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Jaarverslag 2012 van Nierpatiënten Vereniging Solidair, voorheen 
Nierpatiënten Vereniging Stedendriehoek 
 
 
Tijdens het eerste halfjaar van 2012 werd onze voorzitter,  
Harry Veldwijk, herhaaldelijk in het ziekenhuis opgenomen. Toch nog 
onverwachts kwam hij op 11 juni 2012 te overlijden.  
 
Als gevolg hiervan zijn een aantal activiteiten uitgesteld, dan wel vonden 
geen doorgang in 2012. 
 
M.i.v. 1 januari 2012 hebben Jan en Lian Fernhout na 8 jaar afscheid 
genomen van hun bestuursfunctie binnen de NVS.  
Toen zij tot het bestuur toetraden, was hun intentie om de bestuurlijke 
taken gedurende 4 jaar op zich te nemen, het zijn er uiteindelijk 8 
geworden. 
 
Op 3 maart vierden we het 25-jarig jubileum van onze vereniging met een 
diner en feestavond. 
 
N.a.v. het overlijden van onze voorzitter bleken onze statuten niet te 
voorzien in alle voorkomende situaties. Om ook voor de toekomst de 
continuïteit incl. beslissingsbevoegdheid van het bestuur veilig te stellen, 
indien een bestuurder onverwachts uitvalt voor zijn/haar functie, is er 
extra jaarvergadering geweest om de daartoe benodigde wijzigingen van 
de statuten middels een ALV goed te keuren. Deze werden op 12 en 29 
september gehouden. 
 
Harry Zomer heeft de functie van voorzitter op zich genomen na het 
overlijden van Harry Veldwijk. De wijzigingen in de statuten zijn opgesteld 
in overleg met de notaris, goedgekeurd door de ALV en notarieel 
vastgelegd. 
 
Op 16 september was onze dagtocht, dit jaar bezochten we met de bus 
o.a. Beeld & Geluid op het Mediapark in Hilversum, maakten we een 
vaartocht over de Loosdrechtse Plassen en eindigden wij met een 
gezamenlijk diner in restaurant De Stern in Epe. 
 
Ons Nieuwsmagazine verscheen 6 maal in 2012. 
 
Op de dialysecentra in Apeldoorn en Deventer werd ten laste van de NVS 
wekelijks een leesportefeuille bezorgd t.b.v. de patiënten. 
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Het bestuur heeft zich ingezet om namens de dialysepatiënten van de bij 
ons aangesloten dialysecentra taxiklachten in te dienen bij 
zorgverzekeraars en vervoersbedrijven, ten einde verbetering van het 
vervoer te bereiken. Hiertoe zijn ook diverse gesprekken gevoerd met 
vervoerders, zorgverzekeraars, dialysecentra en patiënten.  
In de loop van het jaar hebben wij mogen constateren dat onze inzet 
resultaten ging opleveren. De knelpunten en klachten rondom het 
ziekenvervoer van dialysepatiënten blijven ook de komende jaren onze 
aandacht houden. 
 
Het bestuur nam deel aan een aantal vergaderingen bij de Nierpatiënten 
Vereniging Nederland, had regelmatig overleg met de dialysecentra in 
zowel Apeldoorn als Deventer en bezocht een aantal malen patiënten 
tijdens hun dialyse in één van de bij ons aangesloten dialysecentra. 
 
In 2012 heeft de NVS als vanouds haar medewerking verleend aan de 5 
december viering in de dialysecentra van Apeldoorn en Deventer. Zowel 
de kosten voor kostuums, het schminken van verpleegkundigen, als 
geschenkjes  werden door de NVS gedragen. 
 
Alle leden van de NVS die niet tijdens de hemodialyse in het ziekenhuis 
een geschenkje ontvingen, kregen het geschenk thuis bezorgd. 
 
Voor de kerstdagen is aan al onze leden een kerstgroet verzonden. 
 
 
BALANS 2011-2012 
Activa  2011*  2012* 

Liquide middelen   € 14.808    € 15.451  

Overig   €           ‐    €         ‐9  

Debiteuren   €      655    €      969  

Totaal Activa   € 15.463    € 16.411  

Passiva 

Verenigingsvermogen   € 13.180    € 15.904  

Crediteuren   €   2.283    €      482  

Overig   €           ‐    €        25  

Totaal Passiva   € 15.463    € 16.411  

*Saldo's per 31.12 van het boekjaar  

 
 



        
       Nierpatiënten Vereniging Solidair 
       Postbus 179 
       6960 AD Eerbeek 
 
       Tel: 0313-655880 
       Email: info@de-nvs.nl 
       Rabobank: 3866.13.311 
       KvK: V40651010 

 
EXPLOITATIEREKENING 2011-2012 
Inkomsten  2011  2012 

Subsidie Nierstichting   €   9.553    €  9.534  

Contributies   €   5.939    €  5.862  

Donaties/giften   €   1.153    €        87  

Opbrengst loterij tijdens feestavond/dagtocht minus kosten   €      354    €      497  

Sponsoring Nieuwsmagazine   €   3.040    €      960  

Eigen bijdrage leden aan activiteiten   €   1.805    €   3.020  

Rente bank    €      129    €      211  

Overige Opbrengsten w.o. verkoop oude notebooks   €           ‐    €      215  

Totaal inkomsten   € 21.973    € 20.386  

   

   

Uitgaven         2011        2012  

Afdracht contributie collectief lidmaatschap NVN   €   1.034    €  1.354  

Administratiekosten   €   1.080    €     810  

Portokosten   €   1.025    €     819  

Abonnementen leesportefeuille etc  tbv patiënten dialysecentra   €   1.137    €     547  

Kosten dagtocht minus eigen bijdrage deelnemers   €   5.807    €  5.447  

Kosten thema‐avond   €   1.368    €          ‐  

Kosten feestavond/ jubileumviering   €           ‐    €  4.383  

Kosten Jaarvergadering   €           ‐    €     180  

Reiskosten bestuursleden   €   1.231    €     608  

Kosten drukwerk w.o. Nieuwsmagazine   €   3.293    €  2.157  

Kosten herdenking minus gift t.b.v. herdenking   €           ‐    €     110  

Kosten prijsjes, attenties incl. decemberviering/presentjes   €   3.173    €  1.212  

Algemene kosten    €      169    €       35  

   

   

Totaal uitgaven   € 19.317    € 17.662  

   

Saldo Inkomsten minus Uitgaven, t.l.v./t.b.v. verenigingsvermogen   €   2.656    €   2.724  
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