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Jaarverslag UVV Aldeboarn 2016 
 

1. Bestuur: Het bestuur bestond in 2016 uit voorzitter Froukje Hartmans, penningmeester Fola de Vries, 
algemene bestuursleden: Tine Hemminga, Grytsje Waringa en Rennie Wilkens, en secretaris vanaf 
september 2016 Joke Brandsma.   
Het post/contactadres op 31/12/2016 is bij mw Joke Brandsma, Kobbewei 1, 8497 NJ Goëngahuizen. Tel: 
0566-631901. 
2. Bestuurswisselingen: Vandaag 30 maart 2017 neemt Tine Hemminga afscheid van het bestuur. Tine is 
vanaf 2012 bestuurslid, het eerste jaar was Tet Dijkstra voorzitter en was Tine algemeen bestuurslid, 
daarna was Tine 3 jaar voorzitter, daarna nog een jaar als algemeen bestuurslid. Tine is zeer betrokken bij 
de UVV, zowel in het bestuur als bij de projecten, en als coördinator Open Eettafel, dit laatste blijft ze 
gelukkig doen!  
 
3. Verslag activiteiten/vergaderingen 
3.1. Vergaderingen: Er waren 9 reguliere bestuursvergaderingen. 
 Vaste agendapunten zijn Werkgroep Mei-Elkoar, Open Eettafel, Vriendschappelijk Contact, Koersbal en 
Biljarten.  
3.2. Folder en website: De folder 2017 is klaar en verspreid onder alle vrijwilligers en ligt ter inzage bij de 
Jister, huisarts, meitinker en de thuiszorg. We sluiten aan bij de landelijke website van de UVV Nederland. 
Hier wordt op dit moment aan gewerkt. 
 
3.3. Activiteiten:  

WERKGROEP MEI ELKOAR begint te lopen. Het betreft bijvoorbeeld aanvraag voor reparatie en opruimen. 
Tot nu toe is er 4X een beroep op gedaan. 

OPEN EETTAFEL: De Open Eettafel wordt 2X per maand georganiseerd. Het aantal deelnemers is ongeveer 
21 personen. Een gezellige groep mensen, die geniet van de maaltijd. Aan het eind van het jaar was er weer 
de Broodtafel in Kerstsfeer. Hier kan iedere oudere zich voor opgeven. De middag werd opgevrolijkt door 
het muzikale duo Sieb Bangma en Hendrik Waringa. Op deze middag wordt ook de fijne samenwerking met 
het Doarpsteam extra zichtbaar. Zij zorgen voor de aankleding van de zaal en verwennen de gasten vanaf 
het begin tot het eind. We kunnen het project Open Eettafel dit jaar financieel positief afsluiten. 
 
VRIENDSCHAPPELIJK CONTACT: Vriendschappelijk contact wordt gecoördineerd door Grytsje Waringa en 
Rennie Wilkens.  
Er is redelijk belangstelling voor individuele bezoekjes en activiteiten. 
 
KOERSBAL: Een precisiesport, vergelijkbaar met jeu de boules, en geschikt voor ouderen. Koersbal is in De 
Jister op maandagmiddag van oktober tot april. Het spel wordt in tweetallen gespeeld. Dhr H. (Hennie) 
Eijzenga is contactpersoon.  
 
BILJARTEN: Er zijn twee groepen biljarters. Op Woensdag- en vrijdagmiddag is er biljarten, en er is een 
groep op dinsdagmiddag. Het biljarten is in het Andringahûs. De nieuwe traplift bevalt prima. 
Er is een nieuw biljartlaken aangeschaft. Dit is gefinancieerd door Stichting Vrienden Van voormalig 
Thuiszorg Boarnsterhim. 
  
Tai Chi voor Senioren 55+: Is in september 2015 gestart en vind plaats in De Jister. Contactpersoon is 
Janneke Reehuis. 

DE ALDEREIN De Boarnster Alderein organiseert gezellige activiteiten. Contactpersoon is Wietske Pippel.  
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4. KERNCIJFERS: Het aantal vrijwilligers op 31 december 2016 is 37.  
 

 
5. Externe contacten: 

• Tine en de kookgroep hebben bij de Eettafel contact met thuiszorgmedewerkers van het 
Doarpsteam.  

• In 2016 liep het contact met de Meitinker via Grytsje Waringa.  

• In 2016 ontvingen we nieuwsbrieven van LUVV, UVV Leeuwarden, UVV Noord, Stichting Vrienden 
van en UVV Wirdum.  

• Froukje Hartmans is op 21 november 2016 en 13 maart 2017 naar de vergadering geweest van UVV 
Regio Noord (Frl. Gr. En NOP) in Heerenveen. 

• In De Tuorkemjitter staan de Eettafels vermeld bij de agenda.  
   

DOELSTELLING VOOR HET BESTUUR UVV IN 2017 EN TOEKOMSTVISIE:  
 

 
 
Zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar zijn en samenwerken met de andere organisaties in het dorp.  
In Aldeboarn richten wij ons op de ouderen en alleenstaanden. Met de activiteiten onder de vlag van de 
UVV zetten wij ons in voor ‘maatschappelijke hulpverlening’, het algemene doel van de UVV.  
 

TOT SLOT: Het bestuur bedankt de donateurs voor hun steun en financiële bijdragen. Bovenal zijn we alle 
vrijwilligers erkentelijk voor hun tijd en inzet, en hun betrokkenheid bij deze activiteiten.  
 
                 Bestuur UVV Aldeboarn, Joke Brandsma, secretaris.  

          Maart 2017 


