 1912-1986. Een biografie (Amsterdam, [2011]), i.h.b. p. 99-106. 
9 M. Grever, lemma ‘Iongh, Adriana Willemina de’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland (Den Haag 2001-2008; 

Rijksgeschiedkundige Publicaties 6 dln) V, p. 222-225.  
10 UVV60 (Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Unie Van Vrijwilligers)([2005, Amsterdam]), p. 14-15. 
11 M. Grever, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, s.v. Iongh, Adriana Willemina de (1901-1982). 
12 G. Mostert, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, s.v. Klompé, Margaretha Albertina Maria (1912-1986). 
13 http://www.uvvhaarlem.nl/index.php/activiteit-b/. Op 11 maart 1940 werd in Haarlem het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (KVV) 

opgericht. De naam werd in 1944 gewijzigd in Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, afdeling Haarlem [vanaf 1977 met de toevoeging 
‘en omstreken’]. 
14 Vanaf 1963 bestaat de Stichting Charlotte s’Jacob Fonds, vernoemd naar een der oprichtsters van de UVV. De afdelingen storten 

elk jaar een klein bedrag in dat fonds. In het geval een afdeling een extra activiteit wil bekostigen of in financiële moeilijkheden 

dreigt te geraken, kan een beroep worden gedaan op dit solidariteitsfonds; zie bijvoorbeeld noot 55. 
15 De UVV-jaarverslagen 2005-2015 getuigen van de (bestuurlijke) transformatie van drielaagse organisatie, via een proces van 

clustering van provinciale afdelingen tot regio’s, naar een meer rechtstreekse relatie tussen de inmiddels landelijke verenig ing en 

lokale afdelingen. 
16 Zo was bijvoorbeeld de Stichting Provinciale Unie Van Vrijwilligers Utrecht op 8 juni 1993 in het leven geroepen. Deze provinciale 

stichting (PUVV) werd nadien bij akte van 8 september 1998 omgezet in een provinciale vereniging in navolging van de 
transformatie van de landelijke organisatie. Het spanningsveld dat kon ontstaan tussen uitvoerende afdelingen en provinciale, 

sturende stichtingen/verenigingen, veeleer verantwoordelijk voor de organisatie van het vrijwilligerswerk, baarde Klompé al in de 

beginjaren van de UVV zorgen, in: Hueting, a.w., p. 70. 
17 fragment UVV-lied. 
18 In een verzorgingsstaat zijn door de overheid veel zaken geheel of gedeeltelijk gereguleerd. Het tegengestelde is een 

nachtwakersstaat, waarin een overheid zich zo min mogelijk met burgers bemoeit. 
19 UVV Nederland, Jaarverslag 2013, p. 3. 
20 https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2015/10/13/toespraak-van-prinses-margriet-bij-het-70-jarig-bestaan-

van-de-unie-van-vrijwilligers-nederland  
21 http://uvvnet.nl/wp-content/uploads/2015/10/Brochure250815def.pdf  
22 Onttrokken aan UVV Nederland, Jaarverslagen 2006-2015. Percentages achter de komma zijn afgerond. 
23 J. Schut, De Vreeswijker. Nieuws- en Advertentieblad voor Vreeswijk en omgeving (5 maart 1965-29 december 1966), p. 392-

393. 
24 Het Utrechts Archief (HUA), Archief van de gemeente Vreeswijk (1940-1971)(hierna: HUA, Vreeswijk (1940-1971), 

inventarisnummer 1002. Het comité bestond uit de dames E.H. Baas, A.C. Beekhuis, J.A. Griffioen, J.M.G. van Hoeven en J.G.C. 

Lagerweij. Op woensdagen kwam men bijeen in het Verenigingsgebouw naast de Nederlandse Hervormde kerk in de Verlengde 

Dorpsstraat. 
25 Mr. F.J.H. (Frits) Schneiders (CHU/CDA)(1923-2002) was van 16 juni 1964 tot en met 16 juli 1968 burgemeester van Vreeswijk, 

waarna hij hetzelfde ambt bekleedde in de gemeente Leusden en in de gemeente Stoutenburg waar hij als waarnemend 

burgemeester optrad. Tussen 1970 en 1988 was hij burgemeester van Almelo. 
26 M. Lenten, ’30 jaar UVV Nieuwegein in vogelvlucht’ (Voordracht uitgesproken op 7 januari 1997 ter gelegenheid van het 
dertigjarig bestaan van de UVV Nieuwegein), in: HUA, Archief van de Unie van (vrouwelijke) vrijwilligers (UVV) afdeling Vreeswijk 

