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Voorwoord 

 

Reuma wordt steeds meer een onzichtbare ziekte. Waar mensen met reuma vroeger nog vaak in een 

rolstoel terecht kwamen, zitten zij door verbeterde medicatie nu gewoon op de fiets of naast je op 

kantoor. Zo wordt de impact ervan verminderd. Toch is reuma nog niet te genezen en strijden er 

dagelijks ruim 1,95 miljoen Nederlanders om simpelweg ‘mee te kunnen blijven doen.’  

 

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland strijdt als onafhankelijke patiëntenorganisatie voor 

een vroege diagnose van reuma, een ‘gezond’ actief leven en een goede zorg en belangenbehartiging 

voor alle mensen met reuma. Dat doen wij met en vóór iedereen. Wij komen op voor de beste zorg 

voor reumapatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit nodig heeft.  

 

2016 was voor de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland een echt bouwjaar. Een jaar waarin 

we onze slogan formuleerden: ‘Reuma? Samen bereiken we meer!’. Immers samen sta je sterker in 

het bereiken van je doelen. We kregen de steun van vele geweldige mensen, die ons wilden helpen 

om onze doelen te bereiken.  

 

Daarom: dank aan alle betrokken leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors voor de onmisbare steun.  

Samen gaan we in 2017 met volle kracht vooruit! 

 

Bestuur Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1 Waarom Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland  

     

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland werd eind 2014 opgericht door een aantal 

vertegenwoordigers van lokale reumapatiëntenverenigingen, zijnde zelf ook reumapatiënten. De 

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland strijdt als onafhankelijke patiëntenorganisatie voor een 

vroege diagnose van reuma, een ‘gezond’ actief leven en een goede zorg en belangenbehartiging 

voor alle mensen met reuma. Dat doen wij met en vóór iedereen. Wij komen op voor de beste zorg 

voor reumapatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit nodig heeft.  

Wij zijn een groeiende landelijke organisatie met een maatschappelijke doelstelling die niet op winst 

is gericht en we moeten voor het realiseren van onze doelstelling baten werven. We ontvangen een 

instellingssubsidie van het Ministerie van VWS en zoeken daarnaast baten om onze doelstelling te 

bereiken met als tegenprestatie de levering van producten en/of diensten. 

 

1.1 Reuma           

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen. 

Een aandoening is een verzamelnaam voor alles wat afwijkend is aan lichaam, zoals een ziekte, 

syndroom, symptoom of ziekteverschijnsel. 

 

Reuma is onder te verdelen in: 

● Ontstekingsreuma. Bij de inflammatoire reumatische aandoeningen zijn uw gewrichten vaak lange 

tijd ontstoken en opgezwollen door terugkerende ontstekingen. Voorbeelden zijn reumatoïde 

artritis, jeugdreuma en de spondyloarthritis (SpA) groep (ankyloserende spondylitis (ziekte van 

Bechterew), reactieve artritis, artritis psoriatica en artritis bij inflammatoire darmziekten (colitis 

ulcerosa en ziekte van Crohn)). 

● Slijtagereuma. Hierbij raakt het kraakbeen aan de uiteinden van uw gewrichten beschadigd. Het 

kraakbeen wordt dunner en kan soms helemaal verdwijnen. Uw kraakbeen heeft een dempende 

werking, als het kraakbeen er niet meer is, heeft u veel pijn en moeite met bewegen. Er zijn bij deze 

vorm van reuma geen ontstekingen. Slijtagereuma komt vooral voor in de nek, onderrug, heupen, 

knieën of handen. Een voorbeeld hiervan is artrose. 

● Weke delenreuma. Bij reuma in de weke delen heeft u onder andere last van pijn in de spieren, 

pezen en aanhechtingsbanden rondom gewrichten. Een voorbeeld hiervan is fibromyalgie. 

● Systeemziekten / bindweefselziekten. Bij deze vorm van reuma zijn naast uw gewrichten ook 

verschillende inwendige organen aangetast door ontstekingen, bijvoorbeeld longen, huid, nieren of 

bloed. Voorbeelden zijn systemische lupus erythematodes (SLE), sclerodermie en het syndroom van 

Sjögren. 

● Aandoeningen aan uw botten. Voorbeelden zijn osteoporose en de botziekte van Paget. 

 

Reuma wordt steeds meer een onzichtbare ziekte. Waar mensen met reuma vroeger nog vaak in een 

rolstoel terecht kwamen, zitten zij door verbeterde medicatie nu gewoon op de fiets of naast je op 

kantoor. Zo wordt de impact ervan verminderd. Toch is reuma nog niet te genezen en strijden er 

dagelijks ruim 1,95 miljoen Nederlanders om simpelweg ‘mee te kunnen blijven doen.’  

 

Reumatoïde artritis (RA) is een vorm van ontstekingsreuma en, na artrose, de reumatische ziekte 

waar de meeste mensen met reuma mee strijden. Soms is de ziekte heel actief en zijn er veel 
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klachten van pijn, moeheid, ontstekingen en stijfheid in de gewrichten; dan weer is er een rustige 

periode en zijn er weinig klachten. RA kan op iedere leeftijd voorkomen en kan een grote impact 

op iemands leven hebben. 

RA is een chronische aandoening met een grillig verloop. De ene dag staat u moeiteloos uren mee 

te doen op een BBQ-feestje, de andere dag maakt de stekende pijn in de handen het onmogelijk 

om ook maar een pot appelmoes open te draaien of maakt de pijn in de gewrichten het 

onmogelijk om actief mee te doen. Voor de omgeving is deze onvoorspelbaarheid soms moeilijk te 

bevatten. Niet zelden denken partners, vrienden, leraren of werkgevers ‘Stel je niet zo aan!’.  

Mensen met RA kunnen iedere dag vermoeidheid ervaren zonder dat ze hard gewerkt of gesport 

hebben. Dit is een belangrijk verschil met ‘gewone’ vermoeidheid. De ernst van de vermoeidheid 

staat in geen enkele verhouding tot de activiteit die is uitgevoerd of de inspanning die is geleverd. 

Veel mensen met RA hebben dan ook geleerd hun mond maar te houden tijdens een opvlamming 

en nemen de pijn en vermoeidheid maar op de koop toe. Soms geeft dat een gevoel van 

eenzaamheid en onmacht: thuis, op school of op het werk.  

Bij de pakken neerzitten doen de meeste mensen met RA gelukkig niet.  

