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ANBI-registratie
De MS Vereniging Nederland heeft al geruime tijd de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en nalatenschappen zijn daarom vrijgesteld van schenkings- of
successierecht en komen volledig ten goede aan de
vereniging. Giften, erfenissen en legaten worden in grote dank aanvaard.
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Voor MS Vereniging Nederland was 2016 nog een
overgangsjaar. De jaarstukken 2015 konden eerst
in de Algemene Ledenvergadering op 12 november
2016 worden goedgekeurd; tegelijkertijd heeft de
Algemene Ledenvergadering ingestemd met een
taakstellende begroting voor 2017. Hier ligt een opdracht aan het bestuur en de regionale werkgroepen.
Een nieuw bestuur en directie maken een nieuwe
start. Zij hebben zich moeten inwerken in het MSlandschap en krijgen direct een herpositionering van
de Vereniging met weggevallen financiële zekerheid
op hun bordje. Dat kost tijd. Na de verhuizing en
een vernieuwde huisstijl passend bij onze herpositionering krijgen al onze print-uitingen (folders en
brochures) stap voor stap een make-over. Een nieuwe
impuls is gegeven aan het gebruik van onze sociale
media (website, Facebook en Twitter), dit in samenwerking met MSweb. Nieuw instrumentarium komt
beschikbaar voor de MS-voorlichters (MS Experience
Toolkit) en MS-coaches (start ontwikkeling online MSwerkloket, brochure en flyers) en een geschenk voor
nieuwe leden MS-lifehacks, voorbeelden van handigheidjes die het leven makkelijker maken.
MS Vereniging Nederland is dé enige onafhankelijke
patiëntenvereniging voor mensen met MS en hun
naasten. Zij wil die onafhankelijkheid ook uitstralen.
Dit is één van de redenen om te besluiten het kantoor
van de Vereniging te verhuizen van Voorschoten naar
Breukelen.
Per 3 april 2017 is het nieuwe adres van MS Vereniging Nederland:
De Corridor 5C, 3621 ZA Breukelen;
het nieuwe telefoonnummer is: 088 374 85 00.
De nieuwe huisvesting betekent dichterbij en betere
bereikbaarheid voor onze leden (station Breukelen
op 700 meter) en besparing op kosten voor vergaderfaciliteiten. Wij hopen veel leden, vrijwilligers en
samenwerkingspartners in 2017 op De Corridor 5C
in Breukelen te mogen verwelkomen.
Als achterwacht voor het Landelijk Team is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met stichting
MEO; deze verzorgt de beantwoording van de telefoon tijdens kantooruren als de medewerkers van
het Landelijk Team telefonisch niet bereikbaar zijn.

MS Vereniging Nederland kent drie kerntaken:
belangenbehartiging, informatievoorziening en
lotgenotencontact. In 2017 zal de Vereniging
verder investeren in het op orde brengen van onze
basis: lotgenotencontact en informatievoorziening.
Daarnaast gaan wij het fundament verstevigen voor
belangenbehartiging, zowel op landelijk als Europees niveau.
Tevens zal energie gestoken worden in het vergroten van onze inkomstenstroom. Denk daarbij aan
het verwerven van nieuwe (structurele) fondsen,
contributie-verdubbelaar, inzetten op eenmalige giften en donaties en het opzetten van duidelijke communicatie over erfenissen en nalatenschappen. Deze
zijn nodig om de uitvoering van onze kerntaken
op landelijk en regionaal niveau te kunnen blijven
uitvoeren. In 2017 zullen we voor het goed inhoud
en vormgeven van onze kerntaken, ook op de middellange termijn, een nieuw Meerjarenbeleidsplan
(MJB) 2018-2021 opstellen.
Dit jaarverslag gaat niet uitgebreid in op de activiteiten binnen de aan MS Vereniging Nederland
bestuurlijk verbonden Stichting Vrienden MSweb.
Daaraan is aandacht besteed in het afzonderlijke
jaarverslag 2016 van die stichting zelf. Het streven
is dat jaarverslag in de toekomst onderdeel te laten
uitmaken van het jaarverslag van MS Vereniging
Nederland.
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MS Vereniging Nederland is de enige onafhankelijke
patiëntenvereniging voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun direct betrokkenen, zoals partners,
kinderen en/of ouders.
De Vereniging kende per 1 januari 2016 8488 leden,
per 1 januari 2017 waren dit er 8402.
In 2016 kende de Vereniging 445 donateurs (2015:
447).

Missie
MS Vereniging Nederland is altijd ‘dichtbij’. Zij
brengt mensen met MS en hun naasten bij elkaar
om kennis en ervaringen te delen. Zij verstrekt
informatie over de ziekte en leven met MS zodat
men keuzes kan maken om de regie over het eigen
leven te houden. Zij zet zich in voor de kwaliteit van
de zorg als belangrijk middel voor de kwaliteit van
leven.

Doelstellingen
MS Vereniging Nederland kent drie doelstellingen:
1. behartigen van de belangen van mensen met
MS en van hun naasten;
2. bevorderen van de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de
maatschappij;
3. stimuleren van het tot stand komen en in
stand houden van voorzieningen voor mensen
met MS, opdat mensen met MS zo zelfstandig
mogelijk kunnen blijven functioneren in de
maatschappij.
Om deze doelstellingen te bereiken onderhoudt de
Vereniging contacten met onder meer de politiek,
overheidsinstanties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, universiteiten.

Kerntaken

‘MS Vereniging

Nederland ....
.... de stem van 17.000
mensen met MS in heel

MS Vereniging Nederland geeft mensen met MS
een stem.
De kerntaken zijn:
1. belangenbehartiging;
2. informatievoorziening;
3. lotgenotencontact.
De Vereniging biedt activiteiten en diensten aan, die
mensen met MS en hun direct betrokkenen ondersteunen bij vragen en problemen.

Nederland!’
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In 2016 lag de focus van Multiple Sclerose Vereniging Nederland op ‘independence’, met andere
woorden de onafhankelijkheid van mensen met MS.
Zo lang mogelijk in eigen regie het leven leiden dat
je wilt, dat is wat mensen met MS willen.
Vanuit onze kerntaken belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact motiveerden
we mensen met MS om de regie over hun leven te
nemen én behouden.

Onafhankelijkheid begint met betrouwbare informatievoorziening
Voor mensen met een chronische ziekte zoals multiple sclerose is betrouwbare informatie van groot
belang. Informatie die hen bijvoorbeeld toont welke
medicatie en behandelmethodes voor handen zijn of
hoe ze in gesprek kunnen met hun werkgever over
blijven werken met MS.

Onafhankelijkheid bevorderen met
belangenbehartiging
Wie leeft met MS heeft belang bij een sterke patiëntenvereniging. Wij geven mensen met MS een stem
bij zorgverleners en beleidsmakers. Zodat zij horen
wat mensen met MS zelf belangrijk vinden en deze
kennis kunnen meenemen in de inrichting van MSzorg. Onze vrijwilligers in de 21 regionale werkgroepen zetten in 2016 hun ervaringsdeskundige kennis
opnieuw in bij de ontwikkeling van landelijke en
regionale projecten rondom MS-zorg. In hoofdstuk
2 van dit jaarverslag leest u hierover meer.
Ook op landelijk niveau behartigden we de belangen
van mensen met MS. Zo zijn we lid van de Patiëntenfederatie Nederland en van Ieder(In). Deelname
in overleg van deze organisaties ten behoeve van
behartiging van niet-aandoeningspecifieke belangen
zal nader inhoud moeten krijgen.
Vanuit MS Vereniging Nederland is inbreng geleverd
in verschillende landelijke projecten, zoals: consultkaart MS, richtlijn Orgaandonatie na Euthanasie,
herziening richtlijn MS. Ook neemt MS Vereniging
Nederland deel aan de klankbordgroep Voorwaardelijke Toelating Fampyra.

