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Voorwoord
De boodschap vóór het leven en vóór
elkaar is een geweldig verhaal om
te vertolken. Daarin mogen we ook
de zegen van God verwachten. De
beschermwaardigheid van het leven
vormt immers een steeds terugkerend
thema in de Bijbel. In Deuteronomium
22 vers 8 zien we daarvan een treffend
voorbeeld. Wie een nieuw huis bouwt,
moet op het dak ook een goede leuning
maken zodat niemand er vanaf kan
vallen. Wat een inspirerend voorschrift!
God wil een balustrade om het leven.
Geen dichtgetimmerde schutting of
betonnen muur. Geen getto-achtige
taferelen. Niet vrijheidsbenemend, maar
juist positief beschermend. Zó wil ook
de NPV haar boodschap vóór het leven
uitdragen. Vanuit het beslissende motief
dat ieder mens geschapen is naar Gods
beeld. Geloofwaardig én aanstekelijk,
in afhankelijkheid van de God van het
leven. Vanuit deze visie heeft de NPV
ook in 2020 vele activiteiten ontplooid.
Corona heeft uiteraard ook het werk van
de NPV stevig beïnvloed. Veel geplande
evenementen en ontmoetingen
moesten worden afgezegd. Ik noem met
spijt de beoogde grootschalige NPVfamiliedag. Gelukkig hebben heel veel
plannen een digitaal vervolg gekregen.
Digitale toerusting nam de plaats in van
lezingen op locatie. Daarnaast bleken
onze vrijwilligers in de thuishulp zeer
creatief in het zorgen voor kwetsbaren
op afstand. Ook heeft ons geluid naar

politiek en ministeries voluit geklonken,
mede met het oog op de te schrijven
verkiezingsprogramma’s. Verrassende
ingangen werden gevonden.
Bijzonder mooi was het verzoek van
minister Tamara van Ark (VWS) aan
de NPV. Zij vroeg of zij een beroep kon
doen op de duizenden vrijwilligers van
de NPV indien er in bepaalde regio’s als
gevolg van corona grote knelpunten in
de zorg zouden ontstaan. Op dit verzoek
zijn we van harte ingegaan en hieraan
hebben we alle medewerking verleend.
Geweldig dat de rijksoverheid ons hier
wist te vinden. Vanuit het christelijk
geloof er zijn voor iedereen. Dát is de
droom van de NPV!
Corona beïnvloedde ook inhoudelijk
ons werk. Zo vroeg en kreeg vaccinatie
veel aandacht. Veel mensen, maar ook
zorginstellingen, heeft de NPV met raad
en daad kunnen bijstaan. Ook heeft
de NPV haar expertise benut om te
adviseren omtrent de beste behandeling
van patiënten met corona.
Gelukkig was er meer dan corona. Het
afgelopen jaar heeft de NPV in allerlei
verbanden een belangrijke bijdrage
geleverd aan de doordenking van
kiembaanmodificatie: het sleutelen aan
het DNA van embryo’s. Dat is uitgemond
in een doorwrochte brochure. Ook
noem ik hier graag de trekkende rol die
de NPV vervult in de organisatie van
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de Week van het Leven. Dit jaar met
opvallende uitzendingen via de STER
en advertenties op billboards langs
snelwegen en in landelijke kranten.
Het jaar 2020 was opnieuw een jaar
waaruit de gulheid van onze achterban
sprak. Als NPV beschikken we over
voldoende middelen om serieus te
investeren in een nog groter bereik van
onze uitingen, producten en diensten.
In 2021 gaan we hier nieuwe slagen
maken. Meerdere grote campagnes
staan op stapel om de bekendheid
van onze producten en diensten fors
te vergroten. Dit wordt gekoppeld aan
doorlopende ledenwerfcampagnes.
Hoe meer leden, hoe krachtiger we ons
geluid kunnen laten horen!
Een serieuze impuls willen we geven
aan onze afdeling NPV-Dichtbij, waar
het verenigingsleven en de thuishulp
onder vallen. De potentie hiervan is
nog lang niet uitgeput. Tal van onze
regionale afdelingen in het land zijn
vitaal en ambitieus. Die blijven we
voluit ondersteunen. Afdelingen die
het moeilijker hebben, gaan we extra
faciliteren. De trend is dat vrijwilligers
zich steeds minder binden aan een
organisatie, maar zij willen wel
professioneel georganiseerd werken.
De kunst is om als NPV maximaal te
investeren in het omzetten van vrijwillige
energie naar vrijwilligerswerk.
Een andere ambitie betreft het oprichten
van een NPV-Academie.
In deze academie ontsluiten we onze
kennis op het terrein van advies en
toerusting voor meer mensen, met inzet
van bestaande en nieuw te werven
vrijwillige docenten én een maximaal
gebruik van digitale mogelijkheden. Deze
digitalisering maakt de NPV ook minder
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kwetsbaar in (corona)tijden waarin
fysieke ontmoeting ingewikkeld is.
Daarnaast gaan we natuurlijk voluit door
met ons geluid vóór het leven. De NPV
vertolkt haar geluid op medisch-ethisch
terrein richting politici met het oog op
de verkiezingen en de kabinetsformatie.
Maar ook aan de verdere dialoog
over kiembaanmodificatie zullen wij
bijdragen. Dit geldt tevens de evaluatie
van de abortuswet, waarbij de abortuspil
bij de huisarts of het afschaffen van de
beraadtermijn mogelijk in het verschiet
liggen. Ook ter discussie staat een
verruiming van de Embryowet, waardoor
het mogelijk wordt embryo’s te kweken
voor onderzoek. En de gevolgen van de
coronacrisis zullen nieuwe impulsen
geven aan de discussie over de zorg.
Kortom: mooie plannen en stevige
uitdagingen in overvloed. Wij danken de
Heere God voor het afgelopen jaar en
zien in vertrouwen uit naar de toekomst.