 

“Ik ga niet achter de geraniums zitten.”  

Diana 52 jaar reumatoïde artritis 

Te veel geschreven, dacht ik, toen ik mijn vingers niet meer kon bewegen. De klachten bleven, dus 

ging ik naar de huisarts. Die deed bloedonderzoek en verwees me naar een manueel therapeut. 

Toen ik de therapeut vertelde, dat lopen ook moeilijker werd, was de reactie ‘Het zit tussen je oren.’ 

Tijdens een vakantie zei een reisgenote tegen me: ‘Volgens mij heb jij reuma.’ Bij thuiskomst ging ik 

weer terug naar de huisarts. Die pakte de bloeduitslagen er weer bij en stelde vast: ‘De 

reumafactor is positief.’ Een paar maanden gingen voorbij voordat ik bij een reumatoloog terecht 

kon. Toen ging het snel. Ik zat nog niet eens of hij zei: ‘Je hebt RA.’ 

Ik werkte bij een verzekeringsmaatschappij. Van de bedrijfsarts mocht ik na een tijdje minder uren 

gaan werken. Een paar jaar later kreeg ik van hem toestemming om mijn werkzame uren anders in 

te delen. Mijn toenmalige leidinggevende was niet blij. Hoe haalde ik het in mijn hoofd? Hij had 

weinig begrip. Werken kostte me veel energie en uiteindelijk ben ik helemaal afgekeurd. 

‘Ik ga niet achter de geraniums zitten’, zei ik meteen. Nu doe ik vrijwilligerswerk.  

Behalve aan mijn handen, zie je aan de buitenkant niets. Dat is lastig. Iemand sprak me eens aan 

op het feit dat ik de lift nam. ‘Dan moet je iets mankeren’, was mijn reactie. De ene keer kan ik een 

nare opmerking gemakkelijker hebben dan de andere keer. Soms ben ik er echt door van slag. 

Ik hou van reizen en dat kan, maar je moet wel meer zaken uitzoeken ook i.v.m. je medicatie. Met 

reuma moet je inventief zijn. 

 

1.2 Uitgangspunten Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland     

Visie: als professionele, actieve patiëntenorganisatie de belangen van alle mensen met reuma te 

behartigen; wij geloven erin, dat iedereen met reuma een ‘gezond’ actief leven moet kunnen leiden 

en we zetten ons daarom in voor versterking van de positie van alle mensen met reuma door 

belangenbehartiging op alle van belang zijnde terreinen voor de patiënt.  

Missie: te streven naar een goede belangenbehartiging voor mensen met reuma, gericht op een 

vroege diagnose van reuma, meer begrip in het dagelijks leven en op het werk en een ‘gezond’ actief 

leven voor mensen met reuma. 
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Bekendheid: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland wil meer bekendheid verwerven om 

meer activiteiten te kunnen uitvoeren, zoals uitbreiding en meer inzet van ons patiënten 

kennisnetwerk, organisatie van meer voorlichtingsbijeenkomsten, goede belangenbehartiging en 

lotgenotencontact.  

Werkveld: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is een Nederlandse organisatie en zet zich 

primair in voor alle mensen met reuma in Nederland. Daarnaast blijven wij op de hoogte van 

Europese ontwikkelingen door ons lidmaatschap van EULAR, hetgeen we weer uitdragen naar onze 

leden en via de website. 

Kernwaarden: Wij hanteren in onze werkwijze en uitingen de volgende kernwaarden:  

Doelgericht: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland richt zich op concrete resultaten in haar 

activiteiten.  

Verbindend: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland hecht belang aan een persoonlijke 

relatie met de stakeholders; we richten ons op onze leden en alle mensen met reuma; we richten ons 

op reuma en werken samen met artsen, patiënten en andere organisaties.  

Professioneel: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland focust op goede professionele 

resultaten bij haar activiteiten; op het genereren van bekendheid om zo meer te kunnen bereiken bij 

onze doelstellingen; op een professionele en betrokken adviesraad en op de opbouw van onze 

organisatie om zo de continuïteit en kwaliteit van ons werk te waarborgen.  

Financieel: van de opbrengsten van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland in 2016 gaat in 

beginsel meer dan 85% naar activiteiten (voorlichting, voorlichtingsmaterialen en bijeenkomsten); 

inzet van vrijwilligers (reis- en andere kosten); kosten bijwonen congres EULAR, huisartsbeurs en NVR 

najaarsdagen; voorlichting over en deelname in onderzoek door patiënten in ons kennisnetwerk.  

Organisatorische doelstellingen: een verdergaande professionalisering van het onbezoldigde bestuur; 

een duidelijke profilering om te laten zien wat we doen en de effecten daarvan; eigen inhuur van 

professionele medewerkers; het vinden van meer sponsoren om baten te vinden voor meer 

activiteiten en kleine projecten; samenwerking met andere landelijke en internationale 

patiëntenorganisaties voor het interactief uitwisselen van kennis. 

 

1.3 Positie in het veld 

Er zijn in Nederland lokaal kleine patiëntenverenigingen, die zich vooral richten op 

voorlichtingsactiviteiten, begeleid sporten en lotgenotencontact. Daarnaast zijn er een aantal kleine 

landelijke ziekte-specifieke verenigingen en stichtingen, die zich op een bepaalde reumatische 

aandoening richten.  

 

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland onderscheidt zich van deze organisaties omdat:  

- ze als patiëntenorganisatie landelijk actief is. 

- ze zich richt op alle mensen met een vorm van reuma;  

- ze baten werft voor alle vormen van reuma en zich niet beperkt tot een bepaalde reumatische 

ziekte of een bepaalde groep reumatische ziekten;  

- ze zich inzet om de naamsbekendheid van alle reumatische ziekten bij een algemeen publiek te 

vergroten. 

 

Uiteraard staat de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland altijd open voor overleg en 

samenwerking met deze verenigingen en stichtingen vanwege hetzelfde grote doel: een goede zorg 

en belangenbehartiging voor alle mensen met reuma.  
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2 Strategie en beleid 

 

2.1 Strategische pijlers  

Een goede organisatiestructuur en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden zijn 

randvoorwaarden voor het realiseren van de missie en visie binnen en buiten de organisatie. Korte 

lijnen zijn wenselijk binnen een organisatie waar de werkzaamheden op individueel en decentraal 

niveau verricht worden. Bovendien is het van belang om als maatschappelijke organisatie 

transparant te zijn over het beleid en de resultaten naar onze leden en de samenleving.  

