
  Unie Van Vrijwilligers 
  Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden 

 
 

 

 

 
 

Notulen Algemene Jaarvergadering d.d. 9 november 2022 
 
 

 

Aantal aanwezigen: 55 

Locatie: Museumfabriek te Enschede 

Ontvangst met koffie/thee gemaakt door de barista van Gastrobar Het Rozendaal 

 

Opening en mededelingen 

 

De penningmeester Piet Melief opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. De vergadering wordt gehouden in de prachtige zaal van de Museumfabriek met 

de Twentse schilderijengalerij. 

Onze voorzitter de heer Sibrand Schepel is spijtig genoeg verhinderd en is voor 

vrijwilligerswerk in Malawi, hij laat u allen hartelijk groeten en wenst ons een goede 

vergadering toe. 

 

Dit is de eerste jaarvergadering sinds corona, de laatste dateerde al weer uit april 2019. 

Er is veel gebeurd in deze periode, instellingen gingen voor de vrijwilligers grotendeels 

op slot door de lockdown in verband met corona en iedereen miste het werk. 

 

Bij het Roessingh en Sanquin kwam na de lockdown alles redelijk snel weer op gang, 

uiteraard in aangepaste vorm. 

 

Bij het MST was er langer sprake van naweeën door corona. Tot op heden is nog niet 

alles opgestart hetgeen ook te maken heeft met de verschillende werkwijzen van de 

afdelingen. Dit alles had ook zijn weerslag op de vrijwilligers waarbij enkele toch kozen 

om te stoppen waardoor er nu zelfs sprake is van een tekort. 

 

Ondertussen zijn er gelukkig ook weer nieuwe projecten van start gegaan in het MST 

zoals de SEH (spoedeisende eerste hulp) onder projectleider Rosanja Hams en assistente 

Jannie Leeuwerke, en het tijdelijke project Portal (nu reeds gestopt). 

Het project Thorax ligt helaas stil, het is de bedoeling dat dit weer opgestart gaat 

worden. 

 

Bij het Roessingh vonden geen opmerkelijke wijzigingen plaats, Gert Oude Veldhuis heeft 

zoals altijd alles perfect onder controle en wordt hierbij ondersteund door assistente Enza 

Wezenberg. 

Mevrouw Dicky Schiltmans heeft een lintje op Koningsdag mogen ontvangen en er stond 

een mooi artikel in Tubantia hierover. 

 

Via Jeannet Bietmann, projectleider bij Sanquin kreeg het UVV-bestuur te horen dat deze 

instantie gaat verhuizen naar Hengelo in 2024. De locatie in Enschede wordt gesloten en 

de vrijwilligers krijgen de keuze om mee te verhuizen en worden door Sanquin Hengelo 

overgenomen. 

 

Ledenaministratie. 

Met betrekking tot de ledenadministratie zijn er door corona ook wijzigingen toegepast. 

De ‘installaties’ die voor corona 2 x per jaar gehouden werden zijn vervangen door 

overeenkomsten die nu per post gestuurd worden aan de nieuwe vrijwilligers, gebleken is 

dat dit veel efficiënter werkt. 

 

 

 



 

UVV-Nederland. 

Onze voorzitter Sibrand Schepel is bij de laatste voorjaarsbijeenkomst van UVV-

Nederland geweest waarbij alle landelijke UVV-’s worden uitgenodigd. Hierbij kwam ter 

sprake dat vrijwel elke UVV-instantie te maken heeft met een groot dalend aantal 

vrijwilligers en dat het vinden van nieuwe bestuursleden zeer moeizaam gaat, men staat 

voor deze functies niet in de rij, meerdere UVV-instanties hebben om deze redenen 

moeten besluiten te stoppen en deze trend zet helaas door.  

Ook UVV-Enschede zal hier niet aan ontkomen en komende maanden zullen er door het 

bestuur gesprekken volgen met het Roessingh, Sanquin en MST waarbij het uitgangspunt 

zal zijn dat de vrijwilligers overgedragen worden aan de respectievelijke instanties 

waarbij zorg wordt gedragen dat, voor u als vrijwilliger, vrijwel alles hetzelfde zal blijven 

alleen niet meer onder de vlag UVV-Enschede. 

 

In Memoriam 

 

Verdrietig herdenken wij de vrijwilligers die zijn overleden. 