Diederik van Dijk, directeur
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NPV -

Zorg voor het leven

D

e NPV is een christelijke ledenorganisatie
met ruim 50.000 leden en duizenden
vrijwilligers. Zij erkent de Bijbel met
de daarin geboden zorg voor het leven als
grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de
waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en
‘zorgzaamheid’ vormt de NPV haar gedachtegoed
over medische ontwikkelingen die vanuit de
christelijke ethiek doordenking en duiding vragen.
De NPV draagt haar gedachtegoed - samengevat in de lijfspreuk
Zorg voor het leven - uit, stelt dat aan kerk, samenleving en overheid
beschikbaar en geeft dat praktisch vorm. Zo biedt de NPV vanuit
christelijk perspectief houvast en uitzicht in de zorg voor het leven,
vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille
begin tot en met het einde.
Aan de missie ontleent de NPV de volgende hoofddoelstelling:

Vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus
opkomen voor het leven, relevante medische ontwikkelingen
vanuit de christelijke ethiek doordenken en duiden, (beleid)
beïnvloeden en mensen in gezondheid en ziekte bijstaan door
toerusting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting
en praktische hulp.
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De NPV vervult een eigen publieksfunctie die niet door anderen
wordt behartigd. Zij zet zich daarbij breed en op diverse niveaus in de
maatschappij in. De NPV functioneert op drie verschillende niveaus:
Advies & Toerusting
Bij de NPV-Advieslijn kunnen individuele hulpvragers terecht voor
deskundig advies over medisch-ethische vragen in de zorg. Voor
dringende vragen zelfs 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ook
organiseert de NPV thema- en toerustingsavonden waar medischethische thema’s aan bod komen. Sinds de uitbraak van de coronaepidemie gebeurt de toerusting meer digitaal dan voorheen. Daarnaast
heeft de NPV rond meerdere medisch-ethische thema’s een digitale
keuzehulp beschikbaar. Het doel van deze diensten is: hulpvragers zo
toerusten dat ze verantwoorde keuzes kunnen maken.
In elk leven kan een moment komen dat iemand zijn wil niet meer kan
aangeven. Voor die momenten is er de NPV-Levenswensverklaring, met
heldere uitgangspunten (gebaseerd op het Bijbelse beginsel dat het
leven waardevol is) voor de zorg bij ziekte en sterven.
Beleidsbeïnvloeding
De NPV-afdeling Beleidsbeïnvloeding geeft de zorg voor het leven
gestalte door medisch-ethische thema’s te doordenken, te reageren
op (voorgesteld) beleid, te participeren in projectgroepen en zich te
mengen in het maatschappelijk debat. Daartoe onderhoudt zij nauwe
contacten met politici en beleidmakers. Ook levert zij bijdragen aan
wetenschappelijk onderzoek.
NPV-Dichtbij
Vrijwilligers van de NPV-Thuishulp komen, in samenwerking met
professionele zorg, in actie wanneer mensen thuis (praktische) hulp
nodig hebben. Zo kunnen mantelzorgers worden ontlast. Het inzetten
van vrijwilligers is daarnaast een probaat middel om eenzaamheid
tegen te gaan. Ook kan (dreigende) eenzaamheid een reden zijn om
zelf vrijwilliger te worden. NPV-afdelingen in het land geven lokaal
podium aan NPV thema’s door het organiseren van bijeenkomsten
en activiteiten. De afdeling NPV-Dichtbij van het landelijk bureau
