
Nieuwsbrief MSVN  

Regio Overijssel Noord  

2017: al weer even op weg 

Hier ligt voor u de eerste  nieuwsbrief van regio 

Overijssel Noord in 2017. We hopen dat u een 

goede start in het nieuwe jaar hebt kunnen 

maken. Maar helaas: bij MS weet je nooit hoe het 

verloop zal zijn. Daarom is het thema van de 

Wereld MS dag in mei van dit jaar ook: De 

Grilligheid van MS. De MSVN wil dit jaar de mei 

maand tot MS-maand uitroepen en komt met 

diverse acties. (http://msvereniging.nl).Wij als 

bestuur van de regio Overijssel-Noord zijn aan het 

bekijken hoe wij hierbij aan kunnen haken. 

Verderop leest u hier meer over. Verder is er 

nieuws over de ALV die in november jl geleden 

gehouden is en kunt u een aantal foto’s bekijken 

van de bijeenkomst in Urbana, ook in november 

jl. Meer foto’s vind u op onze Facebookpagina: 

MSVN Overijssel Noord 

We wensen u veel leesplezier! Groeten van het 

bestuur. 

 

19 november 2016: Gezellig samenzijn bij Urbana 

in Zwolle!  

 

Het buffet smaakte goed! 

  Februari/maart 2017 

Eric Witte gaf een voorlichting over MS en 

medicatie. Het was erg interessant en we hebben er 

veel van opgestoken! 
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Algemene ledenvergadering 

 

 

             
Mailadres weer actief! 

Het mail adres: overijsselnoord@msvn.nl kan 

weer gebruikt worden. Het bestuur heeft 

kunnen regelen dat ons mailadres weer goed 

bereikbaar is. Wilt u dus contact met ons, mail 

dan naar dit adres. Verder kunnen we ook nog 

uw mailadres gebruiken als dit nog niet bij ons 

bekend is. 

Hartelijke groet van het bestuur. 
Robert Smit (voorzitter), Nelly Kappen 
(secretaresse), Frits de Munnik (penningmeester) 
Rene Beije (ledenadministratie) Anquelien Visser en 

Janna Berghorst(algemeen lid) 

Op 12 jl november werd er een ALV 

georganiseerd in Amersfoort. Op die vergadering 

werd uitgebreid stil gestaan rond de financiële 

positie van de vereniging. Het bestuur en het 

landelijk team zijn allerlei plannen aan het 

bedenken hoe men kan zorgen dat de vereniging 

financieel gezond kan blijven. De 

conceptbegroting is goed gekeurd. Het landelijk 

team vertelde verder over zijn taken en er werd 

stil gestaan bij de samenwerking met de MS-web. 

Binnen de vereniging bestaat een 

adviesplatform. Dit platform bestaat uit leden 

die het bestuur kan adviseren over zaken die 

spelen, zoals bijvoorbeeld jubilea bij 

vrijwilligers en stamceltherapie. Dit werkt goed! 

Tot slot werden diverse regio’s aan het woord 

gelaten. Ons bestuur heeft in de persoon van 

Anquelien, aangegeven dat we ons binnen onze 

regio beter willen laten zien en dat wij hulp 

kunnen gebruiken van andere regio’s. Er zijn 

goede contacten gelegd. 

Begin dit jaar is er ook een overleg geweest voor 

de contactpersonen van de diverse regio’s. Hier 

was om gevraagd, ook om elkaar te kunnen 

ondersteunen. Op de ALV kwam weer naar voren 

dat er meer van de regio’s verwacht wordt, zoals 

ambassadeurschap en fondsenwerving. Daarom is 

het goed om elkaar eens te zien en te spreken. 

Het is onmogelijk om alle informatie van dit soort 

bijeenkomsten die het bestuur bezoekt in deze 

nieuwsbrief te plaatsen. Wilt u meer weten over 

dit soorten vormen van overleg, mail ons dan!   

 

Wereld MS Dag 

Op 31 mei 2017 is het wereld MS 

dag. Ook onze regio wil hierbij 

aansluiten. We zijn met diverse 

ideeën bezig en we krijgen hulp 

van het landelijk team. In een 

later stadium komen we met 

meer informatie. Houd ook de 

site van de vereniging in de 

gaten: http://msvereniging.nl De 

vereniging zet de gehele maand 

mei in teken van grilligheid van 

MS. Ook om de vereniging meer 

in beeld te brengen in 

Nederland. 

Op woensdagmiddag 29 

maart as. kunt u lekker 

komen koffiedrinken 

(thee mag natuurlijk ook) 

bij Nelly. We beginnen 

om 14.00 uur. Komt u 

ook? 

Adres: Sichtermanmarke 

31 Zwolle 

Koffiemiddag 


