
1. Organisatie 

Onze regio bestaat uit 7 bestuursleden leden en vaste hulp die assisteert. Verdeeld in 5 rayons 

Weert, Roermond, Venray, Roermond, Peel en Maas, met vast contactpersoon. De werkgroep heeft 

vergaderd 4 x regulier 25 januari, 12 april, 6 sept, 1 nov. daaraan gekoppeld dankavond leden 

werkgroep. 

3 tal keren vergaderd niet regulier met delegatie voor grote activiteit.  

De M.S.V.N is zichtbaar op de sociale kaart in geheel Noord-Midden Limburg. 

 

2.  

A. Belangenbehartiging 

Door het jaar heen bezoek bij de leden, ondersteuning/begeleiding bij diverse individuele 

vraagstellingen, doorverwijzing juiste loketten, contacten W.M.O., thuiszorgorganisaties in de regio , 

S.G.L, contacten met het Huis van de Zorg cliënten iniatieven, 18 jan. deelname 2 pers. infomiddag 

pat. Vereniging Parkison, , 4 april deelname door 3 pers. demonstratie toolkit Utrecht, 5 april 

gastles/demonstratie toolkit door 3 pers. werkgroep aan leerlingen 2e jaar VPK bij opleidingscentrum 

Het Gilde te Venlo, 24 juni deelname 1 x ALV , 29 juni deelname 1 lid werkgroep Netwerkdag De 

Kracht van Limburg: Netwerk in Uitvoering met partners De Vereniging Limburg, de Provincie 

Limburg , Huis van de Zorg. 

5 aug. deelname 1 pers/ werkgroep ervaringen WMO uitwisselen Huis van de Zorg Sittard.  

19 sept. deelname 1 pers. werkgroep coördinatoren overleg te Utrecht,  24 okt. deelname 2 pers. 

werkgroep programma adoptie patiëntenverenigingen Universiteit Maastricht, , 8 nov. 2 pers. 

werkgroep gesprek mogelijkheden 2018 met MS VPK t.a.v. Ziekenhuis Vie Curie Venlo/Venray. 

 

B. informatievoorziening  

D.m.v. informatiemiddag/avonden voorzien wij de leden van info t.a.v. onderwerpen over en 

rondom MS. T.w.: 22 febr. deelname 2 pers. werkgroep presentatie MSVN wat is MS aan leerlingen 

Medische Faculteit Heerlen, Toolkit demonstaties op de wereld MS dag Voorjaarsmarkt 21 mei. 

Deelname Wereld MS dag zondag 21 mei een Voorjaarsmarkt georganiseerd. 60 standhouders, 200 

bezoekers. Drukke, geslaagde dag. 27 juni infomiddag en behandeling voetzonereflextherapie, 19 

sept. deelname 1 pers. werkgroep coördinatoren overleg Utrecht,  24 okt. deelname 2 pers. 

werkgroep symposium adoptie patiënten verenigingen Maastricht door leerlingen Universiteit, 6 

dec. Infoavond in samenwerking met MS Nederland en afd. Neurologie Ziekenhuis Weert thema’s: 

Medicatie, Voeding, MS en Narcose etc.  

10 mei en 4 nov. deelname door 2 pers. werkgroep aan Regionale radio uitzendingen Peel en Maas  

om de MSVN plus activiteiten te promoten. 5 november deelname 2 pers. werkgroep Infostand en 

presentatie over MS in sportcafé Panningen. 

Plaatsing info op de rol van de regionale Peel en Maas T.V. voor een te organiseren evenement, info 

over inloopmiddagen op rol bij ingang ziekenhuis Roermond. Info geplaatst in regionale weekbladen,  

Gemeentegids Peel en Maas met logo MSVN. D.m.v. inlegvellen te laten drukken in de regionale 

folder met alle recente gegevens van de regio. Laten maken regio Posters, A3, A4  over M.S.V.N. 

voor in winkels. Vermelding MSVN Patiëntenvereniging in Gemeentegids Peel en Maas en gehele 

sociale kaart Noord-Midden Limburg.  

Verspreiding alle recente folders op poli’s afd. Neurologie, fysiopraktijken. 

 

Verbeteringen aangebracht door webmaster (s) in de regionale website, Facebookpagina, besloten 

pagina aangemaakt voor leden, Twitter account aangemaakt. 

 

C. lotgenotencontact 

 Inloopmiddag georganiseerd t.w.: 30 maart, 20 april, 18 mei, 22 juni, 19 okt, 16 nov. in het 

Laurentiusziekenhuis Roermond. Deze middagen worden erg druk bezocht. 16 nov. evaluatie MS 

VPK inloop middagen 2017. 



We zijn bezig om deze inloopmiddagen naar het VieCuri in Venlo te halen. Verder wordt er gewerkt 

aan contactdagen voor partners van leden met MS. Dit na het versturen van enquête onder onze 

leden. 

Op aanvraag diverse individuele huisbezoeken bij zowel leden, als pot. Leden, telefonische info aan 

leden die o.a. doorverwezen door zijn door MS VPK. 

7 juli BBQ succesvolle opkomst, 13 dec. Kerstviering incl. buffet opkomst 40 personen, voor leden 

geheel kunnen verzorgen door opbrengst van de dienstenveiling waar wij als goed doel aan 

verbonden waren. Door sponsoring Bloemenzaak enkele leden die niet konden komen door ziekte 

bezocht door 2 werkgroep leden met Kerstattentie. 

Via de besloten facebookpagina van onze regio kunnen uitsluitend de leden ook contact met elkaar 

zoeken.  

 

3. fondsenwerving 

Wij hebben afgelopen jaar behoorlijk wat aan fondsenwerving gedaan: 

• Wereld MS dag; voorjaarsmarkt georganiseerd. Daarbij hebben we geld binnen gehaald door 

onder andere de verkoop van tassen met ons regionale logo erop. We hebben entree 

gevraagd voor de markt en de standhouders hadden de mogelijkheid om (een deel van) de 

opbrengst te doneren aan onze regio. 

• Via https://gratisdoelensteunen.nl/p/591/msvn-noord-en-midden-limburg-regio-401 en 

http://msvnregio401.doelshop.nl/webshops kan er gratis gedoneerd worden aan de regio 

door via deze link online aankopen te doen. 

• Via https://www.123inkt.nl/msverenigingregio401 kunnen er lege cartridges ingeleverd 

worden, daar krijgt onze regio geld voor. 

• Statiegeld actie bij AH Tegelen. Klanten kunnen hun statiegeld bonnetje doneren 

• Verkoop van gehaakte vlindersleutelhangers 

• Dienstenveiling SV Panningen MSVN als goed doel 

• Zij Actief te Weert opbrengst collecte Kerstviering MSVN als goed doel 

 

4. Ledenwerving 

• Overal waar mogelijk met een stand van de MSVN gaan staan 

• Promotiemateriaal verspreiden 

• 'mond op mondreclame'  

• Website/facebook/Twitter 

 

Wat opvalt is dat er in dit jaar meer leden in de leeftijd van 30 t/m van plm. 50 jaar de 

inloopmiddagen, div. activiteiten, Kerstviering hebben bezocht. De leeftijd van 3 leden werkgroep is 

onder de 40 jaar. 


