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Doelstelling: Het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers
met menselijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste
kenmerken.
Secretariaat: Stokhorstlaan 68, 7531 JG Enschede
secretariaatuvvenschede@gmail.com

UVV Jaarverslag 2020
Beste lezer,
Bij de start van het nieuwe jaar 2020 had niemand kunnen vermoeden welke impact
Covid-19 op de wereld zou hebben. In de loop van het jaar is het besef steeds groter
geworden en alle verwachtingen en ontwikkelingen werden steeds bijgesteld.
Voor de vrijwilligers van de UVV-Enschede had dit ten gevolge dat velen hun
werkzaamheden niet konden hervatten, deels vanwege het beleid van de instellingen,
deels vanwege eigen keuze.
Bij het MST, Roessingh en Sanquin werden per 15 maart met onmiddellijke ingang de
werkzaamheden van de vrijwilligers tot nader order stopgezet.
Voor het MST betekende dit dat ook eind 2020 de vrijwilligers niet meer aan de slag
konden, behalve enkele medewerkers van de golfkar.
Bij het Roessingh en Sanquin mochten de vrijwilligers op 22 juni onder strikte
voorwaarden hun werkzaamheden, waarbij gezondheid en veiligheid op de eerste plaats
kwamen, weer hervatten. De keuze was voor een ieder persoonlijk, niet iedereen voelde
zich er comfortabel bij en/of hoorde bij de kwetsbare doelgroep met
gezondheidsproblemen.
Op 10 maart waren de projectleiders, hun assistenten en de coördinator van de drie
instellingen op uitnodiging van het Bestuur voor een bijeenkomst bij elkaar gekomen bij
theehuisje Wattez te Enschede. Tijdens deze bijeenkomst werd een ieder in de
gelegenheid gesteld onderlinge ervaringen uit te wisselen. Tevens werd er afscheid
genomen van de secretaris van het Bestuur en de projectleiders van Mediant en Liberein,
wier projecten eind 2019 beëindigd waren.
In het derde en vierde kwartaal van 2020 hebben er nogal wat mutaties plaatsgevonden
bij het UVV-bestuur en het MST. Zowel de voorzitter als de penningmeester van UVVEnschede hebben hun functie in september neergelegd en eind december besloten de
coördinator en enkele projectleiders hetzelfde te doen. Wij respecteren de persoonlijke
keuzes en beslissingen en danken een ieder voor de inzet van de afgelopen jaren.
Het project Tijdschriftenservice werd ook eind 2020 beëindigd. De vrijwilligers die hier
werkzaam waren zullen in overleg, indien zij dit wensen, zo mogelijk aan een ander
project gekoppeld worden.
Enschedese Vrijwilligersprijs.
In Enschede werden vrijwilligers extra in het zonnetje gezet door de Gemeente Enschede
in samenwerking met M-Pact op de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december. Pas voor de
tweede keer organiseerden zij deze verkiezing en wij werden door hen benaderd dat de
vrijwilligers van de UVV-Enschede werkzaam bij het MST samen met nog 6 andere
organisaties waren genomineerd.
Een spannende tijd brak aan waarbij pas op het laatste moment op 7 december duidelijk
werd dat het MST samen met Hospice-Enschede en de Voedselbank EnschedeHaaksbergen in de prijzen viel, het werd een nek-aan-nek race waarbij het MST
uiteindelijk de eerste prijs behaalde. Een kroon op de werkzaamheden van alle
vrijwilligers binnen het ziekenhuis en het geeft een grote blijk van waardering. De
vrijwilligers zijn al vele tientallen jaren een onmisbaar onderdeel van het reilen en zeilen
binnen het ziekenhuis. De prijs gekoppeld aan een geldbedrag, door het bestuur

verdubbeld, zal een goede bestemming krijgen en daarover wordt u nog geïnformeerd.
Financiën
UVV-Enschede heeft het boekjaar 2020 af moeten sluiten met een negatief saldo van
€ 3.022,15--. Dit negatieve eindsaldo in december is ontstaan doordat er vertraging zat
in het overmaken van een factuur.
Nieuwe medewerkers
In 2020 mochten wij 24 nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
Door de buitengewone omstandigheden van dit jaar staan er op dit moment nog een
aantal aanmeldingen in de wacht.
Jaarvergadering
De jaarvergadering moest in verband met Covid-19 tweemaal verzet worden en heeft
uiteindelijk niet plaats kunnen vinden. Deze bijeenkomst, waarbij o.a. aandacht wordt
gegeven aan bijzondere gebeurtenissen van de vrijwilligers, hopen wij in 2021 in te
kunnen halen, u wordt hierover op de hoogte gehouden.
Vanwege Covid-19 en de daardoor geringe activiteiten is het een beknopt jaarverslag
geworden. We hopen dat alles snel weer in het ‘nieuwe normaal’ mag veranderen zodat
de vrijwilligersactiviteiten weer op een reguliere manier opgestart kunnen worden waarbij
de patiënt centraal staat.
Het bestuur kijkt terug op een bewogen jaar en dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en
wenst een ieder een goede gezondheid.
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Basisgegevens UVV Enschede
Aantal
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vrouwen

Totaal

Totaal aantal vrijwilligers op 31/12/2020
waarvan:
bestuursleden/coördinator

27

190

217

2

3

5

projectleiders/assistentes

1

10

11

Aantal
mannen
2
0
10
15

Aantal
vrouwen
0
12
97
81

Vrijwilligers:

-

Leeftijdsverdeling:
t/m 29 jaar
30 t/m 49 jaar
50 t/m 69 jaar
70 jaar en ouder
Werkzaam in:
-

ziekenhuis MST
Roessingh revalidatiecentrum
Sanquin bloedbank

Betaalde werkkrachten:
Aantal betaalde krachten

•

Aantal
instellingen
147
37
28
Aantal
0

Een aantal vrijwilligers zijn werkzaam bij meerdere projecten.

