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Jaarverslag 2015 van Nierpatiënten Vereniging Solidair
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 18 januari was de Nieuwjaarsreceptie in Bistro de Bron te Loenen. De
uiteindelijke opkomst was groter dan verwacht, circa 70 personen bezochten de
receptie. Monique Stoop van de Nierstichting en een aantal verpleegkundigen
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.
World Kidney Day
Op donderdag 12 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 en zoutloze kruiden ter 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.
Zowel via Omroep Apeldoorn, TV-Gelderland als Radio Gelderland heeft onze
voorzitter Harry Zomer aandacht gevraagd voor World Kidney Day en het belang
om een keuze te maken en die te laten registreren in het donorregister.
Dagtocht
Op 9 juni reisden we met de boot van ‘Jan van Cuyk’ een dag over het water van
de Maas en Waal. Circa 170 personen reisden die dag met ons mee. Animatie
werd verzorgd door ‘de kapitein’ en we hadden een muzikaal trio, Delta Combo
die meerdere malen evergreens ten gehore brachten. Ondertussen konden wij
ons aan boord prima vermaken onder het genot van een hapje en onbeperkt
gebruik maken van de drankjes uit het assortiment. Aan de innerlijke mens was
gedacht in de vorm van een uitstekend en prima verzorgd warm en koud buffet
op beide dekken. Het buffet was een waar genot voor het oog. Als extra
verrassing was er ook nog een geweldig ijs, fruit en vla buffet. Voor het spekken
van de kas werd er nog een loterij gehouden.
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Feestmiddag
In 2015 is er geen feestmiddag geweest, de mogelijkheden binnen het bestuur
om dit te organiseren waren te beperkt, mede daarom werd besloten om de
feestmiddag in 2015 geen doorgang te laten hebben. De gelden die hiermee
bespaard werden, kunnen ten gunste van het feest in 2016, ons 30 jarig
jubileum gebruikt worden.
Jaarvergadering en Themamiddag
Op zaterdag 13 juni hield de NVS haar Algemene Ledenvergadering. Deze werd
bezocht door circa 35 personen. Aansluitend aan de ALV werd er voorlichting
gegeven met als thema “gezonder door wijnafval”. Spreker was Prof. Dr. P.G.
Hugenholtz, emeritus hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit en
erevoorzitter van de Europese Vereniging van Cardiologie. Hij vertelde over het
eten van voldoende fruit en groente en de invloed daarvan op de sterfte aan
hartziekten.
Voorlichting transplantatie en donatie.
Op dinsdag 10 november hield de NVS in het auditorium van het Deventer
ziekenhuis een voorlichtingsavond m.m.v. het Universitair Medisch Centrum
Groningen. Op deze avond kwamen weer een groot aantal aspecten aan bod die
spelen rond een niertransplantatie. Bijvoorbeeld de typering, wachtlijst, criteria,
voor- en nadelen van transplantatie en mogelijkheden met een levende donor.
De voorlichting werd gegeven door verschillende specialisten; een transplantatie
nefroloog, een chirurg en de coördinator nierdonatie bij leven. De voorlichting
was duidelijk en toegespitst op de huidige tijd.
Het ervaringskoppel was ook geregeld door het UMCG waarbij de ontvanger uit
Deventer kwam en nog geen 2 maanden geleden was getransplanteerd. De
eerste transplantatie was niet goed gegaan en de 2de gelukkig een succes. Dit
was ook nog een cross-over transplantatie! Een goed voorbeeld dus van wat er
kan en niet kan, en wat er fout maar gelukkig ook goed kan gaan.
Tussentijds werden er genoeg vragen gesteld die, zover ik heb kunnen zien, naar
tevredenheid beantwoord werden. Na afloop was er nog gelegenheid tot
napraten onder het genot van een drankje.
Belangenbehartiging
Ook in 2015 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
Pagina 2 van 5