Onafhankelijkheid: samen sterk met
MS-mensen
MS Vereniging Nederland brengt mensen met MS en
hun naasten bij elkaar, omdat we telkens opnieuw
ervaren dat mensen samen sterk staan als ze hun
ervaringen kunnen delen en elkaar inspireren met
tips en informatie. Dit lotgenotencontact krijgt
ook na de reorganisatie invulling in alle regio’s van
MS Vereniging Nederland vanuit onze missie: ‘MS
Vereniging Nederland altijd dichtbij’. Mensen met
MS ontmoeten elkaar in hun eigen buurt, via bij
voorbeeld: koffieochtenden, themabijeenkomsten of
een MS-Café.
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Vereniging

MS Vereniging Nederland kent een Algemene
Ledenvergadering, een bestuur, een landelijk team,
vijf landelijke werkgroepen en 21 regionale werkgroepen. Binnen de Vereniging zijn enkele vaste
medewerkers en vele honderden vrijwilligers actief
in zowel uitvoerende als adviserende zin. Samen
zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de
leden van de Vereniging op het gebied van belangenbehartiging, informatie en lotgenotencontact.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan van de Vereniging. Deze
kwam in 2016 twee keer bijeen, namelijk op 4 juni
en 12 november. Belangrijkste agendapunten op de
ALV van 4 juni waren de vaststelling van de jaarrekening 2015 en de bestuurswisselingen. De jaarrekening kon nog niet worden goedgekeurd omdat
het bestuur deze nog niet had kunnen vaststellen.
Op de ALV van 12 november werd deze jaarrekening alsnog goedgekeurd, evenals de taakstellende
begroting voor 2017.
		

Bestuur
Het bestuur bestuurt de Vereniging op afstand,
aan de hand van het vastgestelde beleid. Het kent
een dagelijks bestuur (DB: voorzitter, secretaris en
penningmeester) en algemeen bestuur (AB). Het DB
vergadert in beginsel twee weken voor de AB-vergadering, het AB kwam in 2016 tien keer bijeen.
• Samenstelling
Bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie
jaar, zijn ten hoogste twee keer herbenoembaar en
worden (her)benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van bestuur. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Drie van de zes
bestuursleden hebben MS (31-12-2016).
Op 4 juni jl. hebben er een aantal bestuurswisselingen voorgedaan. De heer De Goeij trad af als
voorzitter en overhandigde de voorzittershamer aan
de heer Van Amstel die al bestuurslid was. Afscheid
is genomen van de heren Bouma en Fransen.
De samenstelling van het bestuur ziet er per
31 december 2016 als volgt uit:
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Landelijk Team
Het Landelijk Team was in 2016 gehuisvest aan de
Leidseweg 557, op de tweede etage in Voorschoten.
In april 2016 is uit dienst gegaan mw. Leontine Heisen en op 1 oktober 2016 stopte interim-directeur
Herman van der Weide met zijn werkzaamheden.
Per 1 mei kwam in dienst mw. Madelon Koster (vrijwilligerscoördinator/communicatie), per 1 juli dhr.
Chris Schouten (directeur)
Het Landelijk Team bestaat na de reorganisatie uit
2,7 fte. Het Landelijk Team voert verschillende werkzaamheden uit, waaronder de ondersteuning en
facilitering van bestuur (DB en AB) en regionale en
landelijke werkgroepen.
Voor de medewerkers geldt een sober personeelsreglement. Zij ontvangen salaris (loonschalen BBRA),
vermeerderd met acht procent vakantiegeld.

Vrijwilligers
Zonder de circa 300 vrijwilligers kan MS Vereniging
Nederland haar werk niet doen. De vrijwilligers van
MS Vereniging (waarvan velen zelf MS hebben) zijn
degenen die activiteiten organiseren en goed laten
verlopen. Hierdoor is de vereniging ‘dichtbij’ en van
en voor mensen met MS.
De Vereniging kent specifiek beleid om vrijwilligers
te ondersteunen. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten en taken en functies staan beschreven.
Gemaakte onkosten worden vergoed. Alle vrijwilligers tekenen een vrijwilligersovereenkomst en zijn
verzekerd. Vrijwilligers worden indirect en direct
ondersteund en gefaciliteerd door medewerkers van
het Landelijk Team, bijvoorbeeld met:

• Vrijwilligers Nieuwsbrief MS Vereniging Nederland
De vrijwilligers ontvangen periodiek een digitale
nieuwsbrief met actualiteiten en mededelingen.
• Deskundigheidsbevordering/training/uitwisselingsbijeenkomsten
Het ontvangen van informatie en het delen van
kennis is belangrijk voor het op goede wijze kunnen uitvoeren van het vrijwilligerswerk. In 2016
werden diverse trainingen georganiseerd voor onder
meer de MS-voorlichters en de vrijwilligers van de
MS-telefoon. Daarnaast hebben diverse vrijwilligers
gebruik gemaakt van het educatieve aanbod via
PGO-support.
• Waarderingsbeleid
MS Vereniging Nederland stelt bij wijze van waardering per vrijwilliger jaarlijks een bescheiden
bedrag beschikbaar voor een gezamenlijk etentje
of activiteit als dank voor ieders inzet. Het bestuur
heeft de afspraken na advies van het Adviesplatform
herbevestigd.
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Landelijke projecten
Het Landelijk Team heeft in samenwerking met en
gesponsord door andere organisaties gewerkt aan
een aantal projecten. Bij die sponsors waren ook
farmaceuten. Wat dit betreft heeft de Vereniging als
stelregel, niet exclusief zaken te willen doen met een
enkele farmaceut die zich bezighoudt met MS maar
als het even kan met alle farmaceuten.
• MS Experience Toolkit
(Zie ook onder MS-voorlichters)
MS Vereniging Nederland vraagt aandacht en begrip
voor de grilligheid van MS aan de omgeving van
mensen met MS. Dat doet zij o.a. door inzet van de
MS Experience Toolkit waarmee mensen meerdere
MS-symptomen aan den lijve kunnen ervaren tijdens
dagelijkse bezigheden. Dit levert vaak hilariteit op,
maar laat ook altijd een diepe indruk achter.
Sponsoring door Merck heeft het mogelijk gemaakt
dat er 21 MS Experience Toolkits zijn samengesteld
(één voor elke regio); deels zijn deze inmiddels verspreid over Nederland.
Vier andere Toolkits zijn naar de sponsor gegaan,
MS-voorlichter Paulien Bats heeft voor medewerkers
van Merck die met de MS Experience toolkit gaan
werken, een training gegeven op 30 november in het
Plazahotel in Utrecht. Voorlichter Paulien Bats heeft
tijdens diezelfde bijeenkomst voor Merck een patiën-