ondersteunt op haar beurt de kerkelijke thuishulpgroepen en de
plaatselijke NPV-Thuishulpafdelingen.
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Verantwoording
activiteiten
2020
Algemeen
Medewerkers van de NPV hebben 89
lezingen en workshops verzorgd over
uiteenlopende thema’s die de zorg voor het
leven raken. Een groot deel van de lezingen
betrof thema’s rondom het levenseinde
(m.n. het thema ‘tijdig spreken over het
levenseinde’), orgaandonatie, vaccinatie
en eenzaamheid. Door corona is een groot
deel van de lezingen niet doorgegaan.
Voor een deel zijn deze ondervangen
door digitale toerusting. De deelnemers
die zich aangemeld hadden voor de
toerustingsbijeenkomsten ‘vruchtbaarheid
en (hulp bij) zwanger worden’, hebben
allemaal de mogelijkheid gekregen
voor individuele toerusting middels een
(digitaal) gesprek. Hier is door de helft van
de deelnemers gebruik van gemaakt.
De NPV-Levenswensverklaring is 389 keer
separaat bij de NPV aangevraagd. Het
totaal aantal komt daarbij op ruim 8000
Levenswensverklaringen.
De NPV participeerde in ruim twintig
samenwerkingsverbanden, waaronder de
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projectgroep van de Week van het Leven,
een projectgroep die de ‘maatschappelijke
kiembaandialoog’ organiseert, een
begeleidingscommissie bij een onderzoek
naar de omvang van de ‘voltooid leven’problematiek, de coalitie Van Betekenis
tot het Einde, de Nationale Coalitie
Eenzaamheid en het Landelijk Overleg
Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn.
Net als in voorgaande jaren leverde de NPV
de voorzitter aan het Platform Zorg voor
Leven.
Op 19 mei vond de Algemene
Ledenvergadering plaats. Na de ALV volgde
zoals gebruikelijk de NPV-lezing, waar
Diederik van Dijk in gesprek ging met de
managers van verschillende afdelingen
over hun huidige activiteiten.
De NPV heeft in 2020 fors geïnvesteerd
in de professionalisering van de
communicatie en marketing. Onderdeel
daarvan maakte de ontwikkeling van een
nieuwe website uit, die gelanceerd is in het
eerste kwartaal van 2021.
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Om in te spelen op de gewijzigde
situatie vanwege de uitbraak van de
corona-epidemie, zijn diverse extra
advertentiecampagnes ontwikkeld om
mensen te wijzen op de ondersteuning
die de NPV biedt. Daarnaast is een
professionele ministudio aangeschaft
waardoor mensen digitaal kunnen worden
toegerust.
In het ledenblad ZORG is opnieuw
aangesloten bij de levensvisie van de NPVleden en bij de actuele medisch-ethische
thema’s die spelen bij leden en in de
samenleving.
Online heeft de NPV gedurende 2020
opnieuw groei doorgemaakt. Het aantal
unieke bezoekers voor de website van de
NPV is gestegen van 134.000 naar ruim
154.000. Ook is het aantal volgers op
sociale media gestegen.
Tijdens de Week van het Leven werd
samen met het andere prolife-organisaties
een crowdfundingsactie georganiseerd
voor een videoboodschap op de televisie,
advertenties in kranten en op sociale
media. Diederik van Dijk was woordvoerder
namens het Platform Zorg voor Leven.
Daarnaast leverde de NPV de projectleider
voor de Week van het Leven. De NPV
lanceerde in deze week traditiegetrouw
een filmpje waarin Nederlanders op straat
worden gevraagd naar wat zij weten over
de realiteit achter abortus.

