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725 vragen
kwamen binnen
bij het spreekuur
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Baten uit eigen fondsenwerving

Social media
De rol van internet is duidelijk belangrijker geworden. Daarom zijn de
afdelingen Collectieve Belangenbehartiging en Communicatie in 2012
gestart met een pilot social media. Via @npvzorgnl worden andere
twitteraars gevolgd en stuurt de NPV twitterberichten de wereld in. In
2013 zal de NPV ook met Facebook aan de slag gaan.

Subsidies van overheden

Media
De NPV heeft in 2012 veel contact gehad met de media. De media
werd actief opgezocht, onder meer met een reactie op het nieuwe
regeerakkoord, een persbericht over het actieve donorregistratiesysteem en een persbericht naar aanleiding van het manifest voltooid
leven. Ook internationaal heeft de NPV aandacht gevraagd voor de
situatie rondom euthanasie in Nederland. De NPV is benaderd door de
BBC uit Engeland en Brazilië, The New York Times en er is zelfs een
Russische filmploeg op bezoek geweest om dr. Seldenrijk, de directeur
van de NPV, te interviewen.

Besteed aan doelstelling

Leden- en fondsenwerving
In 2012 is actief gewerkt aan het werven van (structurele) giften door
telemarketingacties en in december door de jubileumgiftenactie.
De NPV hoopt mede hierdoor in de toekomst voldoende financiële
armslag te hebben om te blijven bijdragen aan de zorg voor het leven.
Het ledenaantal is in 2012 weer teruggelopen, ondanks de
inspanningen van veel afdelingen. In 2012 is nagedacht hoe deze
tendens kan worden gestopt en hoe de groei weer kan worden ingezet.
In 2013 zullen opnieuw actief nieuwe leden worden geworven.
Financiën
Ook in 2012 werd de NPV door haar leden verblijd met een getrouwheid
in de contributiebijdragen. Het verslagjaar werd afgesloten met een
voordelig resultaat van € 264.874 (2011: overschot van € 186.489). Doordat
een aantal vacatures in 2012 niet konden worden vervuld, zijn er minder
kosten gemaakt dan was begroot. Enkele bestaande vacatures zijn pas in de
loop van 2012 ingevuld en per januari 2013 zijn op alle vacatures nieuwe
collega’s aangenomen.
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Staat van baten en lasten over 2012, met begroting 2013 (bedragen * € 1.000)

Baten uit beleggingen
Som der baten
LASTEN

Voorlichting
Wetenschappelijk onderzoek
Hulpverlening
Totaal besteed aan doelstellingen

1.680

1.533

1.591

1.700

118

96

126

79

15

9

10

13

1.813

1.638

1.727

1.792

€

€

€

Tekst: NPV Realisatie: TRUE Communications Drukwerk: Zalsman Eindredactie: dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Beeldmateriaal: Nationale Beeldbank
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In het kader van Samenspel zijn onder meer een toolkit en een plan
van aanpak ontwikkeld. In de toolkit zitten bijvoorbeeld workshops over
‘hoe werf ik leden’, ‘hoe vind ik bestuursleden’ en ‘hoe werf ik fondsen’.
Ook zitten er ideeën in voor bijeenkomsten of thema-avonden. Met
deze toolkit zijn de kringconsulenten beter toegerust voor hun werk.

€

315

332

263

332

12

20

-

18

757

708

677

950

1.084

1.060

940

1.300

173

191

213

204

173

191

213

204

292

387

388

288

292

387

388

288

1.549

1.638

1.541

1.792

264

-

186

-

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten
Resultaat

U kunt een volledige financiële jaarrekening 2012 opvragen via info@npvzorg.nl.
Meer weten?
Op www.npvzorg.nl kunt u het uitgebreide jaarverslag downloaden.
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Oude sporen,
nieuwe wegen
Beknopt jaarverslag 2012

Oude sporen, nieuwe wegen
De titel van dit jaarverslag is ‘Oude sporen, nieuwe wegen’.
Deze naam is ontleend aan de opdracht die prof. dr. W.H. Velema,
een van de oprichters van de NPV, in het decembernummer van
ZORG aan de NPV geeft. De NPV ‘moet midden in de situatie en
de ontwikkeling staan en die kritisch begeleiden. (…) Probeer een
positief geluid te brengen. Ieder mens mag er zijn. Leven is een
gave van God en het is onze opdracht om daar zorg voor te dragen.
Dat moet de grondhouding blijven. Wat dat betreft kan de NPV in
het oude spoor doorgaan, op nieuwe wegen.’
De NPV gaat door, dat laten wij zien in dit jaarverslag. In 2012 is er hard
gewerkt om van de vereniging een toekomstbestendige organisatie te
maken. Een organisatie die de beschermwaardigheid van het leven
steeds weer onder de aandacht brengt. Dat kunnen we niet zomaar.
Dat kan dankzij de hulp van duizenden NPV-vrijwilligers in het hele
land en dankzij de vele giften van al onze leden. Wij vertrouwen erop dat
u het komende jaar weer met ons meegaat. Verder op het oude
spoor van de zorg voor het leven, maar via nieuwe wegen.
Vaccinatie
Dr. Helma Ruijs promoveerde op 14 september 2012 op een
onderzoek naar de keuzes die reformatorische jonge ouders maken
rondom vaccinatie. De NPV heeft meegewerkt aan dit onderzoek.
Uit het onderzoek blijkt dat reformatorische ouders hun keuzes baseren
op religieuze argumenten en niet op medische. Op basis van de
uitkomsten van het onderzoek, worden twee informatiebrochures
geschreven. Een voor jonge ouders en een voor professionals in de zorg.