tenervaringsvragenlijst beantwoord in het kader van
belangenbehartiging.
• Informatiebehoefte en keuzeproces voor een
MS-behandeling
In 2016 is er een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de informatiebehoefte en het
keuzeproces voor MS-behandeling onder mensen met
RRMS. Dit onderzoek is gesponsord door farmaceut
Sanofi Genzyme. Doel van het onderzoek was: ‘Het
verkrijgen van inzicht in de drivers& barriers, keuzefactoren, kennisniveau, wensen, behoeften en verwachtingen van patiënten met (actieve) RRMS.“ De
conclusie van het onderzoek is: Patiënten hebben veel
behoefte aan veel informatie op veel momenten in
de behandeling. De verpleegkundigen en MS Vereniging Nederland en andere MS-organisaties zijn goede
informatiebronnen, maar worden eerder als secundaire bronnen gezien (voor praktische en tussentijdse
informatie). Beslissingen worden genomen met de
neuroloog, op basis van de informatie die deze verstrekt. Die schiet daarin wel eens tekort, omdat er te
weinig contact is met een stabiele patiënt of omdat
deze zelf een selectie maakt van de informatie die hij
geeft. Advies is dat de neuroloog meer moet worden
ondersteund. Ten eerste moet de neuroloog duidelijk
worden gemaakt dat hij de primaire bron is. Deze
moet betere middelen krijgen om patiënten te begeleiden. Daarnaast zal de Vereniging zich inspannen de
kwaliteit van het gesprek tussen patiënt en neuroloog
te verbeteren door voor de patiënt hulpmiddelen te
ontwikkelen en aan te reiken.
• Ondersteuning ontwikkeling inzet Social Media
Naast een aantal langer lopende projecten die in
2016 nog niet tot afronding zijn gekomen, heeft onze
samenwerking met farmaceut Novartis in 2016 met
name geleid tot ondersteuning van de ontwikkeling
rondom de inzet van onze social media. Via de patient academy hebben we kennis vergaard. Daarnaast
hebben we via bijeenkomsten resultaten ontvangen
en kennis genomen van grootschalig onderzoek naar
gebruik en inzet van social media in Nederland en
onze performance daarin.
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• MS en Werk
Arbeidsparticipatie is voor mensen met MS heel
belangrijk. Het project MS en Werk kent al een historie van zo’n 5 jaar. In dit kader zijn/worden onder
andere MS-coaches opgeleid en vindt een certificeringstraject plaats vanuit een voucher-traject dat
voor de tweede keer is toegekend met een looptijd
tot 2018.
In het kader van dit project is in 2016 een door farmaceut Biogen gesponsord deelproject gestart, i.c.
de ontwikkeling van een online MS-werkloket. In het
verlengde hiervan dient er een update en herdruk
van diverse communicatiemiddelen te gebeuren (b.v.
brochures, folders en powerpoints MS en Werk).
Lancering van het online-werkloket zal plaatsvinden
in de loop van 2017.
• Tesselhuus
Ook in 2016 mocht MS Vereniging Nederland
gebruik maken van het Tesselhuus, een geheel
aangepaste vakantiebungalow in De Koog op Texel.
De Stichting Tesselhuus Texel stelt elk jaar 10 gratis
vakantieweken ter beschikking voor mensen met
een ernstige beperking die zelf niet de middelen of
mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. MS
Vereniging Nederland heeft een team vrijwilligers
inclusief vrijwillige zorgbegeleiders die de volledige
organisatie van de vakantieweek en begeleiding van
de deelnemers op zich nemen.
In de zomer van 2016 mocht MS Vereniging
Nederland zelfs twee keer een week met negen
vrijwilligers acht mensen met MS een onvergetelijke
week laten ervaren. Zestien leden van MS
Vereniging Nederland weten weer wat
hun lidmaatschap kan opleveren.

• Wereld MS Dag 2016
Elk jaar vindt op de laatste woensdag van mei
Wereld MS Dag plaats. Wereldwijd wordt er op deze
dag aandacht gevraagd voor MS en komen mensen
samen om ervaringen en kennis uit te wisselen. In
2016 vond Wereld MS Dag plaats op 25 mei. MS
Vereniging Nederland heeft zich met allerlei activiteiten de hele maand mei ingezet om aandacht te
vragen voor MS.
Vanaf 8 mei is de estafette naar Wereld MS Dag
op 25 mei van start gegaan. Leden en vrijwilligers
uit diverse regio’s hebben zich laten sponsoren en
hebben nieuwe leden geworven tijdens fiets-, wandel- scootmobiel- en boottochten en tijdens diverse
promotieactiviteiten. De deelnemers konden kiezen
uit drie projecten om zich voor te laten sponsoren:
het landelijk project ‘Communicatie op afstand’,
regionale activiteiten of onderzoek naar MS via
Stichting MS Research.
De volgende regio’s hebben meegedaan met het
organiseren van een activiteit: Noord- en MiddenLimburg, Haarlem, Noord-Holland Noord, Utrecht,
Groningen, Drenthe, Amsterdam, Brabant NoordOost en Zuid-Holland Noord.
Wereld MS Dag 2016 was een groot succes. De
deelnemers aan de tochten hebben een ontzettend
leuke dag gehad en door hun actieve inzet is er een
prachtig bedrag van ruim 5.500,- euro bij elkaar
verzameld, wat is verdeeld over de drie verschillende
projecten. Door de inzet van alle leden, vrijwilligers
en deelnemers is de stem van mensen met MS en
hun naasten weer sterker geworden.
• Donatiemodule: www.mijnactievoorms.nl
In 2016 heeft MS Vereniging Nederland haar eigen
online donatieplatform gecreëerd en gelanceerd:
www.mijnactievoorms.nl. Voorheen maakte de
9

Vereniging gebruik van o.a. donatieplatform Just
Giving, maar dit platform is gestopt met haar Nederlandse variant. Om fondsenwerving te faciliteren
en vergemakkelijken en om een donatieplatform in
eigen beheer te hebben, is ervoor gekozen een eigen
donatieplatform op te zetten.
Op de website www.mijnactievoorms.nl kunnen
mensen een actiepagina aanmaken, welke zij vervolgens kunnen gebruiken om zich te laten sponsoren. Voorbeeld: De zus van iemand met MS doet
mee aan de Dam tot Damloop en wil zich daarvoor
laten sponsoren om MS Vereniging Nederland te
steunen. Zij kan dan een actiepagina aanmaken op
www.mijnactievoorms.nl. Op deze pagina schrijft
zij bijvoorbeeld wat de actie is die zij gaat doen
en waarom zij zich wil laten sponsoren. Mensen
uit haar omgeving kunnen vervolgens hun donatie
doen op deze persoonlijke actiepagina. Het gedoneerde bedrag gaat naar MS Vereniging Nederland.
De donatiemodule zal in 2017 verder ontwikkeld
worden om deze nog gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken.

Landelijke werkgroepen
De vereniging kent inmiddels vijf landelijke werkgroepen: MSweb, MS-coaches, MS-telefoon,
MS-voorlichters en Adviesplatform. Hun taken zijn
geregeld in het op 14 november 2015 vastgestelde
Huishoudelijke Reglement van MS Vereniging Nederland.
• MSweb
De werkgroep MSweb verzorgt de internetmedia
MSweb en MSkidsweb van MS Vereniging Nederland. Met als doel, zo vermeldt het huishoudelijk