Algemeen
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Het fondswerfbudget is in 2020
voor het overgrote deel ingezet voor
fondsenwerving onder leden. Het resultaat
daarvan is dat de inkomsten in 2020 ruim
85.000 euro hoger uitvielen dan het jaar
2019.
Door de omstandigheden in 2020 is meer
ingezet op ledenbehoud. Rond de aanvang
van de coronacrisis is daartoe onder meer
een speciale service call gehouden richting
oudere leden.
Het ledenaantal nam in 2020 met circa
1.300 leden af tot 50.260. Overlijden
en verhuizing naar een verzorgings- of
verpleeghuis vormen de belangrijkste
factoren bij de netto afname. De
ledenafname is nagenoeg hetzelfde als in
2019. Er waren echter minder opgezegde
leden (1.796) dan het jaar daarvoor
(1.914). Tegelijk zijn er nog aanzienlijk wat
leden bijgekomen (436). De corona service
call, de toegenomen relevantie van de
NPV en de zichtbaarheid van de NPV in de
media, hebben mogelijk alle bijgedragen
aan een verhoogde loyaliteit.
Met het oog op een mogelijk onzekere
economische toekomst vanwege
de coronapandemie is in 2020 ten
behoeve van het stabiliseren van de
structurele giften dubbel geïnvesteerd
in telemarketing. Een investering van
€50.000 bracht voor het eerste jaar
(inclusief eenmalige giften) circa €73.700
op. De komende vijf jaar levert deze
investering naar schatting €330.093 op.
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Advies & Toerusting
Een belangrijke kernactiviteit van de NPV
is de NPV-Advieslijn, waar via e-mail,
telefoon of chat meegedacht wordt met
mensen bij keuzes waarvoor zij staan.
Naast de medewerkers van het landelijk
bureau stond een team van zeventien
vrijwilligers klaar voor de Advieslijn
24/7 om te adviseren bij vragen rond
het levensbegin en het levenseinde. Dit
verslagjaar was er een duidelijke toename
te zien van het aantal vragen bij het
spreekuur t.o.v. voorgaand verslagjaar.
Vanuit de afdeling Advies & Toerusting
is begin 2020 een advertentiecampagne
uitgezet vanwege de coronacrisis om de
Advieslijn onder de aandacht te brengen.
De situatie in de samenleving bracht op
medisch-ethisch gebied veel vragen met
zich mee. Vragen waarbij onafhankelijk
meedenken wenselijk was. De duidelijke
toename bij het aantal spreekuurvragen is
mede gerelateerd aan deze campagne.
Eind 2019 is de keuzehulp ‘Orgaandonatie’
in gebruik genomen. Ondanks het feit dat
de landelijke campagne in 2020 tijdelijk
door corona heeft stilgelegen, zien we
(door het grote aantal gebruikers) en
horen we (door dat wat in de evaluaties
wordt teruggegeven) dat deze keuzehulp
in een behoefte voorziet. Het is helpend
in de persoonlijke meningsvorming t.a.v.
dit moeilijke onderwerp. Vanwege de
grote informatiebehoefte bij de oudere
doelgroep hebben we besloten de ethische
doordenking van dit onderwerp ook in
pdf-vorm beschikbaar te stellen om zo
meerdere doelgroepen van de NPV tot
dienst te zijn.