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland kiest op de korte termijn voor een platte 

organisatiestructuur met een onbezoldigd bestuur en specialistische kennis van derden die vrijwillig 

of op projectbasis worden ingehuurd. Zodra het financieel mogelijk is, overwegen wij de benoeming 

van een coördinator op parttime basis voor de aansturing van medewerkers.  

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland streeft er naar een zich actief opstellende marktpartij 

te zijn, die producten (zoals tijdschrift) en diensten (zoals deelname vanuit ons netwerk door 

ervaringsdeskundige mensen aan patient journeys) levert en daarbij ook de batenwerving zelf ter 

hand neemt.  

De strategie van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland steunt op:  

- vergroting zichtbaarheid in de samenleving middels voorlichting website en diverse media; actief 

benaderen van donateurs en sponsoren; en organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten over reuma 

met deskundigen;  

- bevordering training en deelname van patiënten in kennisnetwerk aan onderzoek;  

- een gerichte batenwerving door werving leden, donateurs en sponsoring;  

- bevorderen lotgenotencontact door voorlichtingsbijeenkomsten;  

- samenwerking met andere patiëntenorganisaties. 

 

2.2 Omgevingsanalyse  

Demografisch: Nederland vergrijst. De oudere generaties zijn relatief kapitaalkrachtig en gewend om 

te geven aan goede doelen. De jongere generaties hebben minder geld, zijn veel minder ‘merktrouw’ 

en meer gericht op hun leefomgeving en trends. De generaties verschillen in het gebruik van 

communicatie-instrumenten; ouderen maken bijvoorbeeld minder gebruik van social media, terwijl 

jongeren daar prominent actief zijn. In onze communicatie moet met deze verschillen rekening 

gehouden worden.  

Financieel: Nederlanders kunnen heel gul zijn, maar de concurrentie is groot. Ondanks de 

vooruitgang in het economische klimaat staat de werving van baten nog steeds onder druk. 

Tegelijkertijd is er steeds meer interesse voor de ‘duurzaamheid’ van initiatieven, zijnde de waarde 

die gehecht wordt aan het goede doel en de besteding van de gegeven baten. Organisaties moeten 

transparant zijn voor welke activiteiten en projecten ze geld vragen met een zo laag mogelijke 

overhead.  

Politiek: geven aan goede doelen is de komende jaren waarschijnlijk nog steeds fiscaal aftrekbaar. Dit 

maakt het in theorie gemakkelijker om baten te werven, ook als kleine organisatie.  

Sociaal-cultureel: vrijwilligers werven wordt steeds moeilijker, omdat de economie aantrekt en 

steeds meer mensen een baan vinden. Inzet van vrijwilligers uit het bedrijfsleven is vaak gericht op 

kortstondige acties. Door de individualisering en het feit dat jongere generaties minder merktrouw 

zijn, is het steeds lastiger om vrijwilligers voor langere tijd te binden.  
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Media en communicatie: social media en internet zijn een alledaagse realiteit. Dit stelt specifieke 

eisen aan de informatie en communicatie van onze organisatie, omdat de content steeds vluchtiger 

wordt, sneller verdwijnt en sneller vervangen moet worden. De organisatie moet haar communicatie 

continue monitoren en bijstellen om mee te gaan in de laatste ontwikkelingen en transparant en 

onderscheidend te blijven. Tegelijkertijd is er nog een grote groep die met meer traditionele 

middelen moet worden bereikt. Naast het feit dat een oudere groep minder gemakkelijk aan het 

gebruiken van bepaalde social media begint, is er ook een groot deel mensen dat bijvoorbeeld 

‘anoniem’ wil blijven op het internet of gewoonweg de tijd er niet voor neemt. Ook heeft het bel-me-

niet-register ervoor gezorgd dat potentiële donateurs lastiger te bereiken/te vinden zijn.  

Werving van baten: fondsenwerving en sponsoring gebeurt door veel goede doelen in Nederland, 

dus de concurrentie is groot. Het is belangrijk om onze boodschap bij een breed publiek voor het 

voetlicht te brengen. Door in te zetten op duurzame werving van baten en sponsoring hopen we toch 

voet aan de grond te krijgen. Tevens zien we een tendens dat mensen graag betrokken willen zijn en 

verandering teweeg willen brengen bij een doel, dat ze ondersteunen. Ze willen van betekenis zijn en 

het verschil maken.  

 

2.3 SWOT-analyse  

De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) analyse samengevat:  

Sterke punten: professioneel betrokken bestuur, betrokken professionele vrijwilligers; 

overkoepelend: alle reumatische aandoeningen; groeiend sterk netwerk; instellingssubsidie 

Ministerie van VWS; succesvolle voorlichtingsbijeenkomsten en informatief tijdschrift over 

reumatoïde artritis. Zwakke punten: zichtbaarheid naar buiten nog niet groot; financiële basis voor 

werving baten en sponsoring nog niet breed genoeg; het ontbreken van evenementen met een 

brede aantrekkingskracht; veel energie in persoonlijke aanpak is intensief. Kansen: maatschappelijk 

verantwoord ondernemen steeds vaker policy bij bedrijven; de economie trekt weer aan; 

zichtbaarheid naar buiten kan verbeterd worden. Bedreigingen: iedereen probeert sponsors en 

baten te werven; naast een stevig inhoudelijk verhaal is er veel vasthoudendheid, inventiviteit en 

creativiteit nodig.  

 

We zijn zorgvuldig in onze werkwijze: 

Interne bedrijfsvoering: mogelijke risico’s worden continue door het bestuur gemonitord en met de 

penningmeester geëvalueerd. Indien nodig volgen beleidsaanpassingen. De activiteiten worden 

gezamenlijk afgestemd. Het werven van baten gebeurt door een professional. We werken met 

leveranciers met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Liquide middelen staan op een spaarrekening 

bij een Nederlandse bank en zijn direct opeisbaar.  

Team: een intern risico bij een kleine organisatie is de afhankelijkheid van sleutelfiguren. We werken 

met een klein professioneel team. Om deze afhankelijkheid zo veel mogelijk te ondervangen, zijn de 

professionele vrijwilligers opgeleid om elkaars kerntaken waar te nemen. Het bestuur levert, waar 

nodig, een actieve bijdrage. Dit bedrijfsrisico kan door een substantiële verhoging van de inkomsten 

worden verminderd, waardoor meer freelancers (op projectbasis) kunnen worden aangesteld. 

