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Jaarverslag 2013 van Nierpatiënten Vereniging Solidair 
 

 
Nieuwjaarsreceptie 
Op Zaterdag 19 januari hield de NVS voor het eerst haar nieuwjaarsreceptie in 
het Parochiehuis te Loenen. De opkomst was, zeker voor de eerste keer, 
bijzonder goed te noemen. Namens de Nierstichting was mevrouw Stoop 
aanwezig. We mochten bekende en nieuwe leden begroeten, we zijn blij dat de 
nieuwe leden ook hebben mogen ervaren dat lotgenotencontact gewoon gezellig 
is en dat er niet alleen maar gepraat wordt over de ziekte. We zijn van plan om, 
buiten de nieuwjaarsreceptie, vaker een ontmoetingscafé te organiseren. Hierbij 
zullen we steeds op zoek gaan naar een geschikte informele locatie in 
verschillende plaatsen. Op deze manier hopen wij onze leden met elkaar in 
contact te brengen voor een gezellige middag buiten het ziekenhuis. 
 
Rijnstate 
In de eerste helft van 2013 vond er overleg plaats met het dialysecentrum van 
het Rijnstate in Arnhem. Er was geen nierpatiëntenvereniging meer actief voor 
de patiënten van het Rijnstate, reden waarom het Rijnstate met ons wilde gaan 
samenwerken. Om dit statutair mogelijk te maken vonden er 2 extra Algemene 
Ledenvergaderingen plaats, waarin door de ALV toestemming is verleend tot 
wijziging van de naam en een aanpassing van de statuten, waardoor toevoegen 
van andere ziekenhuizen in de toekomst mogelijk zou worden zonder weer de 
statuten aan te hoeven passen. 
De Nierstichting heeft de subsidie over 2013 aangepast naar aanleiding van deze 
uitbreiding en ons ook de subsidie t.b.v. de patiënten van het Rijnstate 
toegekend. 
 
Computers 
Van de NVN en een sponsor heeft de NVS een aantal gebruikte computers, 
compleet met monitor, mogen ontvangen. Deze zijn via een melding in ons NVS 
magazine aangeboden aan onze leden, die graag een computer wilden hebben 
maar hier niet de middelen voor konden opbrengen. We hebben 2 mensen blij 
kunnen maken met een set en er staan er nog een aantal klaar voor mensen die 
hier interesse voor hebben. 
 
Plattelandsvrouwen 
Met Kerst 2012 heeft het dameskoor uit Lochem, onderdeel van Vrouwen van 
Nu(voorheen Plattelandsvrouwen) een Kerstconcert georganiseerd waaraan bij 
toerbeurt vijf koren meewerken. Dit jaar waren zij aan de beurt om het te 
organiseren en na aftrek van de kosten mag het organiserende koor een goed 
doel bedenken waaraan dit bedrag zal worden geschonken. Omdat één van de 
leden nierpatiënt is en driemaal per week moet dialyseren in het Deventer 
ziekenhuis is besloten het resterende bedrag aan de NVS te schenken om 
daarmee iets te doen voor de dialyseafdeling. Dit bedrag is gebruikt voor het 
aanschaffen van stappentellers voor de dialyseafdeling in Deventer.  
Het bedrag is in januari ontvangen. 
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World Kidney Day 
Op donderdag 14 maart was het World Kidney Day. De NVS was in het Gelre 
ziekenhuis, locatie Apeldoorn en in het Deventer ziekenhuis aanwezig om 
aandacht te vragen voor nierziekten. Natuurlijk met hulp van diverse 
vrijwilligers, het ziekenhuis, de Nierstichting en een aantal sponsoren die flesjes 
water een zoutloze kruiden te beschikking hebben gesteld. De dialyseafdeling 
had gezorgd voor een dialyseapparaat met bijbehorende dialysestoel zodat de 
mensen konden zien hoe het een en ander werkt bij een dialysepatiënt die moet 
spoelen. De belangstelling was zeer groot, er werden verschillende vragen 
gesteld aan de verpleegkundige en zelfs kleine kinderen toonden belangstelling. 
Ook hebben we ruim aandacht besteed aan donorregistratie.  
 
