
JAARVERSLAG 2017 

Stichting Unie Van Vrijwilligers afdeling Ede. 

 

 

Opgericht: 6 november 1953 

Stichtingsdatum: 22 november 1957 
 

 

Doelstelling: Het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door 

vrijwilligers, met het menselijke contact en continuïteit als voornaamste 

kenmerken. 

 

 
Geachte Lezer, 

 

Het bestuur van de Stichting UVV afdeling Ede heeft het genoegen u hierbij het jaarverslag 

van 2017 aan te bieden.  

Hierin worden alle projecten beschreven waarin onze vrijwilligers werkzaam zijn. Tevens 

geeft het een overzicht van alles waarmee wij het afgelopen jaar bezig zijn geweest. 

 

 

Wij danken de gemeente Ede en ziekenhuis Gelderse Vallei, waarin wij werken, voor hun 

financiële bijdrage, waardoor het mogelijk is ons werk voort te zetten. 

 

Wij hopen dat u met interesse kennis zult nemen van onze activiteiten en werkzaamheden. 

 

 

Hoogachtend,  

 

Het bestuur van de stichting U.V.V afdeling Ede  

 

 

Voorzitter & PR : Dhr. M. Van de Beek 

Secretaris  : Mw. J.G. Koopman     

2e Voorzitter  : Dhr. D. Van den Berg                                                                              

2e Secretaris  : Dhr. L. Frings 

Penningmeester : Mw. C J Loorbach 

 

 

 

 

Ede, september 2018  

Prof. Schermerhornpark 98 

6716 ED EDE.  
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MEDEWERKERS 
 

Begin  2017 :109 vaste medewerkers  

Eind  2017 :110 vaste medewerkers  

 

 

 

BESTUUR 
 

Het bestuur heeft 7 keer vergaderd om de lopende zaken te behandelen en de jaarvergadering 

cq bijeenkomsten met de medewerkers en werkobjectleiders voor te bereiden. 

 

 

 

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR 
 

Er is regelmatig overleg tussen enkele bestuursleden en de coördinator van het ziekenhuis 

Gelderse Vallei om te kijken hoe de vrijwilligers zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. 

Ook wordt gekeken of vrijwilligers aan eventuele nieuwe projecten mee kunnen werken.  

 

Enkele bestuursleden hebben de vergaderingen van UVV-Nederland bezocht. 

 

In maart is er een vergadering geweest met medewerkers van Het Rode Kruis, om te kijken of 

er samenwerking mogelijk is. In mei is er nog een gesprek geweest, maar er zijn nog geen 

concrete vervolgafspraken gemaakt. 

 

 

 

 

 

NIEUWE AANMELDINGEN. 
 

Er waren diverse mensen die belangstelling hadden voor het werk als vrijwilliger bij de UVV. 

Zij werden door mevr. Koopman uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Bij gebleken 

geschiktheid werden ze door de Werk Object Leider ingewerkt op de diverse locaties en op de 

desbetreffende afdeling. 

 

 

 

POSTDIENST. 

 
De organisatie van het postverkeer berust bij het bestuur. Het kopiëren en verspreiden van de 

post geschiedt door middel van de postkamer van ziekenhuis Gelderse Vallei, waarvoor onze 

hartelijke dank. 
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WERKOBJECTLEIDERS  
 

Het bestuur en de Werk Object Leiders van de diverse projecten hebben afgelopen jaar 1 keer 

overleg gehad over de diverse werkzaamheden. 

Ook werden er door de Werk Object Leiders bijeenkomsten georganiseerd voor de 

vrijwilligers van hun project. 

 

 

ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN MET DE MEDEWERKERS. 

 
Tijdens de jaarvergadering en de contactmiddagen werden de medewerkers geïnformeerd 

over o.a.: 

-De interne zaken en activiteiten in en rond de instellingen 

-Het reilen en zeilen van de diverse projecten 

-De financiële situatie van de vereniging 

-Toekomstige zaken die de afdeling betreffen 

-Zaken die via bijeenkomsten van UVV-Nederland bekendgemaakt werden 

 

 

 

 

LEUKE BIJEENKOMSTEN VOOR DE MEDEWERKERS. 
 

De jaarvergadering is in april in het ziekenhuis gehouden. Na het zakelijke gedeelte was er 

gelegenheid elkaar te ontmoeten, onder het genot van een hapje en een drankje. 

In april is er een geslaagd uitstapje geweest naar De Keukenhof. 

In november bestond UVV afd. Ede 60 jaar. Dit is gevierd met de vrijwilligers met een buffet 

in restaurant Buitenzorg. 

 

 

 

 

 

Hierna volgen de verschillende projecten en de aantallen medewerkers aan die projecten. 

 

N.B. Als u het aantal medewerkers van de projecten bij elkaar telt is er een verschil met het 

aantal leden zoals in het begin van het jaarverslag genoemd. Dit komt door het feit dat 

meerdere medewerkers op diverse projecten werkzaam zijn. 
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PROJECTEN IN ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI 

 

 

1. Boekenkar . 

 

Aantal medewerkers: 4 

 

Tijdens 2 dagdelen lopen de vrijwilligers langs de bedden van de patiënten op diverse 

afdelingen. Omdat de verblijfsduur van de meest patiënten niet zo lang is, worden er vaker 

tijdschriften uitgeleend dan boeken. Tijdens de ronde wordt geregeld een praatje gemaakt met 

de patiënten. 

