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Jaarverslag 2017 van Nierpatiënten Vereniging Solidair 
  
Nieuwjaarsreceptie  
Zondag 15 januari hielden wij de Nieuwjaarsreceptie in De Heideroos te  
Eerbeek. De opkomst was groter dan verwacht, we konden circa 92 personen 

verwelkomen. We zagen een aantal bekende gezichten, evenals patiënten van 
“onze” drie ziekenhuizen. Maar gelukkig dit keer ook een aantal nieuwe 
gezichten. Het was een gezellig informeel samenzijn, met deze keer een klein 

buffet en dat viel erg in de smaak. Als je goed luisterde hoorde je overal “dit is 
voor herhaling vatbaar”.   

 
World Kidney Day  
Op donderdag 9 maart was het World Kidney Day. De NVS was aanwezig in de 

stationshal  in Deventer. Wij vroegen om aandacht voor nierziekten en kregen 
daarbij natuurlijk de hulp van diverse vrijwilligers, van de Nierstichting en een 

aantal sponsoren die diverse kleine geschenken ter beschikking stelden. De 
mensen van de stationsbeveiliging en –leiding maakten het ons overigens erg 
moeilijk, zonder vooraf toestemming te vragen hadden wij deze actie nooit 

mogen doen. Na lang praten werden wij toch getolereerd, maar niet langer dan 
tot 15.00 uur. En wij maar denken dat de stationshal openbaar gebied was. 

Jammer, dat toenemende bureaucratie óók in Nederland ons spontane werk bijna 
onmogelijk maakt.  
  

Algemene Ledenvergadering  
Op zaterdag 18 maart hield de NVS haar Algemene Ledenvergadering. Deze 

werd bezocht door circa 33 personen. Om het bezoek aan zo’n enigszins saaie 
activiteit aantrekkelijker te maken (in 2016 waren er slechts een handvol 

geïnteresseerden) hadden we een high tea georganiseerd. En dat hielp, de 
opkomst was geweldig!!  
 

Boottocht  
Onder muzikale begeleiding van de ons bekende troubadour reisden we op 17 

juni met de Graaf van Byland een dag over het water. Met bussen uit Arnhem, 
Apeldoorn en Deventer gingen circa 149 personen eerst naar ons vertrekpunt in 
Tolkamer. Wij konden ons aan boord prima vermaken onder het genot van een 

hapje en drankje. Als hoofdmaaltijd was er een heerlijk en prima verzorgd warm 
en koud buffet. Een waar genot voor het oog. Als extra verrassing was er ook 

nog een geweldig ijs, fruit en vla buffet. Om onze kas te spekken werd er nog 
een bingo gehouden. Zéér succesvol, deze 7 uur durende vaartocht over diverse 
Nederlandse rivieren.  

Het hoeft geen betoog dat voor de communicatie, het lotgenotencontact en het 
stimuleren van de onderlinge verhoudingen deze dag ideale mogelijkheden gaf in 

een ongedwongen sfeer. 
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Donorweek  
In de week van 9 t/m 13 oktober was het nationale donorweek. In het 
Deventer Ziekenhuis was een stand ingericht o.a. om te attenderen op het 

belang een keuze te maken en die te laten registreren in het donorregister. 
Vanuit ons bestuur werd gedurende 2 dagen assistentie verleend.  

 
Feestmiddag  
Zaterdagmiddag 21 oktober stond in het teken van de feestmiddag. De locatie 

die wij kozen, was De IJsselhoeve in Doesburg. Helaas hadden we voor het eerst 
een enorm tegenvallende opkomst, slechts 60 personen. Nadien is dit verder 

onderzocht en het bleek te komen door de verdeelde herfstvakantie. Om dit voor 
een volgende keer te voorkomen wordt begin 2018 een enquête gehouden waar 

ook het thema voorkeurdata aan de orde komen. Dan verder met de 
feestmiddag. De muzikale ondersteuning was van het Delta Combo en ook Tante 
Annie was weer van de partij met veel grappen en grollen. Er was een uitgebreid 

warm en koud buffet met aan het slot een geweldige ijstaart met vuurwerk. 
De start van deze zeer geslaagde middag was om 13.00 uur en om 19.00 

keerden wij allen huiswaarts.   
 