Dagtocht 
Via Achmea Zorg kwamen wij in contact met Stichting Zorgtoerisme BPN. 
Er vond een oriënterend gesprek plaats tussen de voorzitter van de NVS, onze 
contactpersoon bij Achmea, mevr. Becker en dhr. Postma van Stichting 
Zorgtoerisme BPN. Dit contact heeft ertoe geleid dat de Stichting Zorgtoerisme 
BPN en het Piet Poortman fonds een substantieel deel van de kosten van onze 
bootreis voor haar rekening heeft genomen. De eigen bijdrage voor nierpatiënten 
aan deze bootreis kon hierdoor komen te vervallen. Zondag 9 juni vond onze 
bootreis plaats en nierpatiënten van het Rijnstate konden voor de 1ste keer 
deelnemen aan één van onze activiteiten. Het Rijnstate conformeerde zich aan 
de afspraken met de dialysecentra in Apeldoorn en Deventer, ook zij stelden een 
verpleegkundige beschikbaar om ons de hele dag te vergezellen. Tijdens de 
bootreis was er een fotograaf aanwezig die in opdracht van Achmea foto’s 
maakte zodat iedere deelnemer een leuke herinnering kreeg in de vorm van een 
fotoboekje. Het was een zeer geslaagde dag waarop we met plezier terugkijken. 
 
Feestmiddag 
Op zaterdagmiddag 16 november was het weer tijd voor de jaarlijkse feestdag 
van de NVS. Deze keer gehouden in de IJsselhoeve te Doesburg. Voor mensen 
die geen eigen vervoer hadden is vervoer geregeld. Dit door mensen zonder 
vervoer in dezelfde of nagelegen plaatsen te koppelen. Waar dat niet kon zijn 
vrijwilligers of taxi’s ingezet om de mensen te vervoeren. Op deze manier was 
een ieder in de gelegenheid mee te doen aan deze feestmiddag. Behalve lekker 
eten en drinken werd de middag opgeluisterd door de dames van “de Jantjes” die 
diverse acts en muziekstukken opvoerden. De middag startte om 13:00 uur en 
om 19:00 uur ging een ieder voldaan naar huis.    
 
Themavond 
Op dinsdag 19 november hield de NVS in samenwerking met het UMCG 
weer haar 2 jaarlijkse voorlichtingsavond over niertransplantatie en 
donatie. De eerste spreker uit Groningen was Dr. J.S.F. Sanders (internist-
nefroloog). Hij vertelde duidelijk over de functie van de nieren en wat de opties 
zijn als je nieren niet meer voldoende werken. Ook haalde hij de geschiedenis 
van transplantatie aan. De verschillende soorten medicijnen en hun voor- en 
nadelen werden besproken evenals de verschillen tussen een postmortale en 
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levende donor. De tweede spreker was Annemarie Roelofs, coördinator 
nierdonatie en verpleegkundig specialist chronische zorg. Zij ging uitgebreid in 
op de voorbereiding voortransplantatie, de transplantatie zelf en de 
herstelperiode. Ook over nierdonatie bij leven en de verschillende ‘soorten’ zoals 
familie, geen familie, de Samaritaanse /altruïstische donor en het oud voor oud 
programma werd gesproken. Als laatste was het woord aan Dr. Pol (chirurg). Hij 
liet aan de hand van beelden zien hoe het uitnemen en transplanteren van een 
nier in zijn werk gaat. Na de pauze kwam een duo (donor en ontvanger) aan het 
woord die hun verhaal deelden met het publiek en de diverse vragen 
beantwoorden. Na afloop was er nog gelegenheid om na te praten onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
 
Belangenbehartiging 
Ook in 2013 hebben wij geprobeerd onze leden te helpen bij problemen. 
Diverse vragen zijn binnengekomen welke wij getracht hebben zelf op te lossen 
of de mensen naar de juiste instantie hebben verwezen. Het verwerken en 
oplossen van taxiklachten van onze doelgroep was een speerpunt. Deze service 
was beschikbaar voor leden maar ook voor niet-leden. Het aantal klachten is, in 
een jaar tijd, afgenomen met zo’n 70%. Dit door een goede communicatie met 
verzekeraars en vervoerders maar ook door het goed uitleggen van de regels. 
De knelpunten en klachten rondom het ziekenvervoer van dialysepatiënten 
blijven ook de komende jaren onze aandacht houden. 
 
Op de dialysecentra in Apeldoorn en Deventer werd ten laste van de NVS 
wekelijks een leesportefeuille bezorgd t.b.v. de patiënten.  
 