Bestuur: het onbezoldigde bestuur bestaat uit patiënten met een sterke drive om zich in te zetten 

voor alle mensen met reuma.  

Activiteiten 2016:  

- we meldden ons aan als aspirant-lid van de Patientenfederatie Nederland;  
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- we besteedden aandacht aan het vergroten van onze bekendheid door werving van baten 

daarvoor. 

- we ontwikkelden onze slogan, logo, huisstijl en website;  

- we organiseerden kleine voorlichtingsbijeenkomsten, gericht op reuma, werk en vrijwilligers;  

- we namen deel aan de Huisartsbeurs 2016 met een eigen stand om onze bekendheid te vergroten;  

- we woonden de EULAR Annual European Conference of PARE in Sofia, Bulgarije bij;  

- we organiseerden de algemene ledenvergadering in Utrecht;  

- we woonden als lid het EULAR (= European League Against Rheumatism) congres bij in Londen;  

- we waren actief met bevordering van patiënten deelname in onderzoek en de opbouw van ons 

kennisnetwerk;  

- we werkten samen met sponsoring van AbbVie aan een tijdschrift en voorlichtingsbijeenkomst; met 

sponsoring van Eli Lilly aan een landelijke enquête over reuma in het kader van een Europees 

onderzoek en een voorlichtingsbijeenkomst; met sponsoring van Pfizer aan voorlichting voor een 

voorlichtingsbijeenkomst. 

- we verspreidden ons tijdschrift Aandacht over RA;  

- we richtten onze adviesraad op;  

- we organiseerden themabijeenkomsten voor ons patiënten kennisnetwerk;  

- we organiseerden een training voor onderzoekers over deelname patiënten in onderzoek;  

- we namen op uitnodiging deel aan de NVR Najaarsdagen 2016 met een eigen stand;  

- we organiseerden met een eigen ervaringsdeskundige jury de Nederlandse Edgar Stene 

schrijfwedstrijd 2016-2017 voor mensen met reuma. Dit doen we als lid van EULAR. 

 

Artritis psoriatica is een vorm van ontstekingsreuma die voorkomt bij mensen met de huidziekte 

psoriasis.  Het zorgt voor gewrichtsklachten en de psoriasis zorgt voor huidproblemen, zoals jeuk 

en schilfering. 

 

“Kijk naar wat je wel kunt!” 

Bo 48 jaar artritis psoriatica 

Op een ochtend stond ik op en had ik pijn in mijn knie. Ik ging ervan uit dat ik gewoon een 

verkeerde beweging had gemaakt, aangezien ik s ’ochtends op mijn hurken had gezeten om iets te 

doen. Na een paar dagen ging het maar niet weg. De pijn werd steeds erger. Zo erg zelfs dat ik een 

bezemstok heb gepakt ter ondersteuning. Ik ben niet echt een persoon die meteen naar de dokter 

rent. Ik nam namelijk aan dat het vanzelf wel over zou gaan… 

In die periode moest ik weer een keer naar de dermatoloog voor mijn psoriasis, waar ik al sinds 

mijn 16e last van heb. Ik vertelde tussen neus en lippen door dat ik ook nog pijn had aan mijn knie. 

Op dat moment had ik een goed oplettende dermatoloog, want toen is het balletje gaan rollen en 

kreeg ik de diagnose artritis psoriatica (AP). 

Deze diagnose viel me rauw op mijn dak. NEE, niet weer een ziekte erbij. NEE, niet nog een auto-

immuunziekte. Ik kreeg tabletten, methotrexaat (mtx) met de nodige bijwerkingen, onder andere 

misselijkheid en hoofdpijn. Na drie jaar ben ik ermee gestopt en sindsdien gebruik ik biologicals 

injecties (2x per week) en regelmatig panadol en naproxen. Iedere dag is een ‘verrassing’. Soms 

ben ik al bij het opstaan zo moe dat ik aan weinig toe kom. Ook heb ik de laatste jaren bij kou en 

vochtig weer meer last van vermoeidheid en mijn gewrichten. Een paar maanden overwinteren lijkt 

me heerlijk. Wie weet… in de toekomst. 
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Alsof artritis psoriatica nog niet genoeg is 

Nog voor mijn dertigste ben ik van Nijmegen naar Hilversum verhuisd voor mijn baan als juridisch 

secretarieel medewerkster bij het toenmalige Canal Plus. Ik had werk dat ik met veel plezier deed. 

In deze periode heb ik, na een kop- staartbotsing, ook nog eens een whiplash gekregen. Alsof de 

diagnose van artritis psoriatica nog niet genoeg was. Er hing een 1,5 jaar durende revalidatie aan 

vast, maar dit is inmiddels chronisch geworden. Mede door al deze gebeurtenissen ben ik mijn 

baan kwijtgeraakt. Mijn sociale contacten op mijn werk vielen weg, maar ook mijn inkomen. Vanaf 

dat moment moest ik ineens elk dubbeltje gaan omdraaien, waardoor ik dingen moest gaan laten. 

Geen vakanties meer of uit eten of zelfs niet meer naar de bioscoop. 

Het hoogtepunt: de Nijmeegse Vierdaagse 

Na vijf jaar in Hilversum te hebben gewoond, ben ik weer teruggekomen naar Nijmegen. Dit is 

namelijk echt mijn stad. Vanaf het moment van verhuizen, is het beter met mij gegaan. Hier heb ik 

mijn familie en goede vrienden om me heen die mij stimuleren om dingen te gaan doen. Ik ben 

bijvoorbeeld gaan sporten. Op sommige dagen gaat dit goed, op andere dagen is een uurtje yoga 

het enigste wat ik die dag kan doen. Ik kan nu fysiek meer dan tien jaar geleden. Ik heb zelfs twee 

keer meegedaan met de Mariekenloop, een keer met de Zevenheuvelennacht en als hoogtepunt 

afgelopen jaar met de Nijmeegse Vierdaagse. Daar waar ik tien jaar geleden dacht, ‘ik heb reuma 

dus ik kan niks meer’, zijn er een paar mensen in mijn omgeving geweest die mij toch hebben 

gesteund. Zij spraken mij steeds de woorden ‘kijk wat je wel kunt’ toe. Het is echt stapje voor stapje 

geweest, maar het is me wel gelukt! Verhalen van andere mensen hielpen mij om gemotiveerd te 

blijven. Mensen die na een openhartoperatie of ernstig ziekteproces, ook de vierdaagse liepen. 