nadien afdeling Nieuwegein (-Zuid) (1961) 1966-2006 (2007) (hierna: HUA, UVV (1966-2006)), inventarisnummer 110. 
27 Gemeentelijke fotocollectie Nieuwegein. 
28 HUA, UVV (1966-2006), inventarisnummer 16. 
29 Voor een overzicht van bestuursleden zie bijlage: Overzicht Bestuursleden UVV Nieuwegein 1966-2016. 
30 HUA, UVV (1966-2006), inventarisnummer 10. 
31 De UVV Midden Nederland werd in 2013 opgeheven. Vanaf dat moment stelt de UVV Nederland zich adviserend en 

ondersteunend op t.b.v. lokale en regionale UVV’s. Zie ook ter hoogte van noot 15. 
32 Voor de contacten met de gemeente Vreeswijk, zie: HUA, UVV (1966-2006), inventarisnummer 27. Zie ook: HUA, Vreeswijk 
(1940-1971), inventarisnummer 854. Bevat naast verzoeken om subsidie en correspondentie, ook de jaarverslagen 1967-1970. 
33 Zowel de subsidie van Vreeswijk in 1970 als die van de gemeente Nieuwegein in 1971 bedroeg f. 1.000, in: HUA, Archief van de 

gemeente Nieuwegein (1971-1990)(hierna: HUA, Nieuwegein (1971-1990)), inventarisnummers 1936-1937. 
34 Het Netwerk Vrijwilligers in de Zorg (NVZ) is een samenwerkingsverband dat bestaat uit een twintigtal Nieuwegeinse 

vrijwilligersorganisaties in de zorg. 
35 HUA, Secretariearchief gemeente Nieuwegein (1991-2000), inventarisnummer 2046; Herijking subsidies 

(vrijwilligers)organisaties in de zorg: Op weg naar een basiswelzijnspakket (23 oktober 2003)’ aangevuld met het dossieronderzoek 

(p.14), in: Gemeente Nieuwegein, dossierinventaris (2001-2010), voorlopig inventarisnummer 916. 
36 Zie ook: HUA, Archief van de Stuurgroep Bejaarden, het gecoördineerd Bejaardenwerk en de Stichting Welzijn Ouderen 
Nieuwegein (1964) 1975-1992 (Nieuwegein, 1996). 
37 Gemeentelijke fotocollectie Nieuwegein. 
38 HUA, UVV (1966-2006), inventarisnummer 41; zie ook opgave noot 13. 

http://uvv.online-magazine.nl/nl/magazine/9791/790023/70_jaar_uvv_in_bee
http://www.uvvhaarlem.nl/index.php/activiteit-b/
https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2015/10/13/toespraak-van-prinses-margriet-bij-het-70-jarig-bestaan-van-de-unie-van-vrijwilligers-nederland
https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2015/10/13/toespraak-van-prinses-margriet-bij-het-70-jarig-bestaan-van-de-unie-van-vrijwilligers-nederland
http://uvvnet.nl/wp-content/uploads/2015/10/Brochure250815def.pdf
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39 De Praagse Lente is de naam die men geeft aan de periode in de geschiedenis van Tsjecho-Slowakije van januari tot augustus 

1968, toen de communistische regering een gematigder koers voer. Aan deze periode kwam abrupt een einde door de inval van de 

overige leden van het Warschaupact, onder leiding van de USSR, op 20 augustus 1968. 
40 HUA, Nieuwegein (1971-1990), inventarisnummer 4365. 
41 De Stichting Sint Antonius Ziekenhuis was tot 1983 gevestigd aan de Jan van Scorelstraat 2 te Utrecht. R. Wolf, Heilig vuur. Het 

St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein 1910-2000 ([Nijmegen, 2000]). Idem, De tijd vooruit. Een eeuw St. Antonius 

Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein/Utrecht 1910-2010 (Nijmegen, 2010). 
42 HUA, UVV (1966-2006), inventarisnummer 30. Heden ten dage bekend onder de naam Zorgcentrum De Geinsche Hof. 
43 Dat resulteerde in de vaststelling van de gemeentelijke nota Vrijwilligersbeleid 1993, in: HUA, Secretariearchief gemeente 

Nieuwegein (1991-2000), inventarisnummer 2005. 
44 Door de Verenigde Naties was 2001 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Vrijwilligers (IJV). De uitvoering van initiatieven 

werd in Nederland neergelegd bij gemeentelijke lokale comités. Het secretariaat van het Lokaal Comité Nieuwegein werd gevoerd 

door het Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwegein. Ter voorbereiding van het IJV werd op 28 maart 2000 de werkconferentie ‘Trends 
in het Nieuwegeinse vrijwilligerswerk’ georganiseerd als evaluatie van het toenmalige beleid op het gebied van vrijwilligerswerk. 