567 bestuurders en
94 afdelingen
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Reanimatie
Uit een onderzoek dat de NPV in 2012 bij de achterban heeft laten
uitvoeren naar de kennis en meningen over reanimatie, blijkt dat veel
leden behoefte hebben aan meer informatie over reanimatie. Ook willen
ze graag weten hoe je als christen tegenover reanimatie moet staan.
Veel leden gaven aan begrip te hebben voor een niet-reanimatiebesluit,
mits daar goede redenen voor zijn. De onderzoeksenquête werd door
bijna 3.000 mensen ingevuld. Naar aanleiding van het onderzoek is de
NPV in gesprek gegaan met andere organisaties (Reliëf, ouderenbonden)
over de verkrijgbaarheid van de niet-reanimeerpenning.
NPV-Consultatiepunt
Voor dringende vragen die niet kunnen wachten, is er het NPV-Consultatiepunt. Deze telefoonlijn was ook in 2012 dankzij de inzet van
geschoolde vrijwilligers 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
In totaal kwamen hier in 2012 132 vragen binnen. Om meer bekendheid
te geven aan het Consultatiepunt, hebben we in december 2012 een
kaartje aan ZORG toegevoegd: ‘de 112 van de NPV’. Dit kaartje, pinpasformaat, past precies in de portemonnee en is dus altijd bij de hand.

NPV-Levenswensverklaring
In 2012 bestond de NPV-Levenswensverklaring 10 jaar in zijn huidige
vorm. Daarom was er een speciale actie. Iedere 10e aanvrager kreeg
de NPV-Levenswensverklaring gratis. Deze actie heeft 200 nieuwe
aanvragen opgeleverd. In 2012 zijn er in totaal 318 verklaringen
uitgegeven waardoor het totaal nu op bijna 6.500 uitkomt.

85.000 uren
thuishulp verleend

NPV-Thuishulp
Twee thuishulpconsulenten ondersteunen 70 thuishulpafdelingen
verspreid over het hele land. In 2012 werd er voor meer dan 85.000
uur vrijwillige (palliatieve) Thuishulp verleend. Ook zijn er even zoveel
kerkelijke thuishulpprojecten die ondersteuning van de NPV
ontvangen. De NPV-themadag vond plaats op 11 oktober 2012. 275
vrijwilligers kwamen bij elkaar rondom het thema ‘Zorgen in een
gezin met zorg’.
Algemene Ledenvergadering
Ongeveer 120 leden en bestuursleden bezochten de Algemene
Ledenvergadering op 22 mei 2012 in De Meern. Het thema van de
avond was ‘Zorg, goed voor elkaar!?’ Mevrouw Corrie Middelkoop,
coördinator van de afdeling Woerden, vertelde over ‘Wat sociale
netwerken rond de zorgvrager betekenen’. De heer André van Vliet,
voorzitter van de afdeling Lopikerwaard gaf samen met enkele
jongeren een presentatie over ‘Hoe betrek je jongeren bij de zorg
voor het leven’.
Way of Life
In 2012 is een handzaam en aantrekkelijk kaartje bedacht waarmee
jongeren kunnen worden geworven voor Way of Life. Jongeren die
lid worden, krijgen een leuk polsbandje met usb-stick en elk 10e lid
krijgt een gratis cd. Verschillende afdelingen zijn met het nieuwe
materiaal aan de slag gegaan om jongeren te werven.

63.551 leden
1.378 Way of Life leden
824 nieuwe leden

Vrijwilligersbeleid
Het afgelopen jaar is een omslag gemaakt naar meer vraaggericht
werken. Binnen de beperkte capaciteit is ingespeeld op de behoeften
van de afdelingen in het land. Niet langer heeft het landelijk bureau
plannen bedacht waarmee de vrijwilligers in het land aan de slag
kunnen. De vrijwilligers zijn juist gestimuleerd om zelf met plannen
te komen. Besturen en vrijwilligers die met vragen kwamen, zijn zo
goed mogelijk verder geholpen met advies, materialen, trainingen en
cursussen. Ook zijn afdelingen met elkaar in contact gebracht, zodat
zij ideeën konden uitwisselen en samen nieuwe plannen konden
uitdenken. De kringen en afdelingen in het land zijn enorm belangrijk
voor de NPV: de meer dan 3.000 actieve vrijwilligers vormen samen
het hart van de NPV.
Samenspel
In 2012 is werk gemaakt van het project ‘Samenspel’. Uitgangspunten
van dit project zijn:
- Het draait om de leden
- Er is een goede samenwerking tussen de afdelingen
en kringen en het landelijk bureau
- Kringconsulenten leggen verbinding tussen de kringen
en afdelingen. Zij moeten de afdelingen stimuleren,
coachen en ondersteunen.
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