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1. Opening en vaststellen agenda 
Geen bijzonderheden of aanvullingen. 

 
2. Mededelingen 

a. De zomer zit er weer op! 
b. Hans’ eerste Overleg Vergadering.  
b. Afwezig PV-lid zou na de zomer weer starten. Laten we dit monitoren. 
d. Vanuit JoU treedt een medewerker toe tot de PV.  
e. Voorzitter CR wil graag een keer aanwezig zijn bij VR-OV. Voor nu staat gepland 9 november. 
f. Een afgevaardigde van de VR was gevraagd als referent voor de vrijwilligersacademie. Het 

Oranjefonds zou van dit gegeven gebruik hebben kunnen maken, maar dit is niet nodig geweest. 
 

3. Ingekomen stukken ter informatievrijwilligersraad 
Geen bijzonderheden. 
 

4. Ingekomen stukken uit de organisatie  
Geen bijzonderheden. 
 

5. Vaststellen verslag OV 18 mei jl. 
In verband met technische problemen met iBabs, reageert bestuurder later schriftelijk op dit verslag. 
 

6. Actiepuntenlijst iBaBs 
563: Is afgehandeld. 

 
7. Acties van de Vrijwilligersraad 

De consulenten en coördinatoren krijgen op korte termijn een document van de VR die gaat over de 
bundeling van hun antwoorden naar aanleiding van de gedane interviews van voorjaar 2022. 
Teamevaluatie is op komst en eventuele vervolgtraining. 

8. Nieuws uit de organisatie door de bestuurder 
8.1 Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek (VTO) 
Bestuurder geeft aan dat er binnen deze sector er vrijwel geen organisaties zijn die een hogere 
respons hebben. Dus onze organisatie doet het ten opzichte van hen goed. 
Het blijft een aandachtspunt voor de organisatie om vrijwilligers betrokken te houden. 
VR-lid geeft aan dat de kans aanwezig is dat we vrijwilligers kwijtraken vanwege de financiële 
problematiek/tendens die nu gaande is.  

Datum 07-09-2022 
Tijd 11:00 uur – 12:00 uur 
Locatie PK, voorzaal 
Voorzitter Sietske van der Meer 
Aanwezigen Hans de Groot, Helen Dufrasnes, Rob van Asch, 

Gert Jongetjes 
Afwezigen Irene van Dobbenburgh, Ineke Schout 
Verslaglegging Patricia van Tergouw 
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Bestuurder weet dat er begin volgend jaar (generieke en gerichte) maatregelen worden afgekondigd. 
Afwachten is of dit afdoende is voor deze mensen. Ook de Armoede Coalitie monitort dit in 
samenwerking met gemeente Utrecht.  
De VR dient hierbij ondersteuning te geven aan en aandacht te hebben voor consulenten en 
vrijwilligers om ervoor te zorgen dat vrijwilligers niet afhaken uit frustratie en machteloosheid. Ook 
de directie dient hier alert op te zijn. 
De VR neemt dit mee in de bespreking met de PV en zoekt hierin ook de samenwerking met de 
Cliëntenraad op. VR stelt hiervoor een conceptvoorstel op. Actie: Hans  
 
8.2 Gevolgen voor vrijwilligers van samenwerking met de Tussenvoorziening 
Bestuurder geeft aan dat hij de VR over de ontwikkelingen op de hoogte houdt.  
 
8.3 Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld 
Bestuurder geeft aan dat hij de VR over de ontwikkelingen op de hoogte houdt. Het eventuele 
nieuwe keurmerk mag de andere reeds bestaande keurmerken van de organisatie, nl. ISO-keurmerk 
en keurmerk Sociaal Werk Nederland niet in de weg staan. 
 
8.4 Vrijwilligersverklaring i.v.m. fiscus 
Dit is in principe een taak van de consulenten als begeleiders van de vrijwilligers. De bestuurder geeft 
aan dat hij ervoor zal zorgen dat de consulenten geïnformeerd worden dat zij het eerste 
aanspreekpunt zijn voor hun vrijwilligers als het gaat om vragen over vrijwilligersvergoeding en 
fiscus. Dit betreft alleen vrijwilligers die een vaste vrijwilligersvergoeding ontvangen. Actie: Gert 
 
8.5 Kilometervergoeding vrijwilligers 
De aangepaste kilometervergoeding voor vrijwilligers is nog niet ingevoerd. De VR wil graag dat dit 
snel kan worden ingevoerd en komt met onderstaand voorstel. 
Om een passende kilometervergoeding te bepalen dient de autokosten berekenoptie van de ANWB 
te worden gebruikt. Dit doet de vrijwilliger zelf; medewerkers van BPK worden hiermee niet belast. 
Vrijwilliger levert deze aanvraag reiskostenvergoeding in bij consulent die deze accordeert. 
Bestuurder is akkoord met deze werkwijze. 
Belangrijke kanttekening van de bestuurder is dat deze regeling niet van toepassing is op vrijwilligers 
die al een vaste vergoeding ontvangen, dit kan niet tegelijk met een kilometervergoeding.  
Vrijwilligers die het afgelopen jaar reeds een declaratie hebben ingediend, kunnen hierop een 
nabetaling aanvragen vanaf 01-01-2022. Deze (ca. 20) personen worden persoonlijk benaderd. De 
andere vrijwilligers kunnen maatregel lezen in het Trefpunt. Bestuurder is hiermee akkoord.  
De VR doet een voorstel voor de invulling van de communicatie omtrent deze nieuwe regeling. Zij 
gaan in dit voorstel in op wat er moet worden gecommuniceerd en hoe dat het beste kan gebeuren. 
Dit voorstel wordt binnen twee weken aan de bestuurder toegestuurd. Actie: Helen 
 
8.6 Intranet voor vrijwilligers 
Dit onderwerp wordt verder schriftelijk afgehandeld. 
 
8.7 Achterwacht van consulenten bij uitval 
Dit onderwerp wordt verder schriftelijk afgehandeld. 

9. Rondvraag 
Door huidige ontwikkelingen wordt de Geldzaak erg goed bezocht. Aanstaande maandag wordt dit 
zorgpunt ook besproken in de bestuursvergadering van de Armoede Coalitie. Bestuurder houdt de 
raden over de ontwikkelingen op de hoogte. 
 
Evaluatie: De hele VR heeft goede bijdrage geleverd en kregen een goede respons van de bestuurder. 
Dat maakte het tot een goed overleg. Goed voorbeeld van constructief vergaderen door goede 
voorbereiding en de juiste keuzes. 
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