Dat resulteerde in de vaststelling aanvang 2001 van de ‘Notitie Beleid Vrijwilligerswerk Gemeente Nieuwegein (2000)’ ( incl. 

Omnibusenquête, 1999), in: Gemeente Nieuwegein, dossierinventaris (2001-2010), voorlopig inventarisnummer 1585. 
45 LUVV, Jaarverslag 2006, p. 32. 
46 Gemeentelijke fotocollectie Nieuwegein. 
47 Bij handhaving van het gefingeerde uurloon op 15 € voor de periode 2014-2015 (tussen haakjes geplaatst) blijkt een lichte 

stijging voor 2014, maar een relatieve daling van de economische waarde voor het boekjaar 2015.  
48 Movactor, partner in het Sociaal Domein in Nieuwegein, is een leverancier van maatschappelijke zorg en zorgpreventie. 
49 Op 17 november 2016 vond alweer de zevende editie van de Beursvloer Nieuwegein plaats. 
50 Na de bestuurlijke fusie in 2002 en de juridische fusie begin 2008, kregen het Sint Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein) en 
Mesos Medisch Centrum in het voorjaar van 2009 één gezicht naar buiten toe. De gefuseerde ziekenhuisorganisatie ging verder 

onder de naam Sint Antonius Ziekenhuis, waardoor de naam Mesos Medisch Centrum verdween. Op 7 oktober 2015 gaf de NZa 

(Nederlandse Zorgautoriteit) toestemming voor een fusie tussen het Sint Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein) en het Zuwe 

Hofpoort Ziekenhuis (Woerden). Door deze recente fusie ontstonden opnieuw mogelijkheden voor verdere schaalvergroting en 

kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg in de regio. De combinatie maakte onder andere verdere specialisatie en innovatie op 

het gebied van de speerpunten hart-, vaat-, long- en kankerzorg mogelijk. 
51 De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in 

Nederland. Bij de Vereniging NOV zijn 370 (koepel)organisaties aangesloten. Dit zijn organisaties die met of voor vrijwilligers 

werken www.nov.nl; UVV Nederland, Jaarverslag 2012, p. 3; UVV Nederland, Jaarverslag 2013, p.4; UVV Nederland, Jaarverslag 
2014, p. 4. 
52 UVV Nederland, Jaarverslag 2015, p 4. 
53 http://www.uvvnieuwegein.nl/  
54 UVV Nieuwegein, Jaarverslag 2009, p. 17; Het kerkgebouw aan de Lupinestraat nabij het Lotusplantsoen in de wijk Hoog-

Zandveld is in de periode 2007-2008 gebouwd. Tot 16 maart 2008 kwamen kerkgangers bijeen in het multifunctioneel gebouw 

(1975) aan de Nijemonde, gebouwd voor de hervormde wijkgemeente Dijkveld en de gereformeerde kerk van Nieuwegein-Zuid. 

Dat moest plaats maken voor de plannen van de gemeente Nieuwegein voor de bouw van een nieuw woonzorg-dienstencentrum als 

onderdeel van het vernieuwingsplan voor de wijk Lekboulevard–Hoog Zandveld. De nieuwe kerk is een ontwerp van het 

architectenbureau Van Hoogevest (Amersfoort). 
55 UVV Nieuwegein, Jaarverslag 2013, p. 2. Daarvoor ontving UVV Nieuwegein € 1.000 van de Stichting Charlotte s’Jacobfonds (zie 
ook noot 14 en www.uvvnet.nl Nederland, s.v.) voor het Project ‘Opname u staat er niet alleen voor…’. Vitras/CMD is partner in het 

netwerk van zorg- en dienstverlening in de provincie Utrecht. Als aanbieder van verzorging, verpleging en dienstverlening thuis 

heeft Vitras/CMD een sterke lokale verbinding met cliënten en partners in gezondheids- en welzijnszorg en beoogt het vergroten 

van de mogelijkheid om zelfstandig een eigen leven te leiden. 
56 De paragraafindelingen van het UVV Nieuwegein, Jaarverslag 2014, p. 6-7 en Jaarverslag 2015, p. 5 suggereren onterecht een 