reglement, “te voorzien in berichtgeving, achtergrondinformatie en andere wetenswaardigheden
over MS en soortgelijke ziekten, alsmede over de
eigen organisatie en tevens te zorgen voor internetcommunicatie met en tussen alle mensen die
behoren tot de doelgroep”.
Hoe dat in 2016 is gegaan, is terug te vinden in het
afzonderlijke jaarverslag van de Stichting Vrienden
MSweb.
• MS-coaches
De MS-coaches hebben zelf MS en zijn professioneel
coach. MS Vereniging Nederland bood de coaches
de gelegenheid om - via het Centrum Chronisch
Ziek en Werk - een certificeringstraject te doorlopen
tot ervaringsdeskundig MS-coach. In 2016 is er één
coach bijgekomen, waardoor er vijf MS-coaches
spreekuur hebben gehouden voor mensen met MS.
In 2016 zijn drie nieuwe coaches dit traject gestart.
De MS-coaches kunnen zowel werknemers als werkgevers een coachingstraject aanbieden om ervoor te
zorgen dat mensen met MS zo lang mogelijk blijven
participeren op de arbeidsmarkt.
Spreekuur
Wekelijks houden MS-coaches een telefonisch
spreekuur, op elke dag van de week op verschillende
tijden. Het spreekuur, gratis voor leden, biedt mensen de gelegenheid vragen te stellen over MS op de
werkvloer. In het totaal is er 97 keer gebeld (man:
28; vrouw: 69). Een enkele keer belde iemand voor
een tweede keer. Een enkele keer bleek het om een
algemene vraag te gaan, deze mensen zijn doorverwezen naar de MS-telefoon.
Een greep uit de vragen die mensen hebben: Angst
de baan kwijt te raken; angst voor keuring; aanpassing op het werk; re-integratie; rol Arbo-arts,
arbeidsdeskundige en/of verzekeringsarts; welke
informatie mag doorgegeven worden en wie ziet
dit (geheimhoudplicht); wel niet vertellen diagnose
MS; push van de werkgever minder uren te gaan
werken (ontslag te nemen); wat zijn de gevolgen
van (gedeeltelijke) afkeuring?; informatievragen over
rechten en plichten van werknemer en werkgever;
“Niet eens met de keuring wat kun je doen?; “ ”
mijn werkgever wil dat ik iets anders ga doen, moet
ik hier gehoor aan geven?”; “Mag ik vrijwilligerswerk doen?”; balans werk en privé.
We merken dat er een duidelijke behoefte is aan het
spreekuur. Mensen kunnen laagdrempelig hun vraag
stellen. Zij krijgen direct contact en een antwoord.
Ook als de betreffende MS-coach het antwoord
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schuldig moet blijven wordt dit bij de andere
coaches neergelegd, zodat er altijd een antwoord
gegeven kan worden. Door mensen te steunen in
een onzekere periode voelen mensen zich gesterkt.
Alle vragen hebben betrekking op informatievoorziening en belangenbehartiging, deels is het
lotgenotencontact een versterkende factor. We kunnen concluderen dat het telefonisch spreekuur een
toegevoegde waarde heeft.
Begeleidingstraject
Vaak blijkt dat achter de vraag een heel verhaal
verscholen ligt. Gesprekken duren daarom ook al
snel wat langer (gemiddeld 20-30 minuten). Bij drie
mensen heeft dit geleid tot een begeleidingstraject.
De behoefte aan een traject is groter, echter men
wil/kan dit niet bekostigen. Er wordt verteld dat er
een korting is voor de leden wanneer men particulier inhuurt, maar ook de mogelijkheid om het via de
werkgever te doen wordt besproken. Echter dit blijkt
voor sommigen een stap te ver.
Overige activiteiten
Naast het telefonisch spreekuur is er ook voorlichting gegeven bij een cursus van de regio NoordHolland-Noord i.s.m. de regio Haarlem. Deze cursus
was voor mensen die nog niet zo lang de diagnose
hebben. MS en Werk was één van de bijeenkomsten.
In Rijndam heeft één van de coaches een lotgenotencontact bijgewoond. Regelmatig worden ook op
deze bijeenkomsten vragen gesteld omtrent MS en
werk/participatie.
Er is een aantal bijeenkomsten geweest met externe
partijen om te bespreken hoe de MS-coach een toegevoegde waarde kan hebben.
Ook via de mail komen er ook af en toe vragen
binnen. Niet altijd gaat dit over MS en Werk/participatie. Vragen die niet voor de MS-coaches bestemd
zijn, worden doorgezet naar de MS-telefoon of naar
het Landelijk team van MS Vereniging Nederland.
In het magazine MenSen van MS Vereniging Nederland verzorgt (wisselend) één van de coaches een
column.
• MS-telefoon
De MS-telefoon is een telefonische hulpdienst van
MS Vereniging Nederland die in 2016 20 jaar bestaat. Iedereen kan hier met zijn vragen over leven
met MS te recht. Zij zijn op werkdagen bereikbaar
tussen 10.30-14.00 uur. Het team van de MS-telefoon bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers die
professioneel worden getraind voor deze dienst en

jaarlijks intervisie en bijscholing ontvangen.
In 2016 kreeg de MS-telefoon een vrijwel gratis 088
nummer (beller betaalt lokaal tarief), waardoor het
aantal telefoontjes significant toenam, een stijging
van 71% (2015: 290; 2016: 495). Gelukkig kwamen
er ook twee nieuwe telefoonmedewerkers.
De MS-telefoon is met twee personen vertegenwoordigd in het Adviesplatform en draagt daarmee
bij aan het formuleren van adviezen aan het bestuur.
Eén van de adviezen betrof de stamceltherapie.
De bellers met vragen konden uitgebreid worden
geïnformeerd over de stand van zaken omtrent deze
therapie en worden verwezen naar de site van MS
Vereniging Nederland voor nadere informatie.
In 2016 is de MS-telefoon ook betrokken bij de invulling van het project 1 MS-loket (zie meer hierover
elders in dit verslag).
Bij de MS-telefoon worden alle gesprekken geregistreerd.
De top 5 van thema’s waarover vragen werden
gesteld zijn:
1. Leven met MS;
2. Medicatie (ervaringen);
3. Hulpverlening (b.v. eigen neuroloog,
fysiotherapie, ergotherapie, second opinion)
4. Werk en scholing
5. Hulpmiddelen
Ook over actuele onderwerpen, zoals stamceltherapie en medicinale cannabis, werd de MS-telefoon
benaderd.
Op aanvraag van het bestuur zijn er vragen aan
het registratieformulier toegevoegd: leeftijd beller, lidmaatschap, wel/geen werk. De medewerkers
van de MS-telefoon informeren de bellers over de
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voordelen om lid te worden van de Vereniging en
verwijzen regelmatig door naar de MS-coaches. Elk
kwartaal worden de statistieken per vraag verzameld
en toegespeeld aan het bestuur. Een delegatie van
de MS-telefoon heeft regelmatig contact met de directeur van de Vereniging en werkt goed samen met
bestuur en de medewerkers van het Landelijk Team.
• MS-voorlichters
Het is de bedoeling dat de komende jaren het MSvoorlichtersteam wordt uitgebreid. In 2016 heeft
het MS-voorlichtersteam vijf nieuwe, actieve voorlichters mogen verwelkomen, te weten: Anquelien
Visser, Jan-Rein van Esseveld, Hanneke Kool, Charles
Crown en Eric Witte.
Voor (en door) de voorlichters zijn in 2016 twee
trainingen onder leiding van coach-trainer Margit
Sleeuwenhoek georganiseerd om de huidige vaardigheden te verbeteren en nieuwe vaardigheden ten
behoeve van werken met de nieuwe MS Experience
toolkits aan te leren.
MS-voorlichters zijn gestart met het geven van voorlichtingen specifiek met de MS Experience Toolkit.
Al hun activiteiten zijn primair gericht op informatievoorziening, maar door het geven van goede
informatie over MS en het nu met de MS Experience
Toolkit ook laten ervaren aan mensen wat MS is,
leveren MS-voorlichters ook een bijdrage aan onze
belangenbehartiging.
Er zijn voorlichtingen als vanouds gegeven bij
bekende adressen, maar in 2016 ook bij een aantal
nieuwe doelgroepen, zoals serviceclubs. De verwachting is dat voorlichtingen naar nieuwe doelgroepen zich in de komende jaren uitbreiden. Ook
op de MS Hackathon in mei in Amsterdam hebben
twee MS-voorlichters met de MS Experience toolkit
bezoekers, waaronder de juryvoorzitter, een aantal
‘hindernissen’ laten nemen!
De MS Experience toolkit is voor de MS-voorlichters
ook een middel in kader van sponsoring en fondsenwerving.
Het draaiboek voor ‘Kennissessies voor mensen in
de eerste fase na de diagnose’ is opgepakt door de
regio Haarlem en Noord-Holland-Noord. Met succes
worden deze sessies nu in de regio Groningen en
Haarlem gehouden.
• Adviesplatform
MS Vereniging Nederland kent een Adviesplatform
dat het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies
voorziet. Het Adviesplatform heeft in 2016 vijf keer
vergaderd, waarvan één keer telefonisch. In de