Advies & Toerusting

De NPV-Levenswensverklaring – die in
2019 taalkundig is aangepast – is middels
een communicatiecampagne in december
breed onder de aandacht gebracht van
diverse doelgroepen: er is gebruik gemaakt
van de eigen communicatiekanalen en
(sociale) mediakanalen. Met ontwikkelde
illustraties is een sociale mediacampagne
vormgegeven, toegespitst op de doelgroep
35-65 jaar. Notarissen zijn bereikt door
een advertentie in hun eigen vakblad
met de mogelijkheid om middels een
informatiepakket kennis te maken
met de NPV-Levenswensverklaring (in
relatie tot het Levenstestament). Ook
heeft gedurende een maand een banner
gedraaid op de Reformatorische Omroep.
De ReisWijzer is afgerond en kwam
beschikbaar in het voorjaar. Een koffertje
waarmee iemand aan de hand van vragen
kan nadenken over het levenseinde.
Welke mogelijkheden zijn er, wat vindt
iemand belangrijk in zijn laatste levensfase
en wie of wat kan daarbij helpen? Een
nuttig hulpmiddel. De ReisWijzer is een
persoonlijke koffer: iemand kan zelf kiezen
op welke manier hij invulling geeft aan de
inhoud.
Een nieuwe, volledig herziene, brochure
rondom het thema vaccinatie is
grotendeels vormgegeven in 2020. Een
uiterst actueel onderwerp, zeker vanwege
alle ontwikkelingen rond het COVID-19vaccin. Doelstelling van de brochure is
mensen vanuit een christelijke levensvisie
na te laten denken over vaccinatie en hen
te helpen bij een eigen keuze om al dan
niet te vaccineren.
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Beleidsbeïnvloeding
In 2020 heeft de NPV intensief gewerkt
aan het voeren van het maatschappelijk
debat over kiembaanmodificatie.
o	Er is actief deelgenomen aan de
maatschappelijke Kiembaandialoog,
een door diverse partijen gedragen
initiatief (met subsidie van VWS)
om de maatschappelijke dialoog
over kiembaanmodificatie op gang
te brengen. Fysieke bijeenkomsten
zijn vanwege de coronacrisis deels
uitgesteld en in digitale vorm verzorgd.
Het eindrapport zal januari 2021
aan de minister van VWS en de
samenleving is aangeboden.
o	Om de doordenking en publieke
duiding van kiembaanmodificatie
vanuit christelijk perspectief een
serieuze impuls te geven, heeft de
NPV prof. dr. ir. Henk Jochemsen
aangetrokken als deskundige om haar
te ondersteunen. In opdracht van de
NPV schreef hij de brochure Ingrijpen
in het DNA van de mens. Hoe ver kun je
gaan?.
Met het oog op de verkiezingen
in maart 2021 schreven we de
programmacommissies aan van de
politieke partijen en hadden we met
diverse politici nader contact.
We gaven een publieke reactie op
de Evaluatie van de Wet afbreking
Zwangerschap (juni 2020). Een
Kamerdebat n.a.v. de evaluatie vond nog
niet plaats.

Beleidsbeïnvloeding

In 2020 is een NPV-onderzoek uitgevoerd
naar opvattingen, kennis en ervaringen
rond het levenseinde onder NPV-leden en
een EU-panel. Dit heeft geleid tot diverse
contacten en publicaties.
We verleenden medewerking aan de
nieuwe publicatie Morgen wordt alles beter.
Mogelijkheden en ethiek van gentechnologie
onder redactie van Henk Jochemsen en
Maarten Verkerk.
Van 7-14 november vond de Week van
het Leven plaats. Op 9 november vond
de presentatie plaats van een nieuwe
publicatie in de Lindeboomreeks Geboren,
niet gemaakt. Reflecties op het levensbegin
onder redactie van Theo Boer, Elise van
Hoek en Dick Mul. Op 11 november voerde
Diederik van Dijk een debat met Pia
Dijkstra over abortus, op uitnodiging van
de SGPJ en de JOVD-Flevoland. We namen
o.a. deel aan een Rondetafelgesprek bij de
Mars voor het Leven.
Aan de vaste Kamercommissie
VWS werden ter voorbereiding op
commissievergaderingen negen brieven
verzonden.
We publiceerden 32 opiniebijdragen,
waarbij het Volkskrant-artikel ‘Nu baby’s
levensvatbaar zijn, moet 24-weken
grens voor abortus worden verlaagd’ een
groot bereik had. We verzorgden vanuit
de afdeling Beleidsbeïnvloeding 48
presentaties/lezingen.
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NPV-Dichtbij
Eind 2020 waren er 71 afdelingen, waarvan
57 met thuishulp. 78 kerken waren met
hun eigen thuishulpproject aangesloten
bij de NPV. Alle thuishulpafdelingen
zijn individueel en op regionaal niveau
ondersteund.
Door corona is 2020 echt anders
dan anders verlopen. De meeste
jaarvergaderingen en themabijeenkomsten
moesten worden geannuleerd. Besturen
hebben hun best gedaan om hun leden wel
digitaal te informeren. Voor de Thuishulp
was het in de eerste golf zoeken naar
de manier waarop het vrijwilligerswerk
kon worden doorgezet. Vanuit het
landelijk bureau is hierop ingespeeld
met actuele informatie en advies om met
inachtneming van de coronamaatregelen
het vrijwilligerswerk zo mogelijk doorgang
te laten vinden. Coördinatoren en vele
vrijwilligers hebben op een bijzonder
te waarderen manier hun werk hierin
voortgezet onder soms moeilijke
omstandigheden.

