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Jaarverslag 2014 van Nierpatiënten Vereniging Solidair 
 

 

Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 19 januari was de Nieuwjaarsreceptie in Het Trefpunt in Gorssel. De 

uiteindelijke opkomst was groter dan verwacht, ruim 40 personen bezochten de 
receptie. Monique Stoop van de Nierstichting en nefroloog dokter G. Vermeer, 
voorheen werkzaam in het Deventer Ziekenhuis, mochten we begroeten, evenals 

patiënten van ‘onze’ drie ziekenhuizen. Ook dit keer zagen we weer een aantal 
nieuwe gezichten tussen vele trouwe bezoekers van onze activiteiten. Het was 

een gezellig informeel samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
HKZ Hercertificering Dialyseafdeling Deventer ziekenhuis 

Op 8 april was een van de bestuursleden aanwezig bij het hercertificeringstraject  
van de dialyseafdeling Deze werd uitgevoerd door Lloyds. 

 
World Kidney Day 
Op donderdag 13 maart was het World Kidney Day. De NVS was in het Gelre 

ziekenhuis, locatie Apeldoorn, Rijnstate ziekenhuis Arnhem 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.  

 
Open dag van Zorg en Welzijn 15 maart 

Van 10 tot en met 15 maart 2014 werd de tweede Nationale Week van 
Zorg en Welzijn georganiseerd. Een week waarin iedereen kon komen 
kijken hoe de zorg en welzijn ècht werkt om zo met eigen ogen te ervaren 

wat voor fantastisch werk er in deze sector gedaan wordt. 
Om hier ook aandacht aan te geven stond de NVS op zaterdag 15 Maart tussen 

10:00 en 16:00 uur in het Rijnstate ziekenhuis locatie Zevenaar. De dag was 
bedoeld voor bewoners uit de regio, potentiële nieuwe medewerkers, familie en 

vrienden, maar ook voor huisartsen en dokters assistenten. U kon zelfstandig via 
een uitgezette route door het ziekenhuis lopen. Ook werden er verschillende 
kinderactiviteiten georganiseerd. Deze dag werd bezocht door ongeveer 1800 

personen. Wij stonden met 3 personen van het bestuur en 2 jongelui voor het  
dr. Donorspel met leuke prijzen voor de jeugd. 
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Dagtocht 24 mei 

De NVS op wereldreis… 
Het was een verassing om te zien met hoeveel mensen we vandaag zouden zijn! 

Nadat we in de luxe bus stapten reden we naar de mooie Noordoostpolder. Het 
was leuk om te zien dat het ‘ijs’ zo snel gebroken was tussen velen en iedereen 
gelijk met elkaar aan het kletsen was over van alles. Het weer zat mee. Ondanks 

de regen die was afgegeven voor de ochtend, scheen juist deze dag de zon en 
hadden we mooi uitzicht vanuit de bus. Daar aangekomen hebben we genoten 

van een luxe 
lunch, waarna we dan eindelijk al het moois konden gaan bewonderen. De 

tropische tuin, Lorituin, Maleisische tuin en Vlindervallei, we hebben ze allemaal 
gezien. Iedereen leek zich goed te vermaken en in groepjes of als koppel 
kwamen we de meesten wel een keer tegen. We hebben niet met iedereen een 

praatje kunnen maken, dat vonden we wel jammer hoor. Na een paar uur lopen, 
zitten, bloemen bewonderen, papagaaien en vissen voeren was het tijd voor 

koffie met gebak! De sfeer was gezellig. De chauffeur bracht iedereen na de 
koffie in zijn luxe bus naar Epe, waar we met z’n alle hebben kunnen genieten 
van veel te veel lekker eten in Restaurant de Stern. De keuze was echt reuze. De 

dag ‘vloog voorbij’, voor we het wisten stonden we weer op de uitstapplaats. 
Deze dag voelde echt een beetje als wereldreis, nadat we zoveel moois gezien 

hebben en verschillende mensen ontmoet met ieder een eigen verhaal. 
Opkomst 99 personen. 
 

Feestmiddag 
Op zaterdagmiddag 18 oktober 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 Allround Indische band Relight die 
diverse acts en muziekstukken opvoerden. Ook was er een bewaker aanwezig 
om de mensen op te vangen bij binnenkomst en tante annie vermaakte de 

mensen aan tafel met een grapje en een trucje. De middag startte om 13:00 uur 
en om 19:00 uur ging een ieder voldaan naar huis. Opkomst 93 personen. 
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Jaarvergadering en Themamiddag 8 maart 
Zaterdag 8 maart hield de NVS haar algemene ledenvergadering in Sport en 
Cultureel Centrum ’t Trefpunt te GORSSEL met aansluitend een themamiddag 

over medicijnen en thuishemodialyse. 
Het was een prachtige, zonnige en warme voorjaarsdag. Ondanks het prachtige 

weer was er toch een aardig gezelschap binnen om te luisteren en mee te 
denken en te praten over het werk van de Nierstichting, medicijnen voor 
nierpatiënten en thuishemodialyse. De ontvangst was om 13.00 uur met koffie 

en gebak waarna de ALV begon om 13.30 uur. Onderdelen die aan bod kwamen 
waren de herbenoeming van het huidige bestuur, het huishoudelijk reglement 

welke werd vastgesteld voor meer transparantie, het meerjarenplan, 
ledenoverzicht, verslag kascommissie, financieel verslag en de contributie. 