vergaderingen van het platform zijn de volgende
onderwerpen aan de orde geweest:
- doel en samenstelling platform;
- naam platform;
- concepttekst voor de werving van de nieuwe
directeur;
- kilometervergoeding vrijwilligers en de
vergoeding van Valys kilometers;
- de Vereniging als gids in MS land;
- MS app Symtrac van Novartis;
- communicatie op afstand;
- kandidatenlijst bestuur;
- MS-voorlichters, werkwijze en verbinding met
de regio’s;
- bespreking 26 april 2016 met 5 MS regio’s in
Zuid-oost Nederland;
- ledenbestand;
- financiële administratie.
Op verzoek van het bestuur zijn adviezen uitgebracht over de volgende onderwerpen:
- jubilea vrijwilligers;
- stamceltherapie;
- kwaliteitscertificering en de jaarrekening 2015;
- conceptrichtlijn orgaandonatie na euthanasie

’Waar gebeurt
het?’
‘In de regio
natuurlijk!

Regionale werkgroepen
De 21 regio’s van MS Vereniging Nederland vormen
een nationaal netwerk. Door het organiseren van
activiteiten en (thema)bijeenkomsten in de eigen
omgeving ontmoeten mensen met én zonder MS
elkaar dichtbij huis. De grotere regio’s zijn daarom
onderverdeeld in rayons. Regelmatig nodigen zij
MS-onderzoekers, artsen en andere zorgverleners uit
om met hen in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen. In dit jaarverslag een greep uit de activiteiten van een aantal regio’s.
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• Groningen
In 2016 heeft de regio Groningen op Wereld MS dag
de Berend Botje route voor scootmobiel en fietser
georganiseerd.
De voorjaarsbijeenkomst heeft in 2016 geen doorgang kunnen vinden. De najaarsbijeenkomst, in het
Martiniziekenhuis, daarentegen wel en werd weer
goed bezocht. Thema was: ‘Wie doet wat in MS
land en (hoe) kunnen we samenwerken?!’ Stichting
MS Anders heeft zich in dat kader gepresenteerd en
informatie verstrekt over hun activiteiten.
Verder zijn workshops georganiseerd in Delfzijl en
Haren. De workshop in Haren was een co-productie
met MS Anders.
• Friesland
In het kader van lotgenotencontact draaien zeven succesvolle contactgroepen. Verder is er een
voorjaarsbijeenkomst georganiseerd met creatieve
workshops en een gezellige, druk bezochte najaarsbijeenkomst.
Als informatievoorziening heeft in 2016 twee keer
een serie van vijf informatieavonden plaatsgevonden
voor mensen met een recente diagnose.
In mei organiseerde het regionale team een benefietconcert ter aanvulling van de financiering van
alle activiteiten.
• Overijssel Noord
2 april: voorjaarsbijeenkomst met Jessica McLean,
trainster Van Zorg Verandert, over het keukentafelgesprek. Een interactieve bijeenkomst waar vragen
gesteld konden worden en waar de aanwezigen zelf
aan het denken werden gezet.
1 juni: leden-koffie-en-theemiddag.

5 oktober: leden-koffie- en thee-middag met kennismaking met het nieuwe bestuurslid Hermien Kosian
en de nieuwe directeur van de Vereniging, Chris
Schouten.
19 november: najaarsbijeenkomst met Eric de Witte,
MS-voorlichter, over MS en medicatie.
Communicatie: Facebookpagina, internetpagina
van MSVN Overijssel Noord en minimaal 2x per jaar
verschijnt een ledennieuwsbrief.
• Amsterdam
De regio Amsterdam is een actieve regio, actief ook
op de drie kerntaken. Zij organiseerde in 2016 verschillende bijeenkomsten, zoals de Nieuwjaarsborrel.
Er werden vier themamiddagen gehouden: MS en
reizen (februari), MS en de Ronnie Gardiner Methode (RGM) (juni), MS en reflexzone therapie (september), MS en yoga (november); gemiddeld 30 deelnemers. Iedere eerste zaterdag van de maand was er
een contactmiddag met gemiddeld 5 deelnemers.
Vrijdag om de week is er zwemmen in het ‘AGO
Zwembad’ in Diemen, gemiddeld deelname: 10
personen. In het ondiepe bad vinden gedurende ca.
1/2 - 3/4 uur oefeningen plaats, die van een fysiotherapeut/hydrotherapeut afkomstig zijn. Na afloop
van het zwemmen wordt koffie/thee gedronken.
Op maandag 14 maart bezocht de werkgroep Nieuw
Unicum. Het MS Kookcafé vond plaats op zaterdag
2 en vrijdag 15 april, dit in samenwerking met Haarlem en Noord-Holland Noord.
Op 17 november werd de stand van MS Vereniging
Nederland op MS onderzoeksdagen VUmc bemenst
vanuit deze regio.
De werkgroep nam deel aan het cluster chronisch
zieken van Cliëntenbelang.
De regio verzond in 2016 vijf nieuwsbrieven.
Hoogtepunt was ‘onze MS langs de Amstel tocht’.
Deze tocht is georganiseerd in het kader van Wereld
MS-dag met: fiets- en scootmobieltocht, boottocht
én wandeltocht. Job Cohen heeft het startschot
verzorgd; deelname ongeveer 50 personen.
• Gelderland Zuid
Meeste aandacht is uitgegaan naar het lotgenotencontact. Rayons Groenlo en Doetinchem zijn
benaderd voor het bijwonen van bijeenkomsten;
rayon Nijmegen nodigt Arnhem regelmatig uit voor
bijeenkomsten.
In kader van informatievoorziening en fondsenwerving heeft de regio gestaan op de jaarlijkse braderie,
Vlegeldag, in Bennekom. Met een rad van avontuur
zijn loten verkocht voor extra inkomsten. Er zijn
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altijd bezoekers die vragen hebben (wat kunnen
we verwachten en wat kunnen we doen?) of met
verhalen komen.
Voor studenten van de Radboud Universiteit en de
Hogeschool Arnhem Nijmegen is op aanvraag een
bijeenkomst bijgewoond. De studenten bestuderen
dan een ziekte een week lang intensief en mogen
aan het slot van het blok een patiënt uitnodigen om
vragen aan te stellen.
Regelmatig contact is er met MS verpleegkundigen
voor organiseren van informatiebijeenkomsten. We
merken dat ziekenhuizen hiervoor steeds minder
budget hebben.
Ook in 2016 kon voor allerlei activiteiten gelukkig
de regio weer een beroep doen op heel veel vrijwilligers.
• Utrecht
In de regio Utrecht zijn in 2016 vele activiteiten georganiseerd, zoals de Sport & Bewegen manifestatie
in Utrecht met 45 deelnemers, de MS boottocht op
de Eem met 70 deelnemers en vele thema-avonden
in de rayons. De nieuwe website MSVN/Utrecht is
nu goed gevuld en wordt enthousiast bijgehouden
door onze website-coördinator. Het MS-Café in
Utrecht wordt nog steeds enthousiast bezocht door
nieuwe relatief jonge mensen met MS. Deze vrijblijvende bijeenkomsten, zonder centrale lezingen of
thema, slaan blijkbaar aan bij jongeren met MS. In
het najaar is een nieuwe coördinator van MS-Café
actief. De deelname aan de andere rayonavonden
worden goed bezocht, alhoewel er nauwelijks
nieuwe leden komen.
• Haarlem e.o/Noord-Holland Noord
In de regio Haarlem is het behoorlijk druk geweest,
vooral op het gebied van lotgenotencontact en informatievoorziening. Zo zijn er - als ieder jaar - vier
themadagen georganiseerd, waarbij informatievoor-