In samenwerking met Lelie Zorggroep
en stichting HiP Veenendaal is meerdere
keren aandacht gegeven aan het werkboek
‘Stop eenzaamheid zelf’ en de mogelijkheid
voor vrijwilligers om mensen te begeleiden
bij het aanpakken van hun eenzaamheid. Er
is voorzien in een duidelijke behoefte aan
mondkapjes met NPV-logo. Bij WhatsAppgroepen voor nabestaanden zijn circa 80
personen betrokken onder professionele
coördinatie. Er is in de kerstperiode
meegedaan met de landelijke actie
#eenkleingebaar.

Door NPV-afdelingen en door de NPV
ondersteunde kerken zijn in totaal
100.000 uren thuishulp verleend. In totaal
ondersteunt de NPV 6.400 vrijwilligers.
Op 8 oktober is de jaarlijkse NPV-themadag
gehouden. Het thema was dit jaar:
‘Omgaan met dementie’. De bijeenkomst
is online gehouden en werd live door ruim
160 belangstellenden meegemaakt. Later
kwamen daar nog bijna 100 kijkers bij.
Met steun van de NPV-ondernemers voor
het leven werd de campagne rondom het
thema eenzaamheid verder uitgevoerd.

NPV-Dichtbij
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Bestuur, directie en organisatie
Het NPV-bestuur heeft tot taak het
besturen van de vereniging. Het bestuur
legt verantwoording af aan de Algemene
Ledenvergadering. Het bestuur houdt
toezicht op het beleid van de directeur en
op de algemene gang van zaken binnen
de NPV. De leden van het NPV-bestuur
ontvangen geen bezoldiging van de NPV.
Zij kunnen wel aanspraak maken op een
onkostenvergoeding.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering
op 19 mei 2020 werd afscheid genomen
van bestuursleden mw. J.F. GroenewoudRoozemond, K. Kasper en A. Lock. Secretaris
J.R. Luursema werd herkozen en mw. G.J.
Rekker-Schuring en mw. G.J. van den Bosch
traden toe tot het bestuur. Het bestuur
bestond per 31 december 2020 uit de
volgende personen:
T.A. Stoop MBA, voorzitter
Ing. J.R. Luursema, secretaris
Mw. G.J. Rekker, penningmeester
Mw. drs. G.J. van den Bosch, lid
Drs. P.A.M. Broeders, lid
J.J. van der Knijff, lid
Mw. drs. S. Treur, lid
De functie van directeur werd in 2020 vervuld
door de heer mr. D.J.H. van Dijk. De directeur
is belast met de dagelijkse leiding van de
vereniging.
De taken en bevoegdheden van directie en
bestuur zijn vastgelegd in een bestuurs- en
directiereglement.
In Veenendaal is het landelijk bureau van de
NPV gehuisvest. Van hieruit worden de NPVafdelingen in het land, thuishulpcoördinatoren
en vrijwilligers van de NPV-Advieslijn
toegerust en ondersteund. De NPV-Advieslijn
beantwoordt van hieruit de adviesvragen. De
directie, het management, de beleidsadviseurs
en stafmedewerkers hebben hier hun kantoor.
Ook vindt hier de (leden)administratie en de
uitgifte van NPV-Levenswensverklaringen
plaats. Bij het landelijk bureau van de NPV in
Veenendaal werkten op 31 december 2020 24
medewerkers (17,4 fte), 2 medewerkers met
een 0-urencontract en 1 vrijwilliger met hart
voor de zorg voor het leven.