In dit project werken we samen met Johanniter Hulpverlening Nederland. 

 

2. Gastvrouw/heer bij opname. 

 

Aantal medewerkers: 27 

 

De vrijwilligers brengen patiënten die komen voor een opname naar de betreffende afdeling 

en zij melden de patiënt aan bij de verpleging. 

Dit project wordt gedaan door vrijwilligers van zowel de UVV als Johanniter Hulpverlening 

Nederland. 

Er wordt gewerkt met een rooster voor de even en oneven weken. Elke dag worden er nu, 

verdeeld over de dag, 5 medewerkers ingezet bij het project opname: 2 vrijwilligers werken 

van 7.15 – 9.00 uur,  2 vrijwilligers werken van 9.00 – 12.00 uur en ’s middags werkt er 1 

vrijwilliger. 

 

 

3. Afdeling A3 Gastvrouw ( Oncologie/Intern/longgeneeskunde) 

 

Aantal medewerkers: 1 

 

Onze medewerker komt 1 morgen in de week op de afdeling om bloemen en planten te 

verzorgen, post uit te delen en kleine diensten te verrichten. 

 

 

4. Afdeling A3 Patiëntenvervoer 

 

Aantal medewerkers: 4 

 

Onze medewerkers brengen wachtende patiënten op verzoek van de secretaresse of 

verpleegkundigen naar de kamer. 

Ze lopen mee met een verpleegkundige bij het vervoer van de patiënt naar en van de 

operatiekamer. 

Ze geven eten en drinken na de operatie op verzoek van verpleegkundigen. Ook aan patiënten 

die niet nuchter hoeven te zijn wordt eten en drinken aangeboden. Verder maken ze een 

praatje met de patiënten en begeleiden hen bij ontslag evt. naar de hoofdingang 
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5. Gastvrouw afdeling B2 (Chirurgie) 

 

Aantal medewerkers: 14 

 

Onze medewerkers beginnen met het assisteren van de verpleegkundige tijdens het koffie 

rondbrengen aan de patiënten. 

Daarna verzorgen de vrijwilligers de bloemen en planten en maken een praatje met de mensen 

die daar behoefte aan hebben. Verder verzorgen zij de post en brengen de e-mails rond. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gastvrouw afdeling C2 (Neurologie en Orthopedie) 

 

Aantal medewerkers: 18 

 

Door onze medewerkers worden de bloemen en planten verzorgd, en als de patiënten er prijs 

op stellen wordt een praatje gemaakt. Ook wordt er fruit schoongemaakt voor de patiënten en 

wordt de post rondgebracht.  

Enkele medewerkers assisteren de verpleegkundigen bij het vervoer van patiënten naar en van 

de operatiekamers.  

 

 

 

7. Incidenteel werk ziekenhuis. 

 

Aantal medewerkers: 1 

 

Deze medewerker wordt door het ziekenhuis gebeld als er een patiënt is die geen verwanten 

heeft die mee kunnen als de patiënt voor een bepaald onderzoek naar een ander ziekenhuis 

moet. 

 

 

 

8. Afdeling nierdialyse. 

 

Aantal medewerkers: 10 

 

Werkzaamheden zijn: contact met patiënten, voorlezen of een spelletje doen. 4 keer per jaar 

wordt er door de vrijwilligers Bingo georganiseerd.  
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9. Gastvrouw/gastheer op de poli 

 

Aantal medewerkers: 13 

 

Iedere morgen en middag (m.u.v. vrijdagmiddag) is er een medewerker op de poli aanwezig 

om patiënten te verwijzen en evt. te begeleiden naar de juiste wachtruimtes. Ook wordt koffie 

en thee verzorgd voor de wachtende patiënten. De werktijden zijn ’s morgens van 9.00 – 

12.00 uur en ’s middags van 13.00 – 16.00 uur.  

 

 

 

 

 

WERKZAAMHEDEN EXTRAMURAAL. 

 

 

1.Internet voor Ouderen 

 

Aantal medewerkers: 1 

 

In dit project gaat onze vaste medewerker ouderen, die daar behoefte aan hebben, helpen hun 

weg te vinden op het internet. 

 

 

2.Maatjesproject 

 

Aantal medewerkers: 15 

 

De vrijwilligers van dit project gaan naar (vaak oudere) mensen, die dreigen te vereenzamen 

of die op enige manier behoefte hebben aan contact. Zij maken een wandeling met de cliënt, 

gaan samen boodschappen doen of lezen voor. Door deze vrijwilligers houden de cliënten 

contact met de buitenwereld.  

Dit project wordt sinds eind 2015 ondersteund door een project van de landelijke UVV, 

Vrijwillig Dichtbij genaamd. Dit wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS. 

 

 

3. Bloedbank Sanquin 

 

Aantal medewerkers: 8 

 

In oktober is een samenwerkingsovereenkomst getekend met Bloedbank Sanquin. 

De vrijwilligers verwelkomen de donoren op de afnamelocatie. 

Ze verzorgen koffie, thee en versnaperingen voor donoren. 

Ze verstrekken schriftelijk informatiemateriaal. 

Als een donor onwel wordt schakelt de vrijwilliger een medewerker van de bloedbank in. 

Bij vragen van een donor wordt doorverwezen naar een medewerker van de bloedbank. 

 

 