ziening en lotgenotencontact is gecombineerd. Hiervoor wordt meestal een spreker uitgenodigd, maar
ook is er ruime gelegenheid met elkaar in gesprek
te komen. Een van de sprekers was bijvoorbeeld
een vertegenwoordiger van de NVVE, Nederlandse
vereniging voor Euthanasie. Het maakte veel los. De
toegang en consumpties zijn altijd gratis.
In plaats van het inloop uur in het ziekenhuis, dat
helaas is vervallen, zijn er vier nieuwe activiteiten
ontwikkeld, alle op kosten van de deelnemers zelf,
te weten: koffieochtend, een borrel, pannenkoeken
eten en de vierde moet nog ingevuld worden.
Iedere tien weken is er een lotgenotengespreksgroep. Alleen toegankelijk voor mensen met MS,
geen partners dus. Deze groep groeit gestaag en
voldoet dus absoluut aan een behoefte. De werkgroep onderzoekt of er behoefte is aan een partnergroep.
In het kader van lotgenotencontact is er voor de leden van de drie regio’s een avondje “koken, eten en
daten” georganiseerd. Totaal onbekenden hebben
geanimeerd met elkaar zitten praten!
In 2016 zijn er voor het eerst kennissessies georganiseerd, samen met regio Noord-Holland Noord. Dit
was een succes en zal vanaf nu ieder jaar plaatsvinden. Regio Amsterdam heeft zich bij deze regio
aangesloten. Sowieso is de samenwerking tussen de
drie regio’s goed en steeds beter.
• Zuid-Holland Noord
Deze regio kent tien rayons met ieder een contactpersoon.
In kader van lotgenotencontact zijn verschillende
activiteiten georganiseerd. In zes rayons zijn (maandelijks of zes wekelijks) lotgenotenbijeenkomsten
gehouden. Tevens zijn er thema-avonden verzorgd
door medisch specialisten of hulpverleners van
diverse pluimage.
In 2016 is vijf maal een MS Café gehouden.
In samenwerking met diverse therapeuten zijn
verschillende bewegingsactiviteiten (o.a. zwemmen,
yoga) aangeboden.
Op het terrein van informatievoorziening kan
worden genoemd de informatie die in direct contact
met lotgenoten, op contactbijeenkomsten, per
telefoon of per mail wordt verstrekt. Ook zijn er
inloopspreekuren in ziekenhuizen of bibliotheek.
Bij open dagen van ziekenhuis, revalidatiecentra,
en symposia ook voor eerstelijns zorg zijn stands
bemenst. Het RegioNieuws is vijf maal verschenen
en de website is verder geüpdatet.
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Op het terrein van de belangenbehartiging zijn
diverse activiteiten ondernomen. Vanuit de regio
wordt deelgenomen aan diverse cliëntenraden van
o.a. revalidatiecentra, ziekenhuizen en MS centrum
in wording. Via het directe contact met diverse
neurologen en MS-verpleegkundigen wordt de stem
van de MS-patiënt duidelijk ingebracht en daarmee
laat MS Vereniging Nederland zich ook regionaal
horen. Via directe participatie in werkgroepen wordt
meegedacht over diverse onderwerpen inclusief het
opzetten van netwerken in de ketenzorg.
Een aantal bescheiden acties zijn ondernomen om
meer leden te krijgen.
Met alle acties hebben we bereikt dat er meer bekendheid is over MS Vereniging Nederland, er meer
leden zijn en meer goed geïnformeerde lotgenoten.
• Zuid-Holland Oost
Regio Zuid-Holland Oost is onderverdeeld in drie
rayons: Gorinchem, Dordrecht en Gouda.
In alle drie de rayons zijn in 2016 veel activiteiten
ontplooid. Dat varieert van bijeenkomsten in het
kader van lotgenotencontact (b.v. Nieuwjaarsrecepties en MS koffiecafé) tot themabijeenkomsten en/of
bijeenkomsten waar informatie wordt verstrekt over
allerhande MS-gerelateerde onderwerpen (b.v. MS
en vermoeidheid).
Het lotgenotencontact is een groot succes, getuige
het aantal mensen dat de themabijeenkomsten
bezoekt. Daarin wordt veel geïnvesteerd, zowel in
materiele als in immateriële zin. Immers, naast het
verstrekken van informatie bieden deze bijeenkomsten de mogelijkheid van ontmoeting. Thema’s/
onderwerpen: MS en cognitie, MS en erfelijkheid,
nieuwe ontwikkelingen betreffende de geneesmiddelen, de veelbesproken stamceltherapie en de zorg

voor MS-patiënten. Ook luchtiger onderwerpen
kwamen in deze regio aan bod: natuurfotografie
en reflexzonetherapie. Voorts is nog een informatiebijeenkomst gewijd aan de WMO (belangenbehartiging op dit terrein onvoldoende van de grond,
evenals op terrein van de belastingen). Maar dit is
een onderwerp dat regio-overstijgend is.
Ook is in 2016 enige tijd sprake geweest van het
bezoeken van mensen aan huis. Zeker voor mensen
bij wie pas de diagnose MS is vastgesteld, was dat
zinvol. Niet alleen om hen van de nodige informatie
te voorzien doch ook om hen wegwijs te maken in
het MS-wereldje.
Wat Zuid-Holland Oost betreft, kan dus gesteld
worden dat aan de drie kerntaken veel aandacht
is geschonken en dat van twee van die drie (i.c.
lotgenotencontact en informatievoorziening) uit de
reacties duidelijk is gebleken dat daarmee in een
behoefte is voorzien.
Tenslotte, in 2016 is ook veel tijd en aandacht gaan
zitten (door bezoeken van vergaderingen en het leggen en/of onderhouden van contacten) in de vertegenwoordiging in andere patiëntenverenigingen en
in diverse instellingen op het terrein van de zorg.
• Zuid-Holland Zuid
Er is twee jaar gezocht naar een opvolger voor een
regiocoördinator en een secretaris. Vanaf begin
januari 2017 zijn een nieuwe regiocoördinator en
secretaris aangetreden.
Eind november is er een thema-avond geweest met
als onderwerp: voetzonereflextherapie. In diezelfde
bijeenkomst hebben de aanwezige leden nieuwe
ideeën aangedragen aan het Landelijk team voor
een tweede uitgave van “MS Lifehacks”.
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Binnen de regio zijn vier contactgroepen actief die
één keer per maand bij elkaar komen. Daarnaast is
er een avondcontactgroep, deze komt zes keer per
jaar bij elkaar en is bedoeld voor leden die overdag
verhinderd zijn. Door de vergrijzing staat het voortbestaan van contactengroepen onder druk.
• Brabant West
In 2016 zijn er vier lotgenoten- /themabijeenkomsten georganiseerd. In januari was er een nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij de aanwezige leden diverse hapjes en lekkernijen hebben meegebracht die
ze zelf thuis hadden bereid. Naast het uiten van de
beste wensen is kenmerkend van deze bijeenkomst
het plezier bij het verorberen van al dat lekkers en
het ondertussen luisteren naar elkaars verhalen.
In juni is Wim van Zuilekom, één de leden van het
MS-voorlichtersteam, te gast geweest om te spreken
over het thema ‘MS, ogen en zicht’. Hij ging in op
slechtziendheid bij MS in diverse verschijningsvormen, wat de oorzaken van diverse verschijningsvormen zoal kunnen zijn en welke hulpmiddelen mogelijk zijn. Hij is inmiddels al diverse keren bij ons te
gast geweest en zijn presentaties worden altijd zeer
gewaardeerd.
September was een bijzondere maand. Door middel
van een mooie donatie van het bedrijf SPIE heeft de
werkgroep een ‘dagje op het water’ kunnen organiseren. Op deze dag zijn de deelnemers vanuit het
plaatsje Drimmelen vertrokken met een rondvaartboot van het rondvaartbedrijf ‘de Zilvermeeuw’,
nota bene de nieuwste aanwinst van de rederij. Een
heerlijke dag op het water met heel erg mooi weer
en werkelijk een prachtig schip met een lift aan