Voorlichtingsavond in Apeldoorn  

Op dinsdag 28 november hield de NVS in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn  
een voorlichtingsavond onder leiding van mw. Carin Hoogstraten van de 

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Titel: In gesprek met je zorgverlener. Aan 
de orde kwamen het contact met je eigen zorgverlener en hoe kun je het beste 
resultaat halen uit een consult. We hebben het voornemen deze voorlichting in 

2018 ook in Deventer er Arnhem te laten plaatsvinden. Doordat er diverse 
mensen ziek waren was de opkomst wel laag met 12 deelnemers. De reactie van 

de deelnemers was er echter niet minder om, het gemiddelde cijfer voor deze 
voorlichting was een dikke acht! 
 

December activiteiten  
In 2017 heeft de NVS haar medewerking verleend aan de 5-decemberviering in 

de dialysecentra van Apeldoorn en Deventer, We gaven aan de dialysepatiënten 
in het ziekenhuis een banketstaaf en een klein geschenkje.  
Ook is er in december een bingo gehouden op de dialyseafdelingen in het Gelre 

en Rijnstate ziekenhuis. De cadeau’s zijn door de NVS ter beschikking gesteld en 
er is medewerking verleent door verpleegkundigen van de afdeling. Vanuit het 

Rijnstate zijn er zelfs een aantal patiënten bereid gevonden om de bingo te 
draaien. Dit is zo goed ontvangen dat ze van plan zijn dit met de patienten een 
paar keer per jaar te organiseren. De NVS heeft toegezegd de bingomolen met 

toebehoren ter beschikking te stellen.    
Ter gelegenheid van de kerstdagen en oud en nieuw is aan al onze leden de  

al jarenlang vertrouwde jaarkalender verzonden.  
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Leesportefeuille  
Op de dialysecentra in Apeldoorn en Deventer werd op kosten van de NVS ook 
dit jaar wekelijks een leesportefeuille bezorgd t.b.v. de patiënten.  

 
Betrokkenheid bij de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging  

Wij zijn als lokale vereniging erg betrokken bij de activiteiten van de 
Nierstichting en van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Wij bezochten de 
Algemene Ledenvergaderingen van de NVN, een wetenschapsdag over 

toekomstige ontwikkelingen en wij bezochten het besturenoverleg. 
 

Bestuursvergaderingen en ons NVS Magazine  
Wij kwamen dit jaar 5 keer als bestuur bijeen. Van deze vergaderingen 

verscheen steeds een uitgebreid verslag.  Ons Nieuwsmagazine “NVS Nieuws” 
verscheen 4 maal in 2017.  

 
Belangenbehartiging 
- Vragen die binnenkwamen hebben wij getracht zelf op te lossen - en dat lukt 

best vaak -  of de mensen naar de juiste instantie te verwijzen.  
- Het verwerken en oplossen van taxiklachten van onze doelgroep was een 
speerpunt. Deze service was en is 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! 

- Het bestuur had regelmatig overleg met de dialysecentra in Apeldoorn, 
Deventer en Arnhem en we bezochten een aantal malen patiënten thuis tijdens 
hun dialyse of in één van de bij ons aangesloten dialysecentra. 

- Om belangenbehartiging beter te kunnen sturen besloten wij een 
ledenraadpleging te houden. Voorbereiding daarvoor verrichtten wij in 2017, de 

effectuering volgt in 2018.  
 