Voor deze mensen had ik zoveel respect en waardering. Op dat moment dacht ik bij mezelf; ‘als zij 

het kunnen, waarom probeer ik het dan niet?’ Je moet het ook tussen je oren geloven. Ik vond het 

op dat moment wel eng, maar het leven is maar even en je moet eruit halen wat eruit te halen valt. 

‘Ik kies voor reuma’ 

Als je mij zou vragen wat ik liever heb, de reuma of de psoriasis, dan kies ik voor reuma. Het is 

natuurlijk niet gek, want de psoriasis is zichtbaar en reuma niet. Althans, niet bij mij. Door de 

psoriasis durfde ik vroeger namelijk veel dingen niet te gaan doen. Ik droeg geen korte rokjes of 

jurkjes meer en ging niet meer naar het zwembad of strand. Ik schaamde me zo voor mijn huid. De 

schaamte was zo erg dat ik geen relatie durfde aan te gaan. Nu denk ik waarom eigenlijk niet?  Op 

dit moment zit ik op een leeftijd dat ik ook moet gaan accepteren dat ik nooit kinderen ga krijgen 

en dat is soms zwaar en verdrietig. Ik vind dit van tijd tot tijd wel moeilijk en als ik tien jaar jonger 

was geweest, had ik het anders gedaan.  Dan had ik mijn schaamte en onzekerheid niet zo de 

overhand laten hebben. 

Het ziekzijn op een positieve manier inzetten 

Op dit moment ben ik patiëntvertegenwoordiger in het UMC Radboud. Hier kijk ik vanuit het oog 

van de patiënt naar bepaalde zaken, zodat de patiënt niet vergeten wordt. Zo ben ik onder andere 

lid van de patiënten adviesraad dermatologie, ben ik patiëntcoach (buddy) van een student 

topclass en lid van een Werkveldcommissie van een Masteropleiding Kwaliteit Veiligheid en Zorg. 

Daarnaast heb ik ook meegewerkt aan een nieuw curriculum voor het Radboud, waar ik erg trots 

op ben! Studenten van de studie Geneeskunde komen in het eerste jaar al meteen in direct contact 

met patiënten in plaats van alleen maar te leren vanuit de studieboeken. Op deze manier kan ik het 

ziekzijn toch op een andere manier inzetten. Het geeft voldoening en het is een nuttige bezigheid. 

Wanneer ik nu naar het Radboud ga, is het negen van de tien keer voor een leukere reden dan 

wanneer ik weer op controle ga voor mijn ziekte. 
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In jezelf geloven 

Soms ben ik pissig en denk ik; ik rook niet, ik drink niet, ik eet gezond, waarom ik? Die vraag heeft 

iemand een keer op de televisie andersom gesteld; waarom ik niet? Want als er leuke dingen 

gebeuren, vragen we onszelf dat ook niet af. Pas als er iets gebeurt wat we niet leuk vinden, vragen 

we onszelf af ‘waarom ik?’ 

De kracht haal ik uit het weer actief worden in het leven en dingen te doen. Je moet in jezelf 

geloven en je moet het accepteren. Als ik echt een dag niet kan, kan ik wel gaan vechten tegen mijn 

lichaam, maar dat maakt het alleen maar vermoeiender. Ik wil ook dat ik morgen opsta en de 

dokter tegen mij zegt dat ik geen reuma heb, maar helaas is dat geen werkelijkheid. Het is zo en 

daar moet ik het beste van maken. Kijk naar wat je wel kunt en haal daar je energie uit. 

 

2.4 Evaluatie en targets 2017  

Evaluatie targets 2016: voor het jaar 2016 waren de volgende doelen geformuleerd:  

- werken aan vergroting zichtbaarheid middels voorlichting website en diverse media: daar werd 

voortgang in geboekt, de website werd door een professioneel bedrijf opgezet met dank aan 

donateurs (die niet genoemd willen worden); er waren voorlichtingsbijeenkomsten, die goed bezocht 

werden;  

- deelname van patiënten in onderzoek: ons kennisnetwerk groeide en daarmee inzet in kleine 

projecten;  

- gerichte batenwerving door werving leden, donateurs en sponsoring: dat kostte veel tijd en 

inspanning, maar we vonden leden, sponsors en donateurs; 

- lotgenotencontact: mensen kwamen in contact met elkaar op voorlichtingsbijeenkomsten;  

- samenwerking met meerdere organisaties: dat groeide steeds meer, ook via ons aspirant-

lidmaatschap van de Patientenfederatie Nederland en lidmaatschap van EULAR. 

Doelstellingen 2017: de strategie van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland steunt op: de 

verdere vergroting van de zichtbaarheid in de samenleving middels voorlichting via website, social 

media kanalen en andere mediakanalen; meer voorlichtingsbijeenkomsten over reuma en leven met 

reuma; vergroting van ons patiënten kennisnetwerk en deelname van meer patiënten in onderzoek; 

meer gerichte batenwerving door werving leden, donateurs en sponsoring; bevordering 

lotgenotencontact; samenwerking met andere landelijke en Europese organisaties. 
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3 Naamsbekendheid  

     

3.1 Communicatiestrategie  

Wat wil de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland uitstralen? 

We strijden als onafhankelijke patiëntenorganisatie voor een vroege diagnose van reuma, een 

‘gezond’ actief leven en een goede zorg en belangenbehartiging voor alle mensen met reuma. Dat 

doen wij met en vóór iedereen. Wij komen op voor de beste zorg voor reumapatiënten én voor 

iedereen die dat misschien ooit nodig heeft.  

Wie wil de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland bereiken? 

Om onze doelen te bereiken en ons werk goed te kunnen doen moeten we potentiële leden/ 

vrijwilligers/ actienemers en potentiële donateurs/sponsoren werven. 

Hoe gaat de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland haar doelgroepen bereiken? 

Via onze communicatiekanalen, andere media en persoonlijke inzet.    

      

3.2 Communicatiemiddelen  

Slogan, website, logo, huisstijl, social media (Facebook en Twitter), digitale nieuwsbrief, flyers, 

posters, banners. Facebook en Twitter moeten meer met de website gecombineerd gaan worden.
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4 Werving van baten 

 

4.1 Uitgangspunten  

Communicatief: het werven van baten voor activiteiten als voorlichtingsbijeenkomsten en 

voorlichtingsmateriaal wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan de vergroting van de naamsbekendheid 

en omgekeerd.  