boord, waardoor ook de rolstoel gebonden mensen
terecht konden op het bovenste zonnedek. Een heel
mooie rondvaart en een heel mooie dag was dat!
In oktober heeft de werkgroep een themabijeenkomst georganiseerd met als thema ‘voetreflexologie’ (Wat is voetreflexologie? Wat kun je ermee
bereiken? Wat is de toegevoegde waarde voor
mensen met MS? De presentatie is gegeven door
een lid van de VNRT. Aansluitend aan de presentatie
was er gelegenheid om zelf een voetreflexbehandeling te ondergaan. Er waren meerdere voetreflexologen aanwezig die allen een draagbaar bed hadden
meegebracht. Een leerzame bijeenkomst weer.
• Brabant Zuid-Oost
In het najaar van 2016 kon de regio werkgroep
Brabant ZO zich versterken met verschillende nieuwe
vrijwilligers met frisse, nieuwe ideeën. Hierdoor
konden er meerdere activiteiten worden opgezet of
voortgezet. Ook konden vrijwilligers worden ingezet
die een indirecte betrokkenheid bij mensen met MS
hebben. Dit draagt bij aan de continuïteit van de
werkgroep.
Mensen met MS moeten worden geprikkeld om
deel te nemen aan activiteiten waarbij het contact
met mede-MS’ers en hun naasten centraal staat.
Lotgenotenactiviteiten, zoals MS-Café en gezamenlijke lunch, werden goed bezocht. De waardering
van onze leden voor deze activiteiten is hoog. De
werkgroep is ook begonnen met het werven van
lokale gelden en van nieuwe leden. In 2017 zal
hiervoor campagne worden gevoerd. Achterliggend
doel daarbij is om meer mensen met MS en hun
naasten in de regio te kunnen steunen, hen van
goede informatie te voorzien en hun belangen op
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landelijk als ook lokaal te kunnen behartigen.
Belangrijkste ontwikkeling binnen de regio is de
versterking van de werkgroep waardoor het aantal
activiteiten voor 2017 bijna kan worden verdubbeld.
• Brabant Noord-Oost
In het voorjaar is er een goed bezochte informatieavond georganiseerd over MS en ergotherapie
en MS en incontinentie. De presentaties over beide
onderwerpen werden gehouden door een incontinentieverpleegkundige en door ergotherapeuten. De
avond hebben de aanwezigen positief ontvangen;
deze is voor herhaling vatbaar.
In mei heeft ook deze regio meegedaan aan de
Wereld MS-dag.
Een aantal vrijwilligers hebben MS onder de aandacht van het publiek in ’s-Hertogenbosch gebracht.
Daarnaast heeft een groep mensen met MS onder
begeleiding van een gids het centrum van ‘s-Hertogenbosch bekeken. In de stad is ook een loterij georganiseerd, met Wereld MS-dag als doel. Al met al
een erg geslaagde dag met een erg mooie opbrengst
van 630 euro voor de Vereniging.
In 2016 zijn er op drie locaties in deze regio ca.
15 contactochtenden georganiseerd. Deelnemers
hebben op deze ochtenden de gelegenheid MS-liefen-leed te delen. Naast de contactochtenden zijn 12
informatiebijeenkomsten in het MS-Infocentrum in
het Bernhovenziekenhuis gehouden.
• Zuid-Limburg
In het jaar 2016 hebben 3 leden de werkgroep
wegens persoonlijke omstandigheden verlaten, te
weten: Marian Dam- van de Genugten, mede initiatiefneemster oprichting MS contactgroep Westelijke Mijnstreek, actief werkgroep lid en voor de MS

telefoondienst, Mieke Verhoeven, actief binnen het
Lotgenotencontact Parkstad en actief werkgroeplid
Francis van Laanen, actief binnen de werkgroep en in
regio-activiteiten.
In 2016 is het lotgenotencontact Parkstad 6 keer
bij elkaar geweest, de MS contactgroep Westelijke
Mijnstreek 5 keer. In 2016 heeft de actieve regionale
werkgroep een voorstel gedaan in 2017 in de regio
Maastricht/Heuvelland, onder de leden te peilen of er
behoefte is aan het opzetten van een lotgenotencontact. In 2016 is de actieve werkgroep zes keer bijeen
geweest. Werkgroepleden hebben een of meerdere
(netwerk) bijeenkomsten en bijeenkomsten van belangenvertegenwoordigers bezocht.
De belangrijkste werkzaamheden:
Overleg voor vertegenwoordigers categorale patiëntenorganisaties in Limburg: vier keer; de MS-regio
Zuid-Limburg was in 2016 voorzitter van dit overleg.
Bijeenkomsten “contract met de samenleving” bij MC
Zuyderland: vier keer.
Bovenregionaal overleg van 5 MS-regio’s in Zuidoost
Nederland: een keer; MS-regio Zuid-Limburg zit dit
overleg voor.
Voorbereidend gesprek met Prof. Dr. Hupperts in MC
Zuyderland Sittard-Geleen.
Algemene Leden Vergadering (ALV) MS Vereniging
Nederland; twee keer.
Themabijeenkomst ‘Burgers aan zet’.
Wereld MS dag in Zandvoort.
Organisatie van twee workshops van elk twee bijeenkomsten over het voorbereiden op het ‘Keukentafelgesprek’.
Voorbereidende gesprekken thema/informatiebijeenkomsten met Prof. Dr. Hupperts over MS en nieuwe
medicijnen en Drs. Peek over MS en neuropatische
pijnen.
Voorlichtings-/informatie bijeenkomsten:
17 september: gecombineerde themabijeenkomst
over “MS en seksualiteit en Voet Reflexzone therapie”; opkomst 34 personen.
3 december: themabijeenkomst over MS en Neuropatische pijnen; opkomst 53 personen.
Informatie - (1/2dagdeel) voorlichting in Zuyd-Hogeschool in Heerlen over MS en MS Vereniging Nederland aan 24 studenten in de gezondheidszorg.
In samenwerking met het Huis voor de Zorg een
tweetal sessies over “Hoe voor te bereiden op het
keukentafelgesprek”.
Een geplande bijeenkomst over MS en nieuwe
medicijnen is niet doorgegaan. Gastspreker was niet
beschikbaar. De familiebijeenkomst gepland in juni
is afgelast wegens te weinig belangstelling.
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Financiën

Resultaatontwikkeling
In onderstaande overzicht treft u aan de ontwikkeling van de baten, lasten, resultaat en algemene reserve in
de periode 2013-2016.