 
Het thema over medicijnen werd verzorgd door Yu-Ming Meijer en Frederik Pauw, 
apothekers van Apotheek de Maten uit Apeldoorn. Zij begonnen hun verhaal met 

hoe de apotheek werkt. Door middel van dia’s en uitleg werd verteld wat de 
route van een medicijn is van het uitschrijven door de arts tot aan uitgifte aan de 

balie of thuisbezorgd. Heel interessant om te weten wat er allemaal bij komt 
kijken. 
 

De middag eindigde met een thema over thuishemodialyse. 
Thuishemodialyse wordt steeds meer gekozen als vorm van dialysebehandeling. 

De zorgverzekeraars verwachten ook dat een groter aantal patiënten thuis de 
dialysebehandeling gaat uitvoeren. Harry Hoffard, dialyseverpleegkundige en 
opleidingsverpleegkundige voor de thuishemodialyse van het Deventer 

Ziekenhuis en Alina Harris, regiocoördinator voor oost Nederland van Dianet 
Utrecht hielden d.m.v. dia’s een presentatie over thuishemodialyse. 

 
Na de presentaties was het gezellig napraten in de kantine van het gebouw 
onder het genot van een hapje en een drankje. 

Mede namens Alina Harris en Harry Hoffard, 
 

Kookworkshop 
In de periode oktober tot en met half december stonden er een aantal 
kookworkshops gepland in samenwerking met chefkok René van Doornum van 

Gasthuis de Soleil te Doesburg. Deze hadden 2 thema’s; de Indonesische keuken 
en de Turks/Marrokaanse keuken. Helaas kwamen er over de 3 ziekenhuizen 

slechts 7 aanmeldingen binnen zodat de minimale groep grootte niet gehaald 
werd en dit evenement moest worden afgelast. 
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Belangenbehartiging 
Ook in 2014 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 ten 
opzichte van vorig jaar redelijk stabiel gebleven. 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 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 2014  
 

Xbox voor dialyseafdeling Arnhem 
De dialyseafdeling van het Rijnstate ziekenhuis heeft op 5 december een 
spelcomputer met groot scherm en een laptop in bruikleen gegeven. Deze 

apparatuur is bedoeld voor de patiënten en zorgt voor afleiding tijdens hun 
dialysebehandeling in het ziekenhuis. Harry Zomer, voorzitter van de NVS, kwam 

het cadeau persoonlijk overhandigen. Hij werd daarbij vergezeld door Sinterklaas 
en zijn Piet, die op deze 5 december cadeaus uitdeelden aan de patiënten die op 
dat moment aanwezig waren op de dialyseafdeling. Een patiënt en  

verpleegkundige hebben ter plekke een van de spellen van de XBox 
uitgeprobeerd. 
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Financieel 
 

 

EXPLOITATIEREKENING 2013-2014 
  Inkomsten 2013 2014 

Subsidie Nierstichting € 17.086 € 16.709 

Contributies € 7.094 € 7.631 

Donaties/giften € 540 € 191 

Opbrengst loterij tijdens feestavond/dagtocht minus kosten € 291 € 308 

Sponsoring Nieuwsmagazine € 3.760 € 240 

Eigen bijdrage leden aan activiteiten € 2.735 € 0 

Rente bank  € 224 € 230 

Overige Opbrengsten w.o. verkoop oude notebooks € 300 € 582 

Totaal inkomsten € 32.030 € 25.891 

 

  

 

  

Uitgaven 2013 2014 

Afdracht contributie collectief lidmaatschap NVN € 1.202 € 1.487 

Administratiekosten € 3.926 € 2.509 

Portokosten € 158 € 1.142 

Abonnementen leesportefeuille etc.  t.b.v. patiënten dialysecentra € 306 € 694 

Kosten dagtocht minus eigen bijdrage deelnemers € 1.970 € 4.740 

Kosten thema-avond / voorlichting € 897 € 3.584 

Kosten feestavond/ jubileumviering € 4.880 € 5.601 

Kosten Jaarvergadering € 18 € 0 

Reiskosten bestuursleden € 1.577 € 1.729 

Kosten drukwerk w.o. Nieuwsmagazine € 3.011 € 4.023 

Kosten herdenking minus gift t.b.v. herdenking  0 

Kosten prijsjes, attenties incl. decemberviering/presentjes € 3.228 € 3.449 

Algemene kosten  € 281 € 0 

Kosten Sport en Beweging 
 

€ 1.678 

Kosten nieuwjaarsreceptie € 234 € 291 

Reservering Jubileumfeest € 8.000 € 0 

Totaal uitgaven € 29.688 € 30.927 

 

  

Saldo Inkomsten minus Uitgaven, t.l.v./t.b.v. verenigingsvermogen € 2.342 € -5.036 

 
 

Bestuur NVS 
April 2015 
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