Het bestuur nam deel aan diverse vergaderingen bij de Nierpatiënten Vereniging 
Nederland, had regelmatig overleg met de dialysecentra in zowel Apeldoorn, 
Deventer en Arnhem en bezocht een aantal malen patiënten thuis en tijdens hun 
dialyse in één van de bij ons aangesloten dialysecentra. 
 
NVS Magazine 
Ons Nieuwsmagazine “NVS Nieuws” verscheen 5 maal in 2013 en probeerde zo 
de leden op de hoogte te houden van het laatste nieuws en de evenementen die 
door onder andere de NVS werden georganiseerd. 
 
December 
In 2013 heeft de NVS als vanouds haar medewerking verleend aan de  
5 december viering in de dialysecentra van Apeldoorn en Deventer. In Arnhem 
werd al Sinterklaas georganiseerd binnen het ziekenhuis, echter niet speciaal 
voor de dialysepatienten. Hierover zijn we in overleg voor 2014. 
 
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. 
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Financieel 
Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn in 2013 gestegen, beide wijzigingen zijn 
grotendeels het gevolg van de uitbreiding ‘Rijnstate’ en deels door uitbreiding 
van activiteiten, waaronder de nieuwjaarsreceptie en World Kidney Day. De 
administratiekosten zijn in 2013 gestegen door een aantal eenmalige 
investeringen zoals een laserprinter, nieuwe website in verband met de nieuwe 
AMBI eisen, verlenging en uitbreiding softwarelicenties,  ledenpassen en 
notariskosten voor wijzigen statuten. De reiskosten zijn ook toegenomen door de 
vele vergaderingen en bezoeken die de uitbreiding en nieuwe activiteiten met 
zich mee hebben gebracht. Het (positieve) resultaat over 2013 is, na aftrek van 
de reservering voor jubileumviering, 382 euro minder dan in 2012. 
De besparing in de kosten op de bootreis, dankzij de sponsor, is begroot op 
8.000 euro en op de jaarrekening gereserveerd voor de eerstkomende 
jubileumviering.  
 
 
 
BALANS 2012-2013 
Activa 2012* 2013* 
Liquide middelen € 15.451 € 26.596 

Overig €        -9  
Debiteuren €      969 €      881 
Totaal Activa €16.411 €27.477 

  
Passiva   
Verenigingsvermogen € 15.904 € 18.245 
Crediteuren €      482 €   1.232 
Overig / reservering €        25 €   8.000 
Totaal Passiva €16.411 €27.477 

*Saldo's per 31.12 van het 
boekjaar  
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EXPLOITATIEREKENING 2012-2013 
Inkomsten 2012 2013 
Subsidie Nierstichting €    9.534 €  17.086 
Contributies €    5.862 €    7.094 
Donaties/giften €         87 €       540 
Opbrengst loterij tijdens feestavond/dagtocht minus 
kosten 

€       497 €       291 

Sponsoring Nieuwsmagazine €       960 €    3.760 
Eigen bijdrage leden aan activiteiten €    3.020 €    2.735 
Rente bank  €       211 €       224 
Overige Opbrengsten w.o. verkoop oude notebooks €       215 €       300 
Totaal inkomsten € 20.386 € 32.030 

  
  

Uitgaven 2012 2013 
Afdracht contributie collectief lidmaatschap NVN €    1.354 €    1.202 
Administratiekosten €       810 €    3.926 
Portokosten €       819 €       158 
Abonnementen leesportefeuille etc.  t.b.v. patiënten 
dialysecentra 

€       547 €       306 

Kosten dagtocht minus eigen bijdrage deelnemers €    5.447 €    1.970 
Kosten thema-avond / voorlichting  €       897 
Kosten feestavond/ jubileumviering €    4.383 €    4.880 
Kosten Jaarvergadering €       180 €         18 
Reiskosten bestuursleden €       608 €    1.577 
Kosten drukwerk w.o. Nieuwsmagazine €    2.157 €    3.011 
Kosten herdenking minus gift t.b.v. herdenking €       110  
Kosten prijsjes, attenties incl. 
decemberviering/presentjes 

€    1.212 €    3.228 

Algemene kosten  €         35 €       281 
Kosten nieuwjaarsreceptie  €       234 
Reservering Jubileumfeest  €    8.000 
Totaal uitgaven € 17.662 € 29.688 

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

€   2.724 €   2.342 

 
 
 
Bestuur NVS 
Februari 2014 