Bestuur, directie en organisatie

Jaarverslag 2020

Verantwoording activiteiten 2020

12

Vooruitblik 2021
De NPV heeft voor 2021 - naast de reguliere
werkzaamheden - de volgende stellige
voornemens:
Het vergroten van de naamsbekendheid
van de NPV en de bekendheid met haar
producten en diensten vormt opnieuw
een belangrijke prioriteit voor 2021. De
NPV werkt daarvoor in 2021 aan een
nieuw creatief marketingconcept. Op
basis van dit concept worden twee grote
campagnes gelanceerd om de producten
en diensten van de NPV onder de aandacht
te brengen en het gebruik ervan te
vergroten. De eerste campagne heeft als
thema het levenseinde. Ook werkt de
NPV onverminderd aan samenwerking
met kerken en christelijke organisaties en
investeren we in contacten met media.
Naast haar reguliere werkzaamheden
werkt NPV-Advies & Toerusting in 2021
aan het evalueren en actualiseren van de
keuzehulpen. Daarnaast wordt gewerkt
aan het vergroten van het bereik van alle
andere producten en diensten die de NPV
op de diverse medisch-ethische thema’s
heeft. Dit wordt onder andere bereikt door
het ontwikkelen van de integrale NPVacademie (in samenwerking met afdeling
NPV-Dichtbij). Een ontwikkelproject,
waarbij bestaande inhoud van toerusting
ontsloten wordt voor meer mensen

Vooruitblik 2021

(verschillende doelgroepen), met inzet van
bestaande en nieuw te werven vrijwillige
docenten en maximaal gebruik van digitale
mogelijkheden.
2021 wordt voor diverse medischethische thema’s een belangrijk jaar. De
coronacrisis kan ook maatschappelijk
tot lastige medisch-ethische dilemma’s
leiden rond behandelen en vaccineren.
De maatschappelijke kiembaandialoog
wordt in 2021 afgerond, wat een nieuwe
impuls zal geven aan de discussie over
het wettelijk toestaan van embryokweek
voor onderzoek. Na de evaluatie van de
Wet afbreking zwangerschap volgt een
Kamerdebat, met mogelijk discussie over
aanpassingen van de wet. Als opmaat naar
de verkiezingen in maart 2021 investeert
de NPV in contacten met politieke partijen.
De formatie na de verkiezingen zal cruciaal
zijn m.b.t. enkele medisch-ethische
thema’s. We herzien het NPV-boek Wat is
goed. Medische ethiek voor elke dag.
Voor NPV-Dichtbij vraagt het
programma Samen Ouder Worden ook
in 2021 de aandacht. Daarnaast is de
basisondersteuning van afdelingen en
kerken onze hoofdtaak. Speciale aandacht
gaat naar ‘jongeren en vrijwilligerswerk’, en
‘de vrijwilliger als ambassadeur’.

Jaarverslag 2020
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Financiële verantwoording
Het jaar 2020 sluit de NPV af met een positief resultaat van € 22.431. Er is € 12.654 meer
ontvangen en € 101.277 minder uitgegeven dan begroot.

De omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen

De continuïteitsreserve wordt op het gewenste niveau beschouwd. Het merendeel van de reserves
is toegekend aan de continuïteit van de vereniging of een specifieke bestemming om hiermee het
doel van de NPV verder te verwezenlijken.
De resultaatbestemming en hieruit volgend de verdeling van het resultaat is op onderstaande wijze
doorgevoerd:
Resultaatbestemming

2019

2020

€

€

50.000

-

overige reserves

149.099

4.709

bestemmingsreserve financiering activa

-17.871

24.292

25.000

-25.000

bestemmingsreserve mini-studio

-

8.150

bestemmingsfonds brochure ‘Ingrijpen in ons DNA’

-

8.500

4.972

5.838

-4.767

-4.058

206.433

22.431

2019

2020

€

€

continuïteitsreserve

800.000

800.000

bestemmingsreserves

109.037

116.479

overige reserve

424.132

428.841

continuïteitsreserve

bestemmingsreserve ICT vernieuwing

bestemmingsfonds Advieslijn (inkomsten)
bestemmingsfonds Advieslijn (uitgaven)

Verdeling reserves

Baten

De baten zijn € 12.654 hoger dan begroot. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door hogere
inkomsten uit Giften en baten uit fondsenwerving. Enkele giften zijn ontvangen voor de publicatie
van de brochure ‘Ingrijpen in ons DNA’. Deze brochure wordt in 2021 aan alle leden toegezonden.
De Subsidies zijn lager dan begroot. Een subsidieaanvraag van € 43.200 is afgewezen, terwijl voor
een ander als gevolg van de covid-19 pandemie, minder werk kon worden verricht.