Duurzaam en verbindend: het werven van baten van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland  

is gericht op het ontwikkelen van duurzame relaties.  

Transparant: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland  wil zo transparant mogelijk zijn over de 

besteding van de middelen; donateurs en sponsors willen graag zien wat er met hun geld tot stand 

gekomen is.  

 

4.2 Resultaten  

Financieel: De opbrengsten uit voorlichtingsbijeenkomsten zijn gering. Voor ons is het belangrijk 

laagdrempelig te zijn voor iedereen. De werving van baten is dus zeer belangrijk om onze 

voorlichtingsbijeenkomsten uit te kunnen voeren. 

Activiteiten/projecten: we werkten samen met sponsoring van AbbVie aan een tijdschrift en 

voorlichtingsbijeenkomst; met sponsoring van Eli Lilly aan een landelijke enquête over reuma in het 

kader van een Europees onderzoek en een voorlichtingsbijeenkomst; met sponsoring van Pfizer aan 

voorlichting voor een voorlichtingsbijeenkomst. De bijdragen van de drie farmaceutische bedrijven 

waren specifiek bestemd voor het vergroten van de bekendheid van reuma. 

Leden en donateurs: we hadden in 2016 een kleine maar trouwe groep leden en donateurs, die 

gezamenlijk € 17.889 opbrachten. In 2017 willen we meer leden en donateurs gaan werven. 

 

4.3 Voorwaarden bij sponsoring  

- De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zal zich nooit door een sponsor laten sturen op haar 

beleid en de inhoud van haar activiteiten bij de aanvaarding van (financiële) ondersteuning. 

- De (financiële) ondersteuning van de sponsor of donateur draagt (in)direct bij aan de activiteiten, 

projecten en de belangenbehartiging van ReumaZorg Nederland en haar leden. 

- De (financiële) ondersteuning van de sponsor of donateur dient altijd in overeenstemming met de 

geldende wet- en regelgeving te zijn. 

- Persoonlijke gegevens van leden of projectdeelnemers worden nooit aan de sponsor of donateur 

verstrekt. 

- Projecten, die (financiële) ondersteuning vereisen, hebben een concreet omschreven doel met een 

afgesproken looptijd, target en budget. 

- Afspraken over het gebruik van naam/logo op website of flyers worden voorafgaand aan de 

(financieel) ondersteunde activiteit(en) vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. In deze 

overeenkomst worden afspraken gemaakt over het gebruik van de naam van de sponsor of de 

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, copyright en/of andere rechten van intellectueel 

eigendom, zoals merkrechten. 

- De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is transparant over de besteding van alle ontvangen 

gelden van sponsoren door deze te vermelden in haar jaarverslag, op de website en in de 

jaarrekening, die door een accountant geaccordeerd wordt. 

- Inkomsten van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland uit contributies, donaties, erfenissen 

en legaten worden opgenomen in de exploitatiebegroting en reserve. 
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- Inkomsten van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, afkomstig van bijdragen aan 

projecten, worden opgenomen in de exploitatiebegroting voor dat betreffende project. 

- De privacy van een donateur wordt door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland beschermd 

door de gegevens niet zonder toestemming te publiceren of beschikbaar te stellen aan derden. 
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5 Organisatie en bestuur           

 

5.1 Uitgangspunten           

Professioneel: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland streeft naar een professionele en 

optimale uitvoering van haar doelstellingen. Daartoe werkt zij aan een organisatiestructuur die 

professioneel, open en transparant is, met gescheiden verantwoordelijkheden.  

Duurzaam: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland streeft naar een goede binding met en 

behoud van alle relaties, met specifieke aandacht voor het geven van informatie en voor het 

ontvangen en afhandelen van wensen, vragen en klachten.  

Transparantie: dit is voorwaarde voor een gezonde werving van baten. Naleving van de daarbij 

horende standaarden en wetten is vanzelfsprekend. De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 

zet zich in voor een goed doel, heeft de ANBI status en houdt zich met de jaarrekening aan Richtlijn 

650 voor kleine fondsenwervende organisaties.  

ANBI-status: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland is een ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling), waardoor giften voor donateurs aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.  

 

5.2 Organisatiestructuur  

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland  kent: 

- de algemene ledenvergadering, die de rol van toezichthouder heeft; 

- een bestuur, dat binnen de organisatie toezicht houdt en bijstuurt; 

- een professionele vrijwilliger, die als coördinator belast is met de activiteiten; 

- professionele vrijwillige medewerkers, die belast zijn met de uitvoering; 

- een adviesraad van deskundigen. 

        

5.3 Planning en control  

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland gaat vanaf 2017 met een jaarlijkse begroting met een 

aparte meerjarenbeleidsplan werken. Aan het meerjarenbeleidsplan wordt nu gewerkt en zal 

worden vastgesteld in 2017. Jaarlijks worden dan de doelen voor het komende jaar vastgesteld in 

een jaarplan en wordt geëvalueerd of de doelen van het afgelopen jaar behaald zijn. Gedurende het 

jaar evalueert het bestuur  voortdurend de uitvoering van de doelen. Dit gebeurt aan de hand van 

een planning- en controlecyclus. De verschillende functies van algemene ledenvergadering, bestuur, 

coördinator en vrijwilligers zijn gescheiden.  

Toezicht: de algemene ledenvergadering is toezichthouder en eindverantwoordelijk voor het 

gevoerde beleid. Het bestuur legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan de algemene 

ledenvergadering. De taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering en het bestuur zijn 

statutair vastgelegd. De Algemene Ledenvergadering stelt de verantwoordingen vast (jaarverslag en 

jaarrekening). Het bestuur houdt intern toezicht en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de 

vrijwilligers en coördinator en bepaalt de vergoedingen.  

Monitoring: het bestuur komt in principe ten minste viermaal per jaar bij elkaar om de voortgang van 

het in dat jaar gevoerde beleid te toetsen. De penningmeester rapporteert de financiële stand van 

zaken aan het bestuur. Indien nodig worden acties en planningen bijgesteld.  

Jaarstukken en subsidies: het jaarplan en de jaarbegroting worden voorafgaand aan het nieuwe jaar 

door de coördinator en penningmeester opgesteld, ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd en in 

het voorjaar na afloop van het betreffende jaar geëvalueerd. Het jaarplan 2017 zal gebaseerd zijn op 
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het Meerjarenbeleidsplan 2017- 2020, dat eens per drie jaar zal worden vastgesteld. De jaarrekening 

2016 is ingericht overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving kleine fondsenwervende instellingen.  

Extern toezicht: de accountant controleert of de opgestelde financiële verantwoording een getrouw 

beeld geeft en voldoet aan de Richtlijn van de Jaarverslaggeving kleine fondsenwervende 

instellingen.  

          

5.4 Bestuur             

Werkwijze: bestuursleden worden door het zittende bestuur voorgedragen ter benoeming aan de 

algemene ledenvergadering. De bestuursleden zijn actief op basis van de verschillende disciplines, 

hun netwerk en de ervaring en betrokkenheid van de beoogde bestuurder. De werving vindt plaats 

op basis van omschreven functieprofielen, functie-eisen en taakomschrijvingen. Voorop staat dat de 

bestuursleden onafhankelijk moeten kunnen opereren. In geval van mogelijke 

belangenverstrengeling stemt een bestuurslid niet mee. De bestuursleden doen hun werk volledig 

onbezoldigd en ontvangen alleen hun daadwerkelijk gemaakte onkosten.  

Het bestuur bestond gedurende 2016 uit de voorzitter G. Willemsen, secretaris J. Vooijs, 

penningmeester ad interim D. Lewinski, bestuursleden C. Oostindie, M. Walma, S. Tjemkes, L. Beaart 

en Y. van Eijk. Onderwerpen op de agenda waren onder meer: planning activiteiten en projecten; 

werving van baten; jaarstukken en voorbereiding meerjarenbeleidsplan; communicatie; financiën. 

Samenstelling: het bestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 bestuursleden. Bestuursleden 

worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn daarna 

herbenoembaar voor een nieuwe periode.  

 

5.5 Adviesraad          

De adviesraad gaat aan de slag in 2017. 

  

5.6 Medewerkers  

Coördinator: sinds september 2016 is P. Pennings (bedrijfscommunicatie) parttime vrijwillig 

coördinator bij de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Het functioneringsgesprek zal 

plaatsvinden in 2017.  

Vrijwilligers: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland heeft twee soorten vrijwilligers: 

vrijwilligers die hun professionaliteit, al dan niet in het kader van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, willen inzetten en vrijwilligers die activiteiten in het land opzetten of meehelpen met 

uitvoer van activiteiten. Het aantal vrijwilligers bedroeg in 2016 zo’n 35. We zorgen voor promotie en 

doen achteraf verslag via onze eigen (sociale) mediakanalen. De komende jaren willen we een 

landelijk netwerk van vrijwilligers verder uitbouwen.  

Klachtenbehandeling: vragen en klachten worden in principe zo snel mogelijk beantwoord. We 

hanteren een klachtenprocedure voor het omgaan met klachten. Klachten worden steeds direct in 

behandeling genomen door een klachtencommissie en worden afgehandeld binnen vier weken. 

Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, ontvangt de klager zo spoedig 

mogelijk informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van de klachtafhandeling. De 

eindverantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling ligt bij het bestuur; klachten over de inzet van 

de coördinator worden behandeld door het bestuur. Het klachtenreglement kan worden opgevraagd. 

In 2016 zijn er geen klachten binnengekomen. 

 

“Reuma is een onderdeel van mijn leven, maar ik ben niet mijn reuma en wil alles uit  
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het leven halen wat er in zit.”  

Yvette 23 jaar reumatoïde artritis 

Tijdens een feest had ik last van mijn voeten, deed mijn hoge hakken uit en ging op slippers lopen. 

Toen de pijn niet verdween ging ik naar de huisarts. Die wist niet wat er mis was. Een paar 

maanden later werden mijn duim en wijsvinger dik, dus werd er bloed geprikt. Al snel kreeg ik een 

telefoontje met de boodschap dat ik naar de reumatoloog moest. Die zei meteen: ‘Bloed vergist 

zich niet. Je hebt reuma’. Na de diagnose had ik het gevoel dat het wel goed zou komen. Dat gevoel 

verdween echter toen ik een paar maanden later tijdens mijn werk door mijn pols zakte. Ineens 

realiseerde ik me dat het serieuzer was dan ik dacht.  

Ik heb mijn vriend leren kennen toen ik al reuma had. Hij is echt verschrikkelijk lief. Ook van mijn 

ouders krijg ik veel steun. Toch voel ik me soms alleen. Je kunt het wel uitleggen aan mensen, maar 

het komt nooit helemaal over. Een jaar geleden heb ik in een blog alles van me afgeschreven. Daar 

heb ik zoveel lieve en steunende reacties op gekregen. 

Mijn vriend en ik zijn net terug van vakantie. Op Schiphol heb ik in een rolstoel gezeten om mijn 

energie te sparen. De eerste keer was wel moeilijk, maar ik wil ook alles uit mijn vakantie halen. 

Daarom koos ik voor de rolstoel.  

Voor de reuma skeelerde ik, soms wel tien kilometer. Door de pijn moest ik ermee stoppen. Sinds 

een tijdje lukt het weer. Die tien kilometer haal ik niet meer, maar ik doe het nog steeds heel graag. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt met me. Reuma is een onderdeel van mijn leven, 

maar ik ben niet mijn reuma en wil alles uit het leven halen wat er in zit. 
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6 Financieel jaarverslag          

  

6.1 Visie, strategie en beleid          

Financiële visie: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland streeft naar een gezonde groei in 

financiële middelen om de lange termijn doelstellingen te bereiken. De beschikbare financiële 

middelen moeten veilig en maatschappelijk verantwoord beheerd en besteed worden. Een 

betrouwbare financiële inrichting en een moderne manier van werken faciliteren hierbij het snel 

kunnen handelen.  

Strategie: we hanteren de volgende speerpunten: streven naar een zo hoog mogelijke en directe 

besteding van financiële middelen aan onze doelstellingen; inzetten op groei en dus investeren in 

zichtbaarheid en werving van baten; streven naar constante en efficiënte beheersing van kosten voor 

beheer en administratie; ontvangen gelden worden op een Nederlandse bankrekening beheerd en 

zijn direct opneembaar; streven naar minimale kosten en maximale sponsoring door een zo gunstig 

mogelijke prijs/kwaliteit verhouding.  

Beleid: de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland neemt de volgende uitgangspunten en 

randvoorwaarden in acht: we doen geen beleggingen in aandelen of obligaties; opbrengsten worden 

zoveel mogelijk in hetzelfde jaar direct besteed aan onze doelstellingen; eventuele jaarwinsten 

worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve en in het volgende boekjaar uitgegeven aan onze 

doelstellingen; we streven ernaar in de komende jaren een beperkt eigen vermogen te gaan 

aanhouden (circa 50% van de jaarlijkse kosten van de eigen organisatie) om indien nodig te kunnen 

afbouwen; de boekhouding en jaarrekening in lijn te houden met vereisten richtlijn RJ650; de 

operationele risico’s beperken door adequate interne controle- en beheersingsmaatregelen. 

Jaarrekening 2016: Deze is apart opgemaakt door de accountant met balans en staat van baten en 

lasten over 2016. 

 

6.2 Interne controle- en beheersingsmaatregelen  

Beleid financiële risico’s: we hanteren een zorgvuldig financieel beleid. Verwerven van baten is 

noodzakelijk voor het uitvoeren van voorlichtingsbijeenkomsten of andere activiteiten. We moeten 

dus op tijd baten verwerven. Plannen en begroting zijn conservatief opgesteld. Om altijd de 

continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen, of indien nodig te kunnen afbouwen, willen we 

een relatief klein eigen vermogen gaan aanhouden, zodra dat mogelijk is, van een bedrag van 50% 

van de kosten van de eigen organisatie. Hierbij wordt dan uitgegaan van de verwachte kosten van 

het toekomstige boekjaar.  

Beleid personeel: het personeelsbeleid is gericht op continuïteit. We willen de coördinator in 2017 op 

parttime basis inhuren met een pensioenregeling.   

Beleid bestuur en adviesraad: De bestuursleden en leden van de adviesraad ontvangen geen salaris, 

maar alleen vergoeding gemaakte onkosten in uitoefening van hun functie. Ook zijn hen geen 

leningen, voorschotten of garanties verstrekt.  

 

6.3 Planning en control  

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland werkt met een begroting, waarbij de doelen voor het 

komende jaar worden vastgesteld in een jaarplan. Aan het begin van het jaar erop wordt 

geëvalueerd of de doelen van het afgelopen jaar behaald zijn. Gedurende het jaar evalueert het 

bestuur voortdurend de uitvoering van de doelen. Dit gebeurt aan de hand van een planning- en 

controlecyclus door verschillende betrokkenen. De verschillende functies van bestuur en 
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medewerkers (professionele vrijwilligers) zijn gescheiden van elkaar. Het bestuur houdt intern 

toezicht, de coördinator is verantwoordelijk voor aansturing en de professionele vrijwilligers zijn 

belast met de uitvoering. 

 

6.4 Balans en toelichting 

De activa van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland bestaan uit liquide middelen. De 

passiva bestaan uit een instellingssubsidie, donaties, sponsoring en contributies. Het eigen vermogen 

bestaat per 31 december 2016 uit 1.015 euro. De overlopende passiva bestaat uit de kosten voor de 

accountantsverklaring. 

 

 
 

 

 
 

6.5 Staat van baten en lasten 

Inkomsten: de inkomsten zijn in 2016 uitgekomen op € 64.604. Baten kwamen uit contributies, 

sponsoring door farmaceutische bedrijven AbbVie, Eli Lilly en Pfizer en uit donaties van donateurs.  

Als onderdeel van een betere zichtbaarheid is in 2016 veel tijd en aandacht gegaan naar de bouw van 

een nieuwe en moderne website; beveiliging van de website; communicatie en voorlichting; en opzet 

social media. Ook is veel tijd en aandacht besteed aan onder andere contacten en samenwerking met 

andere organisaties; bijwonen van bijeenkomsten van de Patientenfederatie Nederland, EULAR en 

PARE voor uitwisseling kennis; inzet en opbouw patiënt kennisnetwerk; en 

voorlichtingsbijeenkomsten. 
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Uitgaven: We streven er naar om de inkomsten direct te besteden en dus de uitgaven in het jaar in 

lijn te laten zijn met de opbrengsten. We zullen in de komende jaren wel een kleine reserve gaan 

opbouwen.  

 
 

Resultaat  

Kosten werving baten en beheer en administratie: de uitvoeringskosten bestaan uit de kosten 

gemaakt om baten te werven en de kosten voor beheer en administratie. Als norm voor de kosten 

eigen fondsenwerving hanteert het CBF 25%. De kosten voor eigen fondsenwerving bedroegen in 

2016 € 9.500, wat neer komt op ca. 15% van de baten subsidie en sponsoring. De kosten van beheer 

en administratie bedroegen € 7.842. Dit staat voor 12% van de totale inkomsten.  

Beleid toerekening kosten werving baten en beheer en administratie: bij de vaststelling hebben 

redelijkheid, berekeningen van de bestede uren en kosten en gesprekken met andere organisaties 

een rol gespeeld.  

Positief resultaat: het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.015.  

 

6.6 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (jaarverslag 2016) 

Algemene grondslagen: 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 

vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn 

referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Grondslagen voor de waardering van activa 
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Vaste activa 

Vlottende activa 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde.  

Grondslagen voor de waardering van passiva 

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in 

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Som der bedrijfslasten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat van 

baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde 

van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 

 

6.7 Prognose 2017  

We zien de toekomst positief tegemoet. De slogan, nieuwe huisstijl, logo en website zullen in 2017 

verder ingezet gaan worden. We hopen daarmee de zichtbaarheid en bekendheid van reuma en onze 

organisatie verder te vergroten en daarmee te investeren in diverse activiteiten en projecten.  

 

6.8 Verklaring van het bestuur  

Vaststelling: de algemene vergadering heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld. De jaarrekening is 

opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.  

Resultaatbestemming: de algemene ledenvergadering heeft de resultaatverdeling zoals opgenomen 

in de staat van baten en lasten vastgesteld. 

Gebeurtenissen: Na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen geweest die van belang zijn voor de 

jaarrekening 2016.  
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Controleverklaring accountant  

 

1.5 Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland te Nijmegen is door ons 

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In 

deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de 

jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 

en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen 

van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 

kennis van Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

Lent, 5 juli 2017 

Willemsen & Partners 

 

 
 

L.A. Platenkamp 

Accountant-Administratieconsulent 
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Colofon 

 

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 

Postbus 58 

6500 AB  Nijmegen 

https://reumazorgnederland.nl 

 

KvK  61827126 

ANBI  854505659  

Vestigingsplaats: Ooij 
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