Het overzicht geeft duidelijk weer dat het jaar 2014 het jaar van de reorganisatie is geweest.
De maatregelen die in 2014 zijn genomen hebben er voor zorggedragen dat er vanaf die periode een duidelijke afname van kosten heeft plaatsgevonden. De reorganisatiekosten zijn in 2014 volledig genomen. Realisatie in 2015 en 2016 laat zien dat wij in staat zijn om qua kostenbesteding taakstellend te kunnen opereren.
De baten in 2016 zijn lager uitgekomen vanwege afnemende subsidie inkomsten. Deze ontwikkeling wordt
18

hieronder nader aangegeven, maar staat in hoofdzaak in teken van lagere subsidieverstrekking door
Stichting MS Research. Onze aandacht zal in 2017 dan ook meer uitgaan naar compenserende fondsenwerving of verkrijging van hogere subsidiebaten.

Resultaat
In onderstaande tabel is weergegeven de jaarbegroting, het exploitatieresultaat van 2016 en de afwijking
van het exploitatieresultaat ten opzichte van de jaarbegroting 2016.
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Het exploitatieresultaat in 2016 bedraagt negatief 35.155. Dat is 36.000 hoger dan het begrote exploitatieresultaat. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door het - voor een groot deel - wegvallen van de subsidie
Stichting MS Research (- 89.000), de lagere contributie-inkomsten (- 17.000), en de lage rente op de rendementsrekening van de Rabobank (- 5.000) . Deze verminderde inkomsten worden gecompenseerd door hogere
ontvangsten uit hoofde van nalatenschappen (+ 88.000).
De hogere ontvangsten uit hoofde van nalatenschappen wordt veroorzaakt doordat we in de begroting, vanwege het voorzichtigheidsbeginsel, geen incidentele baten begroten. In de loop van 2016 is helaas bekend
geworden dat het bestuur van Stichting MS Research de voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie
anders zal hanteren dan in 2015. Als gevolg hiervan zijn er communicatiekosten (+ 50.000) gemaakt voor de
uitgifte van het blad MenSen die wij niet vergoed krijgen. De lasten vallen voor 2016 56.000 hoger uit. Hierin
zitten o.a. huisvestings- en doorbelaste personeelskosten ad 61.000, bij van Stichting MS Research, die ook
weer volledig door haar zijn gesubsidieerd.
Verder zijn er ook additionele ICT-kosten ad 14.000 doorbelast; dit betreft extra werkzaamheden die Solidq
heeft geleverd, met name door het leggen van glasvezelkabel, welke zijn voorgeschoten door Stichting MS
Research.
Daarnaast hebben wij, anders dan verwacht, het contract met RICOH betreffende ons kopieer-apparaat niet
kunnen afkopen. Hierdoor hebben wij een extra last in 2016 ad 6.000 en nogmaals 2.500 in 2017.
Verder zijn de personeelskosten met 25.000 overschreden doordat we in de periode juli-september 2016
extra gebruik hebben gemaakt van de diensten van een interim-directeur.
Een kostenbesparing werd voornamelijk veroorzaakt door het niet betalen van de subsidie aan Stichting
Vrienden MS Web (+ 30.000); deze had voldoende middelen om deze zelf in 2016 te bekostigen.
Het achterblijven van de verantwoorde uitgaven van de begrote kosten (aantal leden x 10) van de werkgroepen (+ 14.000). Zie hiervoor tevens opmerking risicoparagraaf.

Bestuurskosten 2016
De bestuurskosten zijn in 2016 begroot onder Overhead (Verenigingsbureau). De uitsplitsing van de bestuurskosten naar de verschillende kostencategorieën is voor 2016 als volgt (in euro):

Risicoparagraaf
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Binnen MS Vereniging Nederland is er al jaren sprake van een trend in teruglopende subsidies. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de afbouw van de bijdrage van het Prinses Beatrix Fonds. Dit laatste is geen
verrassing omdat dit besluit door het Beatrixfonds al enkele jaren geleden is aangekondigd. Hiervoor is een
afbouwregeling getroffen om verenigingen in staat te stellen hun eigen fondsenwervingsactiviteiten op te
zetten.
Door de reorganisatie van MS Vereniging Nederland in 2014/2015 is zijn deze activiteiten (nog) niet op het
gewenste niveau om de teruglopende subsidiestromen te kunnen compenseren. Hierdoor bestaat het risico
dat de activiteiten die we als patiëntenvereniging dienen te ondernemen verder onder druk komen te staan,
omdat simpelweg omdat fondsen hiervoor ontbreken. Gevolg dat we interen op het in het verleden opgebouwde garantievermogen.
Vanwege het beëindigen van bijdragen door het Prinses Beatrixfonds is hiervoor in de plaats gekomen een
voorwaardelijke (project)subsidie te verstrekken door de Stichting MS Research.
Deze subsidiebijdrage is niet bedoeld om de overhead van het Landelijk Team te dekken. Zoals eerder beschreven stelt Stichting MS Research voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie gelden waarbij deze in projectvorm uitgevoerd moeten worden. Een handelswijze die afwijkt van het beleid in 2015. Hierdoor verdampt
een inkomstenstroom die jarenlang is verstrekt.
Om de activiteiten van het Landelijk team te kunnen blijven continueren is het duidelijk geworden dat het
werven van fondsen, sponsoren en/of additionele structurele inkomstenbronnen een noodzaak is!
Een nieuw risico dat opdoemt is het gebrek aan fondsen. Dat heeft tot gevolg dat deze activiteiten ons BTW
plichtig zullen maken. Om dit probleem te voorkomen is door ons advies ingewonnen bij PGO Support die
MSVN, zonder kosten, een trainee ter beschikking zal stellen die over dit vraagstuk advies zal uitbrengen.

Begroting 2017
De uitgangspunten die MS Vereniging Nederland 2016 heeft gekozen zullen in 2017 worden voortgezet. De
taak- en doelstellingen zullen voor 2017 moeten leiden tot een break-even resultaat. Het saldo van baten en
lasten is in de begroting van 2017 vastgesteld op een positief overschot van ruim 8.000 euro.
Er zijn in de begrotingen wel een drietal niet onbelangrijke begrotingsposten als baten opgenomen waarvoor
gezamenlijk inspanningen zullen moeten worden geleverd.
• Acties naar derden
• Acties naar bedrijven
• PBF Loterijen
NB. Voor elke activiteit staat een bedrag in de begroting van 50.000 euro. Hiervoor is specifieke aandacht en
zijn zo mogelijk taskforces noodzakelijk.

De verdeling over de te onderscheiden kerntaken is als volgt:
				
Budget 2017			
Belangenbehartiging
:
59.000
(11%) 		
Informatievoorziening
:
261.000
(49%)		
Lotgenotencontact
:
122.000
(23%)		

Realisatie 2016
96.382 (16%)
292.205 (48%)
116.048 (19%)

In 2017 zullen we ons, binnen de gestelde doel- en taakstellingen, onafgebroken richten op deze drie kerntaken.
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In de bestuursvergadering van MS Vereniging Nederland d.d. 7 juni 2017 is het jaarverslag 2016 vastgesteld.

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

39

41