Financiële verantwoording
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Lasten

Aan de kerndoelen van de NPV is € 337.944 besteed, dit is 93,5% van de begroting. De totale
uitgaven bedroegen 95,2% van de totale begroting.
De totale lasten zijn € 101.277 lager dan begroot. Door diverse oorzaken (waaronder covid-19),
zijn verscheidene projecten niet opgestart of in een lager tempo. Ook de afgewezen subsidie
resulteert in lagere lasten.
Bij de kosten voor de automatisering is een project digitaal factureren uitgevoerd, welke niet was
begroot.

Balans per 31 december 2020
31 december

31 december

2020

2019

€

€

-

-

56.889

29.567

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

16.440

19.470

118.443

107.428

1.422.262

1.354.737

Totaal activa

1.557.145

1.481.635

1.614.034

1.511.202

PASSIVA
Reserves
Continuïteitsreserve

800.000

800.000

Bestemmingsreserves

116.479

109.037

Overige reserves

428.841

424.132
1.345.320

1.333.169

28.950

18.670

9.626

11.235

230.138

148.128

1.614.034

1.511.202

Fondsen
Bestemmingsfondsen
Voorzieningen
Voorziening pensioenbijdragen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Financiële verantwoording
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Staat van baten en lasten over 2020
Resultaat 2020
€

Begroting 2020
€

Resultaat 2020
€

866.843
902.446
10.000
161.974
19.289
68.880
-478
2.028.954

853.500
769.200
10.000
264.100
22.200
97.300
2.016.300

890.076
815.434
10.000
167.955
27.202
154.615
230
2.065.512

219.272
27.667
9.080
81.925
165.012
1.032
7.500
13.585
1.182.520
91.588
31.107
139.179
37.056
2.006.523
22.431

177.550
21.600
23.100
139.150
187.250
3.500
7.500
13.400
1.265.600
89.100
39.450
109.300
31.300
2.107.800
-91.500

126.978
32.456
27.814
75.846
3.630
153.021
3.915
7.500
24.777
1.153.551
89.410
34.807
94.559
30.815
1.859.079
206.433

Resultaatbestemming boekjaar:
Toevoeging/onttrekking aan:
continuïteitsreserve
- 		
overige reserves
4.709 		
bestemmingsreserve financiering activa
24.292		
bestemmingsreserve ICT vernieuwing
-25.000		
bestemmingsreserve mini studio
8.150		
bestemmingsfonds brochure ‘Ingrijpen in ons DNA’ 8.500		
fonds Advieslijn (inkomsten)
5.838 		
fonds Advieslijn (uitgaven)
-4.058		
22.431 		

50.000
149.099
-17.871
25.000
4.972
-4.767
206.433

BATEN
Contributies
Giften en baten fondsenwerving
Sponsorbijdragen
Subsidiebaten
Baten levering van producten en diensten
Overige baten
Financiële baten
Som der baten

LASTEN
Communicatie en voorlichting
Beleidsbeïnvloeding
Advies en toerusting
NPV Dichtbij
Way of Life
Kosten fondsenwerving
Inkoopwaarde levering producten en diensten
Verstrekte subsidies
Afschrijvingskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Algemene kosten
Som der lasten
Resultaat
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN
Gelieerde verenigingen en stichtingen
De NPV (Nederlandse Patiëntenvereniging) is een landelijk opererende organisatie, gevestigd te
Veenendaal. Zij werkt nauw samen met zelfstandige NPV-verenigingen op plaatselijk en regionaal
niveau, die slechts kunnen worden opgericht met goedkeuring van “de landelijke vereniging”.
Daarnaast heeft de NPV een zusterstichting, te weten de Stichting Huisvesting NPV te Veenendaal,
waarvan het bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur van de “landelijke” vereniging en
enkele onafhankelijke leden.
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) is feitelijk en statutair gevestigd op Kerkewijk 115,
3904 JA te Veenendaal en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40479673.
Verslaggevende eenheid
De jaarrekening is in 2020 overeenkomstig de Richtlijn Jaarverslaggeving, kleine organisaties
zonder winststreven (RJk C1) opgesteld. Het verslag over 2020 betreft uitsluitend de NPV en er
heeft geen consolidatie plaatsgevonden van de gelieerde verenigingen en stichtingen.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders
wordt vermeld.
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met
de jaarlijkse lineaire afschrijvingen. Deