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Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden

Algemene ledenvergadering
Woensdag 20 april 2016 in de vergaderzaal op de eerste verdieping van het
dialysecentrum van het Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem-Zuid.
Aanvang van de vergadering: 14.00 uur.

AGENDA

1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda.

2.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 15 april 2015.

3.

Ingekomen post.

4.

Jaarverslag 2015 van de secretaris.

5.

Verslag van de kascontrolecommissie.

6.

Financieel verslag 2015 van de penningmeester en begroting 2016.

7.

Vaststelling van de contributie 2017.

8.

Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.

9.

Bestuurverkiezing.
Huub Rokx is aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 1 week voor de vergadering
opgeven bij de secretaris.

10. Beleidsvoornemens en activiteiten 2016.
11. Mededelingen vanuit de dialyseafdeling.
12. Communicatie.
Nieuwsbrochure en website www.kvdeg.nl

13. Rondvraag.
14. Sluiting.
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Notulen van de algemene ledenvergadering op 15 april 2015
Aanwezig van het bestuur: K. Roelfs, H.M. Rokx, J. van de Pol en J.W. Cramer.
Aanwezig van de leden:
A.M. Brakenhoff, N. Burgstede-Huisman, N. Cramer-van
Bourgonge,
G. Dollé-van de Akker en J. Zweers.
Afwezig met kennisgeving: G. Swets (voorzitter), J. van der Vuurst (dialyse afd.) en
C. van Leeuwen.

1. Opening en vaststellen agenda.
De waarnemend voorzitter K. Roelfs opent de vergadering om 14.00 uur en heet
iedereen welkom.
Er wordt een moment stilte in acht genomen voor de 21 leden die ons in 2014 en 2015
zijn ontvallen: mevr. S. de Boer, dhr. H.C. Stricker, dhr. W. Burgstede, dhr. H.W. Louet
Feisser, dhr. H. Roossien (oud bestuurslid), mevr. M. Sweeris-Kwast,
dhr. R.H. de Boer, mevr. A. Betjes, dhr. H. Blaey, dhr. G.I.B. Steneker,
mevr. A.C. Wijnveen-v.d Putten, dhr. P. Keizer, dhr. P. van den Berg, dhr. G. Pisa,
dhr. C.J. Glorie, dhr. A. van de Bunt, mevr. K. van de Ploeg-Foekens, dhr. G. Plantinga,
mevr. M. Bakker-Stokman, dhr. W de Heer en dhr. J. Ramkema.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 april 2014.
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de maker.
3. Ingekomen stukken.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Dit verslag is na het behandelen van agendapunt 6 ondertekend en ingeleverd.
4. Jaarverslag 2014 van de secretaris.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank aan Huub Rokx.
5. Financieel verslag 2014 van de penningmeester en begroting 2015.
Het financieel verslag en de begroting worden goedgekeurd, met dank aan Kees
Roelfs.
6. Verslag kascontrolecommissie.
De heer A.M. Brakenhoff en mevr. G. Dollé-van de Akker hebben de boekhouding
gecontroleerd en in orde bevonden; zij ondertekenen de verklaring en adviseren de
algemene ledenvergadering de penningmeester decharge te verlenen. De voorzitter
bedankt de commissie.
7. Vaststellen van de contributie 2016.
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met het zelfde bedrag, als de NVN in
het najaar de bijdrage voor leden van de locale verenigingen verhoogd.
De huidige contributie van leden en ’vriend van’ leden is € 26,00; de contributie van
partnerleden is € 13,00. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
8. Decharge penningmeester en bestuur.
Als het financieel jaarverslag is goedgekeurd en de kascontrolecommissie decharge
adviseert, wordt er - wettelijk gezien - automatisch decharge voor het bestuur verleend.
9. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
De heer A.M. Brakenhoff treedt volgens schema af en wordt bedankt voor zijn inzet.
Controle boekhouding 2014: de heer A.M. Brakenhoff en mevr. G. Dollé-van de Akker.
Controle boekhouding 2015: mevr. G. Dollé-van de Akker en de heer J. Zweers.
Mevr. N. Cramer gaat meelopen om te leren en de heer A.M. Brakenhoff is reserve.
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10. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn Gerard Swets en Jan Cramer. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld; derhalve worden zij bij acclamatie herkozen. De voorzitter
wordt in functie gekozen.
Het bestuur bestaat nu uit 5 personen in de volgende samenstelling:
Gerard Swets, voorzitter
Huub Rokx, secretaris
Kees Roelfs, penningmeester
Jannie van der Pol, bestuurslid
Jan Cramer, bestuurslid.
De voorzitter bedankt de bestuursleden voor hun vele werk in het afgelopen jaar, zowel
voor als achter de schermen.
11. Beleidvoornemens en activiteiten 2015.
Beleidvoornemens.
De subsidie regeling gaat per 2016 veranderen, 2015 is een overgangsjaar. Er worden
vier kerntaken van de lokale vereniging gevraagd om aan de subsidie eisen te voldoen.
Er komt waarschijnlijk weer een middagactiviteit. Gedacht wordt aan een High Tea.
Activiteiten.
Op 12 maart is voor de 3e keer World Kidney Dag georganiseerd, in samenwerking met
de NVN. In het Kennemer Gasthuis, locatie Zuid werd er informatie aan het publiek
verstrekt; ook de dialyseafdeling had een stand in de hal.

Op 6 juni is de dagtocht gepland met een vaartocht vanaf Gouda naar Avifauna en
hierna een bezoek aan het park met aansluitend een buffet.
Op 12 december is het kerstdiner gepland in ”De Zoete Inval” met het duo ”The
Diégo’s”, en een smartlappenkoor uit IJmuiden.

12. Mededelingen vanuit de dialyseafdeling.
Er zijn geen mededelingen vanuit het dialysecentrum.
Vanaf 22 maart 2015 zijn het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis
gefuseerd. De nieuwe naam is een samenvoeging van beide namen: Spaarne
Gasthuis.
13. Communicatie.
Het verenigingsblad Nieuwsbrochure is in 2014 vier keer verschenen onder redactie
van Gerard Swets. De wisselende foto op de voorkant is goed ontvangen bij de lezers.
De voorzitter bedankt de redactie voor zijn inzet en alle schrijvers voor hun
medewerking.
De website www.kvdeg.nl wordt regelmatig bijgehouden door webmaster Gerard
Swets. Bij belangrijke aanvullingen verzendt hij een e-mail naar de leden wiens emailadres bij de secretaris bekend zijn.
14. Rondvraag.
Dhr. J. Zweers vraagt of het busvervoer goedkoper kan. Het bestuur gaat hier naar
kijken.
Mevr. N. Cramer bedankt het bestuur voor het vele werk dat ze doen.
15. Sluiting.
De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 14.50 uur.
Hij nodigt iedereen uit om samen nog een drankje te nuttigen.
De volgende algemene ledenvergadering is vastgesteld op woensdag 20 april 2016.
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Jaarverslag 2015
Inleiding.
Zoals elk jaar wordt er teruggeblikt op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook dit
jaarverslag zal tot in de lengte van jaren een bron van informatie voor het nageslacht zijn.
Ledenbestand.
Leden: op 1 januari 2015 is het ledental 86 leden.
12 leden hebben zich aangemeld, 1 lid heeft zijn lidmaatschap beëindigd en 18 leden zijn
overleden. Op 31 december 2015 zijn er 79 leden.
Partnerleden: op 1 januari 2015 waren er 11 partnerleden. Er hebben zich geen
partnerleden aangemeld. 1 partnerlid is ’vriend van’-lid geworden en 1 partnerlid heeft
opgezegd. Op 31 december 2015 zijn er 9 partnerleden.
’Vriend van’-leden: op 1 januari 2015 waren er 5 ’vriend van’-leden. 8 personen hebben zich
aangemeld. 2 personen hebben zich afgemeld. Op 31 december 2015 zijn er 11 ’vriend
van’-leden.
Donateurs: 1 persoon heeft zich aangemeld. Op 31december 2015 is er 1 donateur.
Totaal op 31 december 2015: 100 leden (inclusief partnerleden, ’vriend van’-leden en
donateur).
Activiteiten.
In 2015 zijn er een aantal activiteiten voor de leden georganiseerd.
 15 april: de algemene ledenvergadering is redelijk bezocht, bestuur, 3 leden,1 partnerlid
en 1 ’vriend van’-lid. Gerard Swets was afwezig wegens ziekte. Jacqueline van de Vuurst
had een vergadering ergens anders, zodat er geen vertegenwoordiger van het
dialysecentrum was.
De locatie van de vergadering was in de vergaderzaal van het dialysecentrum van het
Spaarne Gasthuis in Haarlem.
 06 juni: dagtocht naar Avifauna. Op deze zonnige dag vertrokken wij om 9.30 uur met 52
personen, waarvan 23 leden met 13 partners, 2 ’vriend van’-leden, 9 partnerleden, 3
verpleegkundigen en 2 nierpatiënten, richting Gouda waar wij op de Salonboot de
”Purperreiger” werden ontvangen met koffie en gebak. Om 12.00 uur werd er een lunch
geserveerd.
Na een mooie rondvaart over de Gouwe, Oude Rijn, Heimanswetering, Woudwetering en
Wijde Aa kwamen we om 14.00 uur aan bij Avifauna. Hier mocht iedereen naar eigen
inzicht zich vermaken zoals wandelen, roofvogelshow bekijken, halfapen voeren of een
terrasje pakken.
Om half vijf werden wij welkom geheten in de Arazaal waar we uit een zeer uitgebreid
buffet onze hongerige maagjes mochten vullen. Tevreden en voldaan gingen we om
19.00 uur weer met de bus naar huis; om 19.30 uur waren we weer in Haarlem, waarna
iedereen huiswaarts keerde.
 12 december: het kerstdiner was door het personeel van ”De Zoete Inval” voortreffelijk
verzorgd. De tafelschikking werd uitgevoerd door Leonie Mol en Marleen Bijl. De muziek
werd verzorgd door het duo ”The Diègo’s”. Het zangkoor ”Door Weer en Wind” trad op
tussen het voor- en hoofdgerecht.
Er waren 71 personen aanwezig, waaronder 28 leden, 15 echtgenoten, 8 partnerleden, 7
’vriend van’-leden en 14 personen vanuit de dialyseafdeling, inclusief 4 doktoren.
Na het welkomstwoord van de voorzitter werd er begonnen met het voorgerecht. Daarna
trad het koor op en vervolgens werd het hoofdgerecht geserveerd. Vervolgens nam Dr.
N. Schut het woord en vertelde wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat er komend
jaar staat te gebeuren. Tenslotte was er een komische act van Thea Heeren en Sijtje
Riensema.
Na het dessert en koffie ging iedereen om plusminus half zes voldaan naar huis. Alles bij
elkaar een zeer geslaagde dag.
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In 2015 zijn voor de derde keer activiteiten in samenwerking met de NVN georganiseerd.
 World Kidney Day op 12 maart: voor de derde keer deed onze vereniging mee aan deze
jaarlijks terugkerende dag op de 2e donderdag van maart. In een stand in de hal van het
Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem-Zuid, werd voorlichting gegeven over het leven met
een nierziekte. Het dialysecentrum had een stand met een verscheidenheid van
informatie, waar veel interesse voor was. Er was ook een quiz over nieren om in te
vullen. Er was zoutarme kaas om te laten proeven.
Ook werden er koekjes in de vorm van een nier uitgedeeld en verkocht; de opbrengst
gaat naar de Nierstichting. De koekjes waren gemaakt door bakkerij Ad Ketels uit
IJmuiden.
Deze dag werd redelijk bezocht.
 Voor de collecteweek is er een artikel opgenomen in de Nieuwsbrochure. Vier personen
hebben zich opgegeven om te collecteren.
 Voor de themadag op 31 oktober 2015 in omgeving Leiden werd er alleen promotie aan
de leden gedaan in de Nieuwsbrochure en op de website. Jan en Huub plus echtgenoten
zijn hier geweest en hebben een leuke dag gehad.

Communicatie.
Een van de communicatiemiddelen is de Nieuwsbrochure, die dit jaar 4 keer is verschenen.
ELTA drukkerij heeft dit jaar het verenigingsblad naar tevredenheid gedrukt.
De redactie was in handen van Gerard Swets. De voorzitter en de dialyseleiding hadden
hun vaste rubriek, resp. ”Uit de hamer geklapt” en ”JaLiMaWi vertelt”. De rubriek ”Mag ik
me even voorstellen” werd door 4 personen ingevuld.
Ook anderen waren actief met het inleveren van artikelen.
Sponsoren in 2015 waren: de Nierstichting Nederland en het Spaarne Gasthuis.
Daarnaast hebben de bedrijven Haverkort, Bij de Heren en H. Wilms Floet een advertentie
in het blad geplaatst.
Zes keer ontvingen de leden de Wisselwerking, het magazine van de Nierpatiënten
Vereniging Nederland (NVN).
Achter de schermen.
Het bestuur bestond in 2015 uit: Gerard Swets - voorzitter, Kees Roelfs - penningmeester
en ledenadministratie, Huub Rokx - secretaris, Jannie van der Pol - lid en Jan Cramer - lid.
Het bestuur is 10 keer in vergadering bijeen gekomen om de vereniging in goede banen te
leiden. Op deze vergaderingen was ook de dialyseafdeling vertegenwoordigd: Jacqueline
van der Vuurst, Linda Wildeman en / of Marianne Veenstra vertelden het bestuur de laatste
nieuwtjes en waren tevens een vraagbaak voor het bestuur.
De bestuursleden zijn ook naar een aantal vergaderingen buiten de vereniging geweest.
 6 en 7 maart: besturenoverleg met NVN en Nierstichting en locale
nierpatiëntenverenigingen. Gerard en Huub zijn geweest. Aan de orde kwamen subsidie
/ financiering en meer samenwerken met de Nierstichting (NSN).Hier hebben we ook
Maartje Dijkhuijsen leren kennen; zij is de regiocoördinator van de Nierstichting en de
KVDEG gaat met haar samenwerken.
 26 maart: netwerkbijeenkomst van Zorgbelang. Gerard en Huub zijn hier naar toe
geweest. Het ging over wat Zorgbelang voor onze leden kan betekenen.
 18 april: algemene ledenvergadering NVN. Kees en Huub zijn hier heen geweest. Er is
gesproken over de subsidie 2016 van de Nierstichting. De contributie van 2016 wordt in
de ALV van november 2015 vastgesteld. In de debatlunch is gesproken over
medicijngebruik.
 4 juni: netwerkbijeenkomst van Zorgbelang. Huub is hier geweest; lijst ontvangen met
namen van instellingen, die van belang kunnen zijn voor onze leden i.v.m. de WMO.
 29 augustus: Gerard is naar het 10-jarig bestaan van Diavaria in Leiden geweest. Dit
werd met een boottocht door het Groene Hart gevierd; hier werd ook de jaarvergadering
gehouden.
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 3 oktober: besturenoverleg in Driebergen. Gerard en Huub zijn hier naar toe geweest; er
werd over de kerntaken van 2016 gesproken, het systeem van subsidieverlening van
2016 blijft gelijk aan 2015.
Er is een commissie aangesteld die met voorstellen komt welke besproken worden met
de NVN en de Nierstichting(NSN). Ook is er gesproken over het invoeren van de nieuwe
ledenadministratie per 01-01-2016.
 21 november: algemene ledenvergadering in Ede. Gerard en Huub zijn hier geweest.
De contributie voor 2016 is vastgesteld op € 26,50 voor leden en € 13,25 voor partners.

Dialysecentra.
 Er is een gesprek met Linda Wildeman en Gerard geweest en hierna zijn Kees en Huub
er geweest om kennis te maken en om diverse uitgaven van de Nieuwsbrochure te
brengen.
Wij hebben dit als zeer positief ervaren en hopen op een goede samenwerking. Er kan
ook in het Spaarne Gasthuis (locatie Hoofddorp) vergaderd worden.
 Een klacht over de luchtbehandeling (Haarlem) werd opgelost, airco offerte is
aangevraagd. Op 5 juni waren alle nieuwe airco’s geïnstalleerd.
 Per 1 maart is er weer een stage student.
 Het reninecijfer is 140 voor het Kennemer Gasthuis en voor het Spaarne ziekenhuis
ongeveer 48. Dit laatste getal wordt nog doorgegeven aan de NSN. Uiteindelijk is
subsidie ontvangen van 128 nierpatiënten van het K.G. en van 45 nierpatiënten van het
Spaarne Ziekenhuis.
 Het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis zijn per 22-03-2015 officieel
gefuseerd.
De nieuwe naam is het ”Spaarne Gasthuis”.
 Op de dialyseafdeling is 4 keer per jaar een kleine enquête via een kaartje.
 Patiëntenenquête 125 exemplaren verstuurd; 12 retour, opnieuw via brief.
 Calamiteitenprogramma bij patiënten onbekend.
 Opknappen gebouw wordt eind april besproken.
 Dialyse Velsen is door storing van de telefoon en internetverbinding tijdelijk uit roulatie
geweest. De patiënten zijn opgevangen in Haarlem-Zuid.
 Er is ook 1 nieuwe leerling (Geeske) begonnen met haar opleiding.
 De verschillende afdelingen worden samengevoegd tot een team per 01-01-2016.
 Op 10 september heeft Huub in Hoofddorp op de predialysemiddag vertelt wat de NVN
en de KVDEG kan betekenen voor nierpatiënten.
 Er wordt ook meer aandacht aan thuisdialyseren gegeven en de trainingen gaan ook in
het Spaarne Gasthuis plaatsvinden. Hiervoor worden 4 verpleegkundigen opgeleid.
 Er zijn al 4 nierpatiënten begonnen met de opleiding thuisdialyseren.
 Op 1, 2 en 3 februari 2016 is er weer een certificatie beoordeling.
En verder.
We kunnen terugzien op een goed en werkzaam verenigingsjaar met een gevarieerd
programma.
Haarlem, 02-01-2016
Huub Rokx, secretaris KVDEG
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Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
INKOMSTEN
Contributie
Donatie
Advertenties NB
Subsidie Nierstichting
Bijdrage dagtocht
Bijdrage kerstdiner
Rente Spaarrekening
World Kidney Day
Diversen
UITGAVEN
Bestuurskosten
Nieuwsbrochure
NVN-afdracht
Leesmap EKL
Dagtocht
Kerstdiner
Muziek op kerstdiner.
World Kidney Day
Bankkosten
Website
40-jarig jubileum KVDEG
Diversen
Positief resultaat

2015
BEGROTING
€
2.900,00
€
500,00
€
155,00
€
6.700,00
€
1.250,00
€
1.750,00
€
75,00
€
250,00
€
100,00

2015
WERKELIJK
€
2.766,50
€
0,00
€
155,00
€
8.191,55
€
1.340,00
€
1.825,00
€
47,91
€
239,77
€
0,00

2016
BEGROTING
€
2.900,00
€
500,00
€
150,00
€
8.200,00
€
1.700,00
€
1.900,00
€
60,00
€
250,00
€
45,00

€

13.680,00

€

14.565,73

€

15.705,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
1.100,00
1.100,00
250,00
5.000,00
4.000,00
0,00
325,00
120,00
120,00
0,00
200,00
585,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

840,38
1.070,02
975,00
257,05
4.982,98
3.422,70
525,00
239,77
125,10
209,92
0,00
129,39
1.788,42

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
1.100,00
1.000,00
250,00
5.000,00
3.500,00
550,00
250,00
120,00
125,00
2.700,00
110,00
0,00

€

13.680,00

€

14.565,73

€

15.705,00

Haarlem, 21 januari 2016
Kees Roelfs, penningmeester
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