Nierpatiënten Vereniging Solidair
Postbus 179
6960 AD Eerbeek
Tel: 0313-655880
Email: info@de-nvs.nl
Rabobank: 3866.13.311
KvK: V40651010
uitleggen van de regels. De knelpunten en klachten rondom het ziekenvervoer
van dialysepatiënten blijven onze aandacht houden.
Onze voorzitter is betrokken geweest bij een nieuwsitem op TV Gelderland. In de
uitzending werd gevraagd of mensen DVD’s ter beschikking wilden stellen t.b.v.
dialysepatiënten. Er werd massaal op gereageerd, ruim 2000 DVD’s vonden hun
weg naar de NVS en worden beschikbaar gesteld aan onze dialysecentra.
Leesportefeuille
Op de dialysecentra in Apeldoorn en Deventer werd ten laste van de NVS
wekelijks een leesportefeuille bezorgd t.b.v. de patiënten.
Belangenbehartiging
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.
Betrokkenheid bij Nierstichting en NVN
Via o.a. social media wezen wij onze leden op de activiteiten van de Nierstichting
(bv Rode Loper) en van de Nierpatiënten Vereniging Nederland.
NVS Magazine
Ons Nieuwsmagazine “NVS Nieuws” verscheen 5 maal in 2015.
December activiteiten
In 2015 heeft de NVS haar medewerking verleend aan de
5 december viering in de dialysecentra van Apeldoorn en Deventer, Arnhem
wilde zelf de volledige organisatie weer op zich nemen.
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.
In de laatste dagen voor kerst is op initiatief van ons partnerlid Grietje Mulder
meerdere malen een optreden verzorgd tijdens de dialyses in het Dialyse
Centrum Apeldoorn. Verkleed als oud hollands koor zongen zij een aantal
kerstliederen samen met de patiënten. Dit is door zowel patiënten als personeel
zeer goed ontvangen. Ook op het koor heeft dit een enorme indruk
achtergelaten.
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Financieel
BALANS 2014-2015

2014*
€ 21.185

2015*
€ 24.068

Liquide middelen
Overig
Debiteuren
Totaal Activa

€ 1.155
€ 1.017
€ 22.340 € 25.085

Passiva
Verenigingsvermogen
Crediteuren
Overig / reservering
Totaal Passiva

€ 13.210 € 17.085
€ 1.130
€0
€ 8.000
€ 8.000
€ 22.340 € 25.085

*Saldo's per 31.12 van het boekjaar

EXPLOITATIEREKENING 2014-2015
Inkomsten
Subsidie Nierstichting
Contributies
Donaties/giften
Opbrengst loterij tijdens feestavond/dagtocht minus kosten
Sponsoring Nieuwsmagazine
Eigen bijdrage leden aan activiteiten
Rente bank
Overige Opbrengsten w.o. verkoop oude notebooks
Totaal inkomsten

2014
2015
€ 16.709 € 16.194
€ 7.631
€ 8.665
€ 191
€ 73
€ 308
€ -137
€ 240
€ 1.920
€0
€ 3.085
€ 230
€ 236
€ 582
€0
€ 25.891 € 30.036
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Uitgaven
Afdracht contributie collectief lidmaatschap NVN
Administratiekosten
Portokosten
Abonnementen leesportefeuille etc. t.b.v. patiënten dialysecentra
Kosten dagtocht minus eigen bijdrage deelnemers
Kosten thema-avond / voorlichting
Kosten feestavond/ jubileumviering
Kosten Jaarvergadering
Reiskosten bestuursleden
Kosten drukwerk w.o. Nieuwsmagazine
Kosten herdenking minus gift t.b.v. herdenking
Kosten prijsjes, attenties incl. decemberviering/presentjes
Algemene kosten
Kosten Sport en Beweging
Kosten nieuwjaarsreceptie
Reservering Jubileumfeest
Totaal uitgaven

2014
€ 1.487
€ 2.509
€ 1.142
€ 694
€ 4.740
€ 3.584
€ 5.601
€0
€ 1.729
€ 4.023
€ 3.449
€0
€ 1.678
€ 291
€0
€ 30.927

2015
€ 1.760
€ 1.764
€ 451
€ 959
€ 12.875
€ 701
€0
€0
€ 1.509
€ 3.365
0
€ 1.504
€0
€ 311
€ 1.115
€0
€ 26.314

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

€ -5.036

€ 3.722

Bestuur NVS
April 2016
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