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Voorwoord
De Nierpatiënten Vereniging Maastricht is een zelfstandige rechtspersoon. Haar
aandachtsgebied is de regio van het academisch ziekenhuis Maastricht.
Zij behartigt de individuele en collectieve belangen van alle leden, (pré-) dialyserenden,
getransplanteerden en hun partners zoals genoemd in de statuten. Dit gebeurt om voor
alle betrokkenen een sociaal-maatschappelijk en medisch optimum te bereiken. Om dit
doel te bereiken worden initiatieven genomen, maatregelen getroffen en worden
activiteiten/projecten opgezet of gestimuleerd.
Ook in 2016 zal de aandacht in sterke mate blijven uitgaan naar:
 belangenbehartiging,
 voorlichting,
 lotgenotenzorg: passende recreatieve en ontspanningsuitjes,
 samenwerking met Nierstichting en NVN.
Hierdoor denkt het bestuur een passende bijdrage te leveren aan de primaire behoeften
van de leden.
Dit jaarplan biedt een duidelijk beeld van de activiteiten die de vereniging in 2016 (en
volgende jaren) zal uitvoeren. Dit jaarplan is opgesteld als vervolg op het Jaarplan NVM
2015. In 2014 is een start gemaakt met het opstellen van een jaarplan voor onze
vereniging. De wens van het bestuur was toen om naast de al bestaande activiteiten
nieuwe activiteiten te ontplooien. Door die nieuwe activiteiten richt de vereniging haar
inspanningen meer op alle groepen leden. Vooraf was al bekend dat de ambitie van het
Jaarplan NVM 2014 erg groot was en dat het ondenkbaar was om alle activiteiten in dat
jaar te ontwikkelen en uit te voeren. Dit jaarplan van 2016 bouwt voort op de basis die in
het jaarplan van 2014 is vastgelegd.
Het Jaarplan NVM 2016 is tot stand gekomen door uit te blijven gaan van de primaire
doelstellingen en taken (statuten). Het bestuur heeft 2015 geëvalueerd en heeft
gediscussieerd om zodoende tot een herijking en vernieuwing van de activiteiten te
komen. De gewenste bijstellingen zijn verwerkt in het voorliggende Jaarplan NVM 2016.
In dit jaarplan is, voor het eerst, het verzoek van de Nierstichting verwerkt om invulling
te geven aan de zogenaamde vierde kerntaak: het leveren van een bijdrage aan ambities
en activiteiten van de Nierstichting.
Dit jaarplan zal gedurende 2016 worden bijgesteld op basis van de reacties die worden
ontvangen. Op deze wijze blijft het jaarplan ook in 2016 een "levend" document dat
steeds meer toegroeit naar een passend en haalbaar jaarplan van de NVM.
Dit jaarplan is op 27 januari 2016 door het bestuur vastgesteld.
Het jaarplan wordt met de leden besproken tijdens Algemene Leden Vergadering op 20
maart 2016.
Ook dit jaar is de ambitie van dit jaarplan erg groot. Daarom zullen de vernieuwingen in
dit jaarplan deels in navolgende jaren worden gerealiseerd.
Het bestuur gaat uit van nauwe samenwerking met alle partijen in de omgeving.
Het bestuur hoopt van harte dat 2016 een jaar wordt waarin de activiteiten
succesvol worden uitgebreid en uitgevoerd. Een jaar waarin de belangen van de
leden optimaal worden gediend.
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1. Doelstelling NVM
De doelstellingen van de NVM zijn vertaald in vier kerntaken voor de vereniging en voor
het bestuur. Deze kerntaken vormen het kader waarbinnen de activiteiten van de
vereniging worden uitgevoerd. De vier kerntaken zijn voor alle leden van de vereniging
van toepassing.
In de statuten van de vereniging wordt eenduidig aangegeven wie lid kan zijn van de
vereniging.
Bij de uitwerking van dit jaarplan zijn de kerntaken voor elk van de onderkende groepen
leden afzonderlijk in ogenschouw genomen. Hierdoor is een duidelijk beeld ontstaan van
de activiteiten die de NVM voor de afzonderlijke doelgroepen uitvoert en wenst uit te
voeren.