 

Mevrouw Mieke Dijk, vrijwilliger MST 

Mevrouw Elly Vaneker, vrijwilliger MST 

Mevrouw Hendrikje van Overbeek, vrijwilliger MST 

 

De penningmeester vraagt hiervoor allen te gaan staan en een minuut stilte in acht te 

nemen. 

 

Notulen Jaarvergadering 2019 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd. 

 

Financieel jaarverslag 2021 

 

Op de vergadering in april jl. werd het financieel jaarverslag 2021 met de projectleiders 

besproken. We hebben het boekjaar 2021 kunnen afsluiten met een positief saldo van  

€ 695,- Het ziet er naar uit dat het positief saldo in 2022 iets zal groeien. Er is een ruime 

financiële reserve beschikbaar. 

De penningmeester leest de balans voor en geeft een toelichting op de financiën.  

De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Frans Gollenbeek en Luuc de Jong, 

heeft de jaarrekeningen van 2020 en 2021 op 28 maart 2022 goedgekeurd. 

 

Het verzoek van de penningmeester is dat bovengenoemde heren de 

kascontrolecommissie voor het boekjaar 2022 weer op zich willen nemen. 

 

Benoeming nieuwe projectleiders en assistenten 

 

Dhr. Frans Gollenbeek, projectleider golfkar MST 

Mevr. Ria Nowosielski, projectleider gastvrouwen/heren MST 

Mevr. Anne Leliefeld-Vaneker, assistent gastvrouwen/heren MST 

Mevr. Gerrie Klieverik-Olde Kalter, projectleider kinderopvang MST 

Mevr. Enza Wezenberg-Campisi, assitent Roessingh 

  

Huldiging jubilarissen: 

 

Vorig jaar is er door het huidige bestuur besloten de jubilea mijlpalen aan te passen en te 

vervroegen en vanaf 10 jaar vrijwilligers in het zonnetje te zetten want wij kunnen 

samen met de instellingen niet zonder jullie en willen dat toch steeds wel benadrukken. 

 

Voor de vrijwilligers die aanwezig zijn staat een boeket bloemen klaar, de afwezige 

vrijwilligers zal een boeket toegezonden worden. 

 

10 jaar:   

 

Mevr. Jannie Franken-Pouls, MST 

Mevr. Rosanja Hams, MST 



Mevr. Leny Meijer, MST 

Mevr. Anneke Heusinkveld, Roessingh 

Mevr. Jannie Wijbrands, Roessingh 

Mevr. Ria Hulzinga, Sanquin 

 

15 jaar: 

 

Mevr. Annet Hessels, MST 

Mevr. Annelies Krogt-Theussink, MST 

Mevr. Anne Leliefeld-Vaneker, MST 

Mevr. Mieke Reekers, MST 

Dhr. Eddy Kock, Roessingh 

Dhr. Aaldert Schippers, Roessingh 

 

20 jaar:  

 

Mevr. Hannie Altena, MST 

Mevr. Lisan Pouw, MST 

Mevr. Jeannet Bietmann, Sanquin 

 

25 jaar:  

 

Mevr. Annie Prieshof, MST 

 

Rondvraag 

 

De heer Frans Gollenbeek merkt zeer terecht op dat de vrijwilligers van de Golfkar 

onafgebroken gewerkt hebben tijdens de lockdown. 

 

Sluiting 

 

Piet Melief sluit de vergadering onder dankzegging van de aanwezigen en nodigt een 

ieder uit voor de heerlijke lunch in het Museumcafé verzorgt door Gastrobar Het 

Rozendaal. De heer André Driessen van Gastrobar Het Rozendaal heeft een korting 

gegeven voor de lunch vanwege het goede werk dat u als vrijwilliger van de UVV-

Enschede verricht, een bijzonder aardig gebaar wat zeer gewaardeerd wordt. 

 

Na de lunch is er een voordracht van mevr. Winneke Schoo, gedragsbioloog en directeur 

van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen “Wat kunnen mensen leren van  

chimpansees en welk gedrag moeten ze niet overnemen?” 

Het was een bijzonder leuke en leerzame voordracht waar wij met veel plezier naar  

geluisterd hebben. 

 

De dag wordt afgesloten met een vrije bezichtiging van de exposities in de 

Museumfabriek.  

 
 