verzelfstandiging van zowel De Lekzangers als van de Culturele Activiteiten naast het Ouderenwerk.  
57 De jaarverslagen van de UVV Nieuwegein spreken abusievelijk van ‘kinderopvang’. Sinds 1996 worden er immers kwaliteitseisen 

gesteld, eerst vanwege het ‘Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang’, nadien door de Regeling (28447) met betrekking tot 

tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening 
kinderopvang)(2002). Vandaar dat in deze bijdrage steeds de term ‘kinderspeelplaats’ wordt gehanteerd. 
58 Antonius Magazine (2010 04) Een uitgave van het Sint Antonius Ziekenhuis, p. 7. 
59 Met het Sint Antonius Ziekenhuis Utrecht beschikt de ziekenhuisorganisatie inmiddels over vijf locaties. Naast het ziekenhuis te 

Utrecht en in Nieuwegein, over de poliklinieken in Utrecht-Overvecht en Houten en Het Spatadercentrum in Utrecht-De Meern. 
60 Sanquin was reeds in 2010 medewerking geboden aan twee vaste en één mobiele locatie, ondanks het feit dat de posten in 

Leidsche Rijn en De Uithof in de gemeente Utrecht liggen. Wel lag het voor de hand vrijwilligers woonachtig in Utrecht te werven, 

in: UVV Nieuwegein, Jaarverslag 2010, p. 17. Overigens valt het project Sanquin onder het Ouderenwerk. 
61 De AD Ziekenhuis top 100 van het Algemeen Dagblad maakte gebruik van gegevens over 2007 van de Inspectie, die 

ziekenhuizen verplicht moeten aanleveren. Ziekenhuizen zijn beoordeeld op 36 verschillende aspecten die een doorsnede zijn van 

de behandeling in ziekenhuizen, zoals oncologie, cardiologie, operatiekwaliteit en de kwaliteit van de verpleging. 
62 UVV Nederland, Jaarverslag 2015,  p. 3. 
63 Dertien landelijke vrijwilligersorganisaties uit onder meer het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn (LOVZ) 

werken vanaf 2016 de komende drie jaar onder projectleiding van het NOV aan het programma ‘Vrijwillig Dichtbij’. Het doel is de 

landelijke organisaties meer slagkracht te geven om zo lokaal in te spelen op de wijzigende zorg- en welzijnsuitvoering. 
64 Meerjarenbeleidsplan, 2016-2020. 
65 In dezen bleken de jaarverslagen over de periode 2006-2015 niet geheel volledig. Met dank aan het bestuur van de UVV 

Nieuwegein voor de aanvullingen.  
66 In dezen bleken de jaarverslagen over de periode 2006-2015 niet geheel volledig. Met dank aan het bestuur van de UVV 

Nieuwegein voor de aanvullingen. 
67 In de aanvangsjaren werd enkel gesproken van een ‘algemeen leidster’ van projecten, tevens secretaris ziekenhuiswerk. Deze 

functie werd ingevuld door de tweede secretaris. Tot en met 1994 werd gesproken van een ‘secretaris’ en vanaf 1995 van een 

‘coördinator’. Vanaf 1999 werden de functies van tweede secretaris en coördinator Sint Antonius Ziekenhuis gescheiden. Een 

verschil tussen een eerste en een tweede coördinator werd gemaakt tussen 2005 en 2010. 
68 Zie ook de oorkonde in: HUA, UVV (1966-2006), inventarisnummer 160. 
69 De gemeenteraad stelde op 17 februari 2005 de Anna-van-Rijnpenning in, vernoemd naar Johanna van Rijn van Jutphaes, 

bekend als Anna van Rijn (geb. ca. 1512–gest. Jutphaas tussen 7-8-1607 en 28-5-1608), stichteres van een armenfundatie en een 

dorpsschool. Dochter van Dirck van Rijn van Jutphaes en Lucia van Eyll/Sijl. Johanna van Rijn trouwde met de edelman Wouter van 

Baexen. Dit huwelijk bleef kinderloos. De legpenning wordt toegekend aan personen die zich belangeloos op buitengewone wijze, 

geruime tijd hebben ingezet voor stad en samenleving van Nieuwegein, op algemeen, kerkelijk-, cultureel-, sociaal-, 
maatschappelijk of sportief gebied.  

http://www.nov.nl/
http://www.uvvnieuwegein.nl/
http://www.uvvnet.nl/
https://www.nov.nl/netwerken/zorg
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