Vooruitblik 2018 

Even een blik in de “glazen bol”.  
Een aantal van onze activiteiten zullen naar alle waarschijnlijkheid  hetzelfde 

blijven, denk aan: 
- onze inspanning met betrekking tot het taxivervoer, wij blijven voor u 
  bemiddelen; 

- het uitgeven van een informatief bulletin; 
- ons presenteren tijdens de World Kidney Day; 

- het geven van voorlichting;  
- het organiseren van activiteiten waarvan wij denken dat daardoor het leven 
  van nierpatiënten aangenamer kan worden. 
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Maar …. In 2017 hebben wij meermalen een oproep gedaan om hulp bij ons werk 
als bestuur. Het is niet goed dat het vele werk gedaan moet worden door slechts 
3 personen. 

Onze voorzitter, Harry Zomer, heeft al jaren de taak van penningmeester op zich 
genomen, daarnaast is hij ook nog de man die de ledenadministratie verzorgt. 

Als er niets verbetert in die situatie lopen we allemaal het risico dat er 
bestuursleden aftreden. Het voortbestaan van onze vereniging staat dan op het 
spel. 

 
Wat daarbij ook een rol speelt: de Nierstichting heeft een aantal criteria 

gewijzigd. Zo moeten de lokale verenigingen uitgebreider hun financiële uitgaven 
verantwoorden. Dit betekent méér werk. Het herzien van de criteria betekent 

ook dat wij – als een van de weinige verenigingen in Nederland – in 2019 minder 
subsidie gaan ontvangen. 
Het is dus mogelijk dat wij op termijn minder “leuke dingen” kunnen 

organiseren. 
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Financieel 
 

 
BALANS 2016-2017 

  

 
2016* 2017* 

Liquide middelen € 22.829 € 22.354 

Overig € 63 € 103 

Debiteuren € 733 € 1.800 

Totaal Activa € 23.625 € 24.257    

Passiva 
  

Verenigingsvermogen € 15.545 € 16.257 

Crediteuren € 80 € 0 

Overig / reservering € 8.000 € 8.000 

Totaal Passiva € 23.625 € 24.257    

*Saldo's per 31.12 van het boekjaar  
  

 
 

 

  

 

 

  

EXPLOITATIEREKENING 2016-2017 
  

Inkomsten 2016 2017 

Subsidie Nierstichting € 16.679 € 18.347 

Contributies € 8.746 € 8.675 

Donaties/giften € 2002 € 458 

Opbrengst loterij tijdens feestavond/dagtocht minus kosten € -54 € 541 

Sponsoring Nieuwsmagazine € 800 € 2.080 

Eigen bijdrage leden aan activiteiten € 2.732 € 4.091 

Rente bank  € 177 € 49 

   

Totaal inkomsten € 31.082 € 34.241 
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Uitgaven 

2016 2017 

Afdracht contributie collectief lidmaatschap NVN € 1.831 € 1.698 

Administratiekosten € 1.775 €1.440  

Portokosten € 443 € 1.266 

Telefoonkosten € 0  € 180 

Abonnementen leesportefeuille etc.  t.b.v. patiënten dialysecentra € 1.054 € 938 

Kosten dagtocht € 9.658 €13.043  

Kosten thema-avond / voorlichting € 1.367 -€  619  

Kosten feestavond/ jubileumviering € 6.430 € 4.623 

Kosten Jaarvergadering € 40 € 678 

Reiskosten bestuursleden € 1.714 € 901 

Kosten drukwerk w.o. Nieuwsmagazine € 3.574 € 4.071 

Kosten voorlichting € 0 € 75 

Kosten prijsjes, attenties incl. decemberviering/presentjes € 2.857 € 1.745 

Algemene kosten  € 340 € 325 

Kosten Sport en Beweging € 474 € 664 

Kosten nieuwjaarsreceptie € 1.044 € 2.501 

   

Totaal uitgaven € 32.601 € 33.529    

Saldo Inkomsten minus Uitgaven, t.l.v./t.b.v. verenigingsvermogen - € 1.519 € 712 

 
 
 

Bestuur NVS 
Februari 2018 
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