Kerntaken
In het werkveld van de NVM zijn vier kerntaken onderkend. Deze kerntaken kennen deels
zowel een collectief als een individueel karakter. Samenvatten betreffen dit de taken:
 Belangenbehartiging
o Collectieve belangen
o Individuele belangen
 Voorlichting
o Collectieve voorlichting
o Individuele voorlichting
 Recreatie, sociale en ontspanningsactiviteiten
o Collectieve activiteiten
 Samenwerking Nierstichting en NVN
o Collectieve activiteiten.
Leden van de vereniging
De statuten van NVM geven aan dat lid van de vereniging kunnen zijn:
 Pré-dialyse patiënten en hun partners
 Dialyse patiënten en hun partners
 Transplantatie patiënten en hun partners
 Ouders van patiënten jonger dan 21 jaar.
De statuten van NVM geven aan dat de vereniging ook ereleden kent.
Mw. Marlies Brants is erelid van de NVM
Donateurs
Naast leden kent de NVM ook donateurs.
Deze mensen of instanties dragen NVM een warm hart toe en steunen NVM financieel.
Donateurs ontvangen 4 keer per jaar het ledenblad Dia-tranS. Op deze wijze informeert
de NVM donateurs over de activiteiten van de vereniging en over zaken die van belang
zijn voor nierpatiënten.
In het verleden zijn (enkele) donateurs behandeld overeenkomstig leden. In 2014 heeft
het bestuur deze situatie hersteld. Voor enkele donateurs zouden hierdoor, gezien de
bijzondere omstandigheden (begeleiding leden, etc.), problemen ontstaan. Voor deze
mensen heeft het bestuur besloten het voorgenomen herstel van onze tegenprestatie
niet door te voeren. Het bestuur heeft voor deze selecte en beperkte groep donateurs
besloten een overgangsregeling te hanteren en hen een gelijke behandeling te blijven
bieden als leden.
Adverteerders
De NVM heeft ook relaties met adverteerders.
Deze partijen krijgen tegen een financiële vergoeding de mogelijkheid om een
advertentie te plaatsen in het ledenblad Dia-tranS.
Zij ontvangen 4 keer per jaar de uitgave van het ledenblad Dia-tranS.
Status: Definitief bestuur
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2. Activiteiten Leden
De activiteiten van de leden worden gepresenteerd op basis van de vier kerntaken
voor de afzonderlijke groepen leden.
2.1.Belangenbehartiging
2.1.1. Collectieve belangen
Deze activiteiten vinden plaats voor pré-dialyse-, dialyse- en
transplantatiepatiënten. Uiteraard kunnen deze ook betrekking hebben op
partners en ouders van deze patiënten.
2.1.1.1. Alle patiënten
a. Overleg met Staf Nefrologie en overleg met hoofden afdeling
o Ontwikkelingen AZM
o Patiënten tevredenheidonderzoek
o Samenwerking m.b.t. collectieve voorlichting
o Activiteiten voor leden (bv tijdens dialyse)
b. Overleg met Medisch Maatschappelijk Werk / nefrologie
o Belangen patiënten
o Aandachtspunten uit werkveld
o Samenwerking t.b.v. patiënten/leden
o Suggesties voor NVM
c. World Kidney Day (10 maart 2016)
Bestuur organiseert in samenwerking met de NVN en andere partijen
een activiteit om meer begrip voor nierpatiënten te kweken.
Uiteraard nodigt het bestuur patiënten, partners en andere mensen
(vrijwilligers) uit om hieraan deel te nemen.
d. Donorweek (10 t/m 16 oktober 2016)
Bestuur pakt in samenwerking met SPO en IFMSA een activiteit op
om orgaandonatie en het donorregister actief te promoten.
Samenwerking wordt ook gezocht met de studentenverenigingen en
met vrijwilligers. Uiteraard nodigt het bestuur patiënten, partners en
leden uit om hieraan deel te nemen.
e. Week van de chronisch zieken (12 t/m 18 november 2016)
Een activiteit om op een of andere manier bij te dragen aan: de
versterking van de autonomie en de gelijkwaardige
maatschappelijke participatie van nierpatiënten; de verbetering van
de beeldvorming over nierpatiënten; de verbetering van de kwaliteit
van voorzieningen, de deskundigheid van hulp- en dienstverleners
en het nierpatiëntenbeleid.
N.a.v. de deelname de afgelopen 2 jaar heeft de NVM geconstateerd
dat het maatschappelijk effect van deelname aan deze activiteit
binnen MUMC+ uiterst gering is gebleken. NVM zal in 2016 niet
meewerken aan deze activiteit.
f. Donorrit bij Ridderronde (3 augustus 2016)
De NVM werkt samen met de Stichting Promotie Orgaandonatie en
geeft mee invulling aan deze activiteit.
2.1.1.2. Groep Pré-dialyse
a. Nieuw: Overleg met afdeling "dialyse"
De NVM hoopt in 2016 meer toegang te krijgen tot deze doelgroep
zodat de belangen beter kunnen worden behartigd.
2.1.1.3. Groep Dialyse
a. Overleg met afdelingen "dialyse"
 Onderzoek patiënttevredenheid 'hemodialyse'
 Onderzoek patiënttevredenheid 'thuisdialyse'
Status: Definitief bestuur
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Patiënten belang en inbreng bij herzien proces "thuisdialyse"
Centrum Valkenburg
Diahub('s) / verpleeghuis "La Valence" in Heugem

2.1.1.4. Groep Transplantatie
a. Overleg met afdeling "transplantatie"
De NVM hoopt in 2016 meer toegang te krijgen tot deze doelgroep
zodat de belangen beter kunnen worden behartigd.
2.1.2. Individuele belangen
Deze activiteiten vinden steeds plaats op verzoek van de patiënt, de
partner of de ouder.
Individuele belangen kunnen zowel betrekking hebben op de
ziekenhuissituatie als op de persoonlijke omstandigheden. Inhoudelijk
vervult het bestuur een verbindende en afstemmende rol waarbij het
belang van de patiënt ic het lid voorop staat.
2.2.Voorlichting
2.2.1. Collectieve voorlichting
Deze activiteiten vinden zowel plaats voor de collectieve groep van leden
als ook specifiek voor de groepen pré-dialyse-, dialyse- en
transplantatiepatiënten. Uiteraard kunnen deze ook betrekking hebben op
partners en ouders van deze patiënten.
2.2.1.1. Alle patiënten
a. Ledenblad Dia-tranS
Het ledenblad wordt 4 keer uitgegeven. De verzending naar leden,
donateurs, externe relaties en adverteerders vindt plaats op:
1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.
b. Nieuw: Website NVM
In 2016 zal worden ingezet op een nieuwe NVM-site met veel
toegevoegde waarde voor alle partijen.
c. Facebook
Dit medium is sinds 2015 ingezet om een communicatieplatform te
realiseren voor, door en met leden en nierpatiënten.
d. Kookworkshops
Deze activiteit heeft niet uitsluitend betrekking op voorlichting maar
heeft ook tot doel om leden zowel onderling als met personeel van
azM te verbinden. Deze activiteit valt ook onder: lotgenotenzorg.
Deze activiteit wordt samen met AZM uitgevoerd. In 2015 is ook de
samenwerking met de NPV Parkstad eo gestart. Ook hun leden
kunnen deelnemen aan deze activiteit.
Er wordt 3 keer per jaar een workshop georganiseerd. Elke
workshop wordt maximaal 2 keer gegeven en wel telkens voor
maximaal 15 deelnemers.
e. Nieuw: Ziek zijn en financiën
Nierpatiënten hebben bijna altijd te maken met extra kosten om een
zo normaal mogelijk leven te hebben. De Nierstichting, de
zorgverzekeraars, de belastingdienst etc. kunnen leden informeren
over financiële mogelijkheden.
2.2.1.2. Groep Pré-dialyse
a. Nieuw: "Dialyse- en transplantatie" voorlichting
Patiënten en hun omgeving dienen tijdig te worden geïnformeerd
over de mogelijke gevolgen van hun ziekte, het traject dat volgt en
de keuzes die zij (wellicht) zelf moeten maken. Bovendien is het
Status: Definitief bestuur
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belangrijk dat de patiënt en "naasten" de gelegenheid hebben om
goed voorgelicht gezamenlijk dit traject te doorlopen. Contact met
lotgenoten is van groot belang.
Voorwaarden voor de realisatie van deze activiteit zijn:
 predialyse patiënten zijn collectief bereikbaar
 samenwerking met azM om deze activiteit uit te voeren.
2.2.1.3. Groep Dialyse
a. "Transplantatie" voorlichting
Deze voorlichting vindt al jaren plaats in samenwerking met het
azM. Uitgenodigd worden nierpatiënten en betrokkenen uit het
werkgebied van azM als transplantatieziekenhuis.
De NVM heeft in 2015 alle RNV's in het transplantatiedomein van
azM bij deze voorlichting betrokken. Dit zal ook in 2016 gebeuren.
In 2016 zullen twee bijeenkomst plaatsvinden: 8 en 16 november.
2.2.1.4. Groep Transplantatie
a. Nieuw: "Na een transplantatie" voorlichting
Na transplantatie zijn er vele kansen op een "normaal" leven.
Aandacht dient echter te blijven voor de bijzondere leefregels en de
(on)mogelijkheden die er zijn. Juiste informatie en contact met
lotgenoten is van groot belang.
Voorwaarden voor de realisatie van deze activiteit zijn:
 getransplanteerden zijn collectief bereikbaar
 samenwerking met azM om deze activiteit uit te voeren.
2.2.2. Individuele voorlichting
Deze activiteiten vinden steeds plaats op verzoek van de patiënt, de
partner of de ouder.
Individuele voorlichting van algemene aard wordt door bestuursleden
verzorgd. Als voorlichting betrekking heeft op medische situaties of welzijn
dan zal het bestuur verwijzen naar de juiste medische "vraagbaak" of naar
maatschappelijk werk in het azM. Inhoudelijk vervult het bestuur dan een
verbindende en afstemmende rol waarbij het belang van de patiënt ic het
lid voorop staat.
a. Nieuw: "Nierteam aan huis" voorlichting door Nierteam
Bekend is dat het aantal familieleden en vrienden dat vrijwillig een nier
afstaat aan een zieke naaste, fors toeneemt wanneer een professioneel
team thuis uitleg geeft over de ziekte, de mogelijkheden en de ingreep.
Een zogenaamd "nierteam" kan o.a. bestaan uit een psycholoog en een
transplantatiecoördinator. De NVM streeft er naar om deze voorlichting
in 2016 mogelijk te maken voor pré-dialyse en dialyse patiënten.
2.3.Lotgenotenzorg: Recreatie en ontspanningsactiviteiten
Deze activiteiten hebben tot doel: contact met lotgenoten, contact met azM
(personeel), recreatie en ontspanning.
2.3.1. Collectieve activiteiten
2.3.1.1. Alle patiënten
a. Algemene Leden Vergadering
Deze bijeenkomst heeft een tweeledig karakter; zowel een statutair
formele verenigingsactiviteit als ook contact met lotgenoten en een
karakter van recreatie en ontspanning. De ALV 2016 vindt plaats op
20 maart.
b. Dagtocht NVM

Status: Definitief bestuur

Versie: 27 januari 2016

7

Deze activiteit vindt al jaren plaats en wordt gewaardeerd door de
leden. In 2016 zal wederom een dagtocht plaatsvinden en wel op ?.
c. Eindejaarsviering NVM
Deze activiteit vindt al vele jaren plaats en wordt gewaardeerd door
de leden. In 2016 zal deze activiteit plaatsvinden op ? december.
2.3.1.2. Groep Pré-dialyse
a. Nieuw: Activiteit Recreatie, sociale en ontspanning
Het bestuur is voornemens om voor deze doelgroep een
afzonderlijke activiteit te organiseren. In 2016 wordt in
samenwerking met leden en patiënten gekeken welke activiteit
gewenst is en of de organisatie haalbaar is.
Wellicht dient deze activiteit tevens gecombineerd te worden met
"voorlichting" aan deze doelgroep.
Voorwaarden voor de realisatie van deze activiteit zijn:
 predialyse patiënten zijn collectief bereikbaar
 voldoende belangstelling patiënten
 voldoende capaciteit commissie om te organiseren.
 Belangstelling leden en patiënten polsen.
2.3.1.3. Groep Dialyse
a. Nieuw: Middagtocht NVM
Omdat een uitje van een hele dag voor deze patiënten vaak te
zwaar is, wordt gedacht om een middagtocht te organiseren.
In 2016 wordt in samenwerking met leden en patiënten
gekeken welke activiteit gewenst is en of de organisatie
haalbaar is.
Voorwaarden voor de realisatie van deze activiteit zijn:
 voldoende belangstelling patiënten
 voldoende capaciteit commissie om te organiseren.
 Belangstelling leden polsen.
b. Nieuw: Tijdens dialyse activiteit
Activiteiten gedurende de dialyse om de tijd te breken.
In 2016 wordt in samenwerking met leden en patiënten
gekeken welke activiteiten gewenst zijn en of de organisatie
daarvan haalbaar is.
Voorwaarden voor de realisatie van deze activiteit zijn:
 voldoende belangstelling patiënten
 voldoende capaciteit commissie om te organiseren.
 Belangstelling leden polsen.
c. Fietsen tijdens dialyse
In 2014 is van uit het overleg met staf Nefrologie het initiatief
opgepakt om "fietsen tijdens de dialyse" te introduceren.
De NVM heeft door nauwe samenwerking snel twee fietsen kunnen
overnemen. Het in gebruik nemen van deze fietsen is echter niet
doorgegaan.
Staf nefrologie zal dit traject oppakken en implementeren.
 Initiatief realiseren.
2.3.1.4.
a.
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Voorwaarden voor de realisatie van deze activiteit zijn:
 predialyse patiënten zijn collectief bereikbaar
 voldoende belangstelling patiënten
 voldoende capaciteit commissie om te organiseren.
 Belangstelling leden en patiënten polsen.
2.3.2. Individuele activiteiten
De NVM voert geen individuele recreatieve en ontspanningsactiviteiten uit.
2.4.Samenwerking met Nierstichting en NVN
Deze activiteiten hebben tot doel om een bijdrage te leveren in het realiseren van
de plannen van de Nierstichting en van de NVN.
2.4.1 Deelname werkgroep "Samenwerking RNV-NS-NVN"
De Nierstichting Nederland heeft in 2014 een traject gestart om de
subsidieregeling te herzien. Dit traject is eind 2015 omgevormd naar een
traject over samenwerking. De NVM vindt het belangrijk om tijdig inbreng
te kunnen hebben en invloed te kunnen hebben op de plannen. Daarom
heeft het bestuur in 2014 besloten zitting te nemen in deze werkgroep.
De heer Lambert Jaegers heeft zitting in deze werkgroep.
Nog verder in te vullen in overleg met RC-Nierstichting, dhr. Jean-Pierre Goesens,
en de coördinator van de NVN, mw. Marjolein Storm.
Samenwerking die er al is: gecombineerd lidmaatschap NVM/NVN, World Kidney
Day,
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3. Activiteiten Bestuur
3.1. Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op 20 maart 2016.
3.2. Algemeen Bestuur Vergaderingen
De algemeen bestuur Vergaderingen worden gehouden op een woensdag en beginnen
om 18.00 uur.
Geplande vergaderdatums zijn:
27 januari
09 maart
13 april
25 mei
13 juli
31 augustus
19 oktober
07 december.
3.3. Commissie vergaderingen
In 2014 zijn door het bestuur 3 commissies ingesteld; te weten:
a. Communicatie
b. Leden contact
c. Recreatieve contacten.
De vergaderingen van de commissies worden door de commissies zelf bepaald.
3.4. Innen contributie
De contributie 2016 wordt in februari bij de leden geïnd.
De leden die in april nog niet hebben betaald ontvangen in mei een tweede verzoek
om betaling.
In 2016 wordt leden een gecombineerd lidmaatschap NVM/NVN aangeboden. Dit
betekent dat de NVM voor het eerst ook contributie van NVN gaat innen en afdragen.
Leden zullen een (nieuwe) factuur ontvangen om de contributie te betalen.
3.5. Subsidie Nierstichting Nederland
De NVM ontvangt subsidie van de Nierstichting Nederland.
In januari 2016 zal de NVM de verantwoording over de subsidie 2015 voorbereiden.
In februari zal hierover een gesprek plaatsvinden met de RC van de Nierstichting.
Aansluitend aan de ALV van de NVM (20 maart) legt de NVM verantwoording af over
het subsidie 2015.
In februari zal de NVM de subsidie 2016 aanvragen.
3.6. Samenwerking azM
Het bestuur van de NVM heeft overleg met:
a. Staf Nefrologie
(prof. dr. Leunissen; prof.dr. Kooman;
dr. Christiaans en dr. van der Sande)
b. Hoofd team Dialyse
(mw. Brepoels; dr. van der Sande)
c. Hoofd team Transplantatie
(dhr. Nelissen)
d. Medisch Maatschappelijk Werk
(dhr. Knaapen)
Met staf Nefrologie is afgesproken om (minimaal) 2 keer per jaar gezamenlijk (breed)
overleg te hebben. Zo nodig vindt tussentijds overleg plaats in kleiner gezelschap.
Met teams wordt gestreefd naar 2 keer per jaar breed overleg en het overleg over
afzonderlijke onderwerpen gericht adhoc te hebben.
Met MMW is afgesproken om 2 keer per jaar te overleggen. Zo nodig vindt tussentijd
adhoc overleg plaats.
Status: Definitief bestuur
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3.7. Samenwerking Nierstichting
De NVM werkt sinds 2015 nauwer samen met de Nierstichting. Deze samenwerking
vloeit voort uit de gemeenschappelijke inzet voor nierpatiënten. Samen wordt
gewerkt aan de vier kerntaken die de Nierstichting onderkend. Op basis van de
uitvoering van die kerntaken ontvangt de NVM subsidie van de Nierstichting.
Om die samenwerking te plannen en te organiseren wordt 2 keer per jaar overleg
gevoerd met de regiocoördinator van de Nierstichting. Tussentijds vindt adhoc
overleg plaats.
In deze samenwerking wordt ook de NVN betrokken.
3.8. Samenwerking NVN
De NVM heeft in 2015 besloten tot een nauwere samenwerking met de NVN. In 2016
wordt NVM-leden een gecombineerd lidmaatschap NVM/NVN aangeboden.
3.9. Samenwerking Nierpatiënten Vereniging Parkstad eo
Het bestuur heeft in 2014 contact opgenomen met de RNV Parkstad eo met als doel
om kennis te maken met die besturen en om te komen tot een praktische
samenwerking. In 2016 wordt deze praktische samenwerking gecontinueerd.
Het bestuur heeft (minimaal) 2 keer per jaar overleg met de NPV Parkstad eo.
Praktische afstemming over gezamenlijke onderwerpen vindt adhoc plaats.
3.10.
Samenwerking RNV's
De NVM heeft in 2015 besloten om RNV's in het transplantatiedomein van azM te
betrekken bij de 'transplantatie' voorlichting.
Deze samenwerking zal in 2016 ook plaatsvinden met:
Nierpatiënten Verenigingen:
1. Catharina Ziekenhuis Eindhoven
2. Parkstad eo
3. Roermond
4. St. Maarten Venlo
5. Ziekenhuis Veldhoven.
3.11.
Deelname Commissie RNV's
RNV's hebben besloten om een commissie in te stellen die alle RNV's
vertegenwoordigd in het overleg met de Nierstichting en de NVN. Daarnaast biedt
deze commissie 'hulp en ondersteuning' aan RNV's die dit wensen.
De heer Jaegers heeft zitting in deze commissie.
3.12.
Samenwerking partners in Maastricht
De NVM wordt in projecten/activiteiten samen met de Stichting Orgaan Promotie en
met de International Federation of Medical Students Association.

Status: Definitief bestuur

Versie: 27 januari 2016

11

4. Activiteiten versterken Vereniging
Het bestuur blijft het noodzakelijk achten om de binding met de leden te blijven
versterken. Dit vindt met name plaats door:
 het meer betrekken van leden bij de vereniging ic activiteiten,
 duidelijkere communicatie met leden,
 een aanbod van nieuwe activiteiten,
 het werven van nieuwe leden.
4.1. Leden meer betrekken
Het meer betrekken van leden bij de vereniging en bij activiteiten zal plaatsvinden
door meer in gesprek te gaan met de leden ic patiënten.
Via Dia-tranS zal meer aandacht gegeven worden aan de activiteiten van de
vereniging. Via alle media worden leden uitgenodigd om "mee te doen".
4.2. Activeren en betrekken jonge leden
Het bestuur benadert in 2016 actief jonge leden met twee verzoeken. Aan de ene
kant wordt gevraagd welke activiteiten deze leden van de NVM verwachten en aan de
andere kant worden zij uitgenodigd om meer te participeren in de activiteiten van de
vereniging.
Actie: Commissie leden contacten
4.3. Contacten leden
Naast de "gangbare" contacten met leden, tijdens bijeenkomsten en
communicatiemomenten, zijn er enkele bijzondere contactmomenten.
4.3.1. Kerstpresentje dialyse patiënten
Dialyse patiënten ontvangen voor de kerst een presentje. Dit presentje zal
vergezeld gaan van een uitnodiging om lid te worden van de NVM.
4.3.2. Kerst- en Nieuwjaarswens leden
Alle leden ontvangen voor de feestdagen een kerst- en nieuwjaarswens.
4.4. Werven leden
4.4.1. Reguliere werving
De reguliere werving van leden vindt plaats door:
 het aanbieden van brochures aan patiënten via de afdelingen,
 het aanspreken en uitnodigen van patiënten,
Actie: Commissie leden contacten
4.4.2. Leden werfactie 2016
In 2016 organiseert de NVM een ledenwerfactie onder alle nierpatiënten van het
azM.
Actie: Commissie leden contacten
4.5. Enquête wensen leden
Het meer betrekken van leden bij de vereniging en bij activiteiten zal plaatsvinden
door de behoeften en wensen van leden beter in beeld te krijgen.
Het bestuur wenst in 2016 de leden te horen ten aanzien van de activiteiten die de
vereniging kan uitvoeren. Het bestuur wenst hiermee nog meer gehoor te geven aan
de daadwerkelijke behoeften aan activiteiten voor de leden. Uitgangspunt bij deze
enquête zijn de kerntaken van de vereniging.
Het bestuur zal bekijken of deze enquête kan plaatsvinden in combinatie met de
ledenwerfactie 2016.
Actie: Commissie leden contacten
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5. Activiteiten versterken Bestuur
Om de verenigingsactiviteiten voor langere termijn te kunnen garanderen en om de
nieuwe activiteiten te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om het bestuur uit te
breiden met 2 nieuwe leden, de taakverdeling in het bestuur deels te herijken en
commissies te activeren.
5.1. Uitbreiding bestuur
In 2015 is het bestuur uitgebreid naar het maximaal aantal van 11 bestuursleden.
Om persoonlijke redenen/omstandigheden hebben 2 leden het bestuur verlaten.
In 2016 zal het bestuur streven naar uitbreiding van het bestuur met 2 nieuwe leden
die tijdelijk toetreden als aspirant-bestuurslid. Benoeming tot bestuurslid zal
voorgesteld worden aan de ALV 2017
Actie: Werven nieuwe bestuursleden.
5.2. Herverdeling taken bestuur
Een aantal functies in het bestuur dienen opnieuw te worden belegd bij
bestuursleden. Het gaat om: 2de secretaris, penningmeester, 2de penningmeester en
voorzitter van de commissie 'Leden contact'.
Actie: Herverdeling taken binnen bestuur.
5.3. Commissies
Zowel het aantal nieuwe activiteiten, de intensivering van bestaande activiteiten als
ook het draagbaar en uitvoerbaar houden van de activiteiten van de vereniging door
de vrijwilligers ic de bestuursleden blijven vragen om een uitbreiding van de
organisatie van NVM.
Het bestuur streeft naar nog meer betrokkenheid van leden, partners en
sympathisanten. In 2014 is een oplossing hiervoor gevonden in het instellen van
commissies die samen met één of meerdere bestuursleden activiteiten voor hun
rekening nemen. De uitvoering van de activiteiten blijft een verantwoordelijkheid van
het bestuur. Om die reden is een bestuurslid voorzitter van een commissie.
Het bestuur heeft in 2014 de navolgende commissies ingesteld:
a. Commissie Communicatie
Verzorgen van Dia-tranS, website en alle andere uitingen.
b. Commissie Leden Contacten
Verzorgen direct contact met afzonderlijke ledengroepen om de verbinding te
versterken tussen leden, bestuur en vereniging. Het uitvoeren van de leden
enquête en het aantrekken van nieuwe leden.
Deze werkgroep zal zich ook, samen met het bestuur, inzetten om de leden nog
meer te enthousiasmeren voor activiteiten van de vereniging.
c. Commissie Recreatieve Contacten
Verzorgen de geplande activiteiten voor leden.
Actie: Alle commissies dienen te worden geactiveerd om hun taken meer zelfstandig
uit te voeren.
5.4. Vrijwilligers /mensen uitnodigen om NVM te ondersteunen
Zowel de nieuwe activiteiten als ook de intensivering van activiteiten leiden tot meer
werk en daarom tot een noodzakelijke uitbreiding van het aantal mensen dat bereid
is om activiteiten mee op te pakken. Mensen worden uitgenodigd om deel te nemen
aan commissies en om als vrijwilliger mee te werken aan de geplande activiteiten.
Naast het uitbreiden van het aantal commissieleden wenst het bestuur te beschikken
over een pool van oproepbare vrijwilligers.
Het bestuur zal de navolgende doelgroepen benaderen om mee aan de slag te gaan:
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a. Leden en sympathisanten,
Zowel collectieve oproep via Dia-tranS, tijdens vergaderingen als individuele
benadering van beoogde vrijwilligers.
Actie: Werven leden en sympathisanten als vrijwilliger of oproepbare vrijwilliger.
b. Medewerkers van azM,
Benadering van azM-medewerkers via de actie "Wordt nu NVM-vrijwilliger!"
Uiteraard zal een individuele benadering plaatsvinden.
Actie: Werven azM-medewerkers als vrijwilliger of oproepbare vrijwilliger.
c. Studenten universiteit,
Hierbij denkt het bestuur aan ondersteuning van studenten bij diverse activiteiten.
Met de IFMSA is een goede samenwerking bereikt. Met hen zal worden gekeken of
de 'bredere' studentenwereld in Maastricht bereikbaar is voor een uitnodiging om
vrijwilliger te worden bij de NVM.
Actie: Werven studenten als vrijwilliger of oproepbare vrijwilliger.
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6. Activiteiten versterken financiën
Bestuur streeft naar het verwerven van nog meer inkomen voor de vereniging om
nieuwe activiteiten met minimale extra uitgaven en beperkte bijdragen van de leden
uit te voeren.
6.1. Verwerven extra gelden
In 2016 zal het bestuur de mogelijkheden verkennen om meer sponsoren,
adverteerders en donateurs aan te trekken.
Het bestuur zal hierover afstemmen met:
 de afdeling azM/Nefrologie.
Actie: Verwerven extra gelden
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7. Nawoord
Het bestuur is zich er van bewust dat ook dit jaarplan een hoge ambitie kent. Deze hoge
ambitie is het bestuur ingegeven van uit de wens om nog meer te betekenen voor de
leden.
Het is duidelijk dat al deze verbeteringen van de verenigingsactiviteiten niet in een klap
kunnen plaatsvinden. Daarom is nu al duidelijk dat ook de ambities voor 2016 niet voor
100% in 2016 worden gehaald.
Het bestuur wil echter graag aan de slag gaan met deze ambitie en wil de leden en
andere partijen graag dit ambitieuze jaarplan voorleggen om aan te geven wat we samen
zouden kunnen doen.
Ook is duidelijk dat de inhoud van dit "derde" 'Jaarplan NVM 2016 en volgende jaren' in
beweging zal blijven. Bespreking met de afdelingen van azM, Nierstichting, NVN als ook
de bespreking met de leden zal zeker nog leiden tot bijstellingen.
Door wederom een ambitieuze start te maken hoopt het bestuur een vertrekpunt te
hebben voor een traject dat over meerdere jaren zal lopen maar dat zal leiden tot een
meer optimale ondersteuning van onze leden. In de ALV 2014 hebben de leden
instemming gegeven aan deze aanpak.
Het bestuur verwacht dat de ALV ook in 2016 zal instemmen met het continueren van de
aanpak en met dit jaarplan.

De hoop van het bestuur is gevestigd op draagvlak bij leden, sympathisanten,
afdelingen azM, medewerkers azM, studenten universiteit, etc. om dit jaarplan
mogelijk te maken en voor een nog groter deel tot uitvoering te brengen.
Samen gaat ons dat zeker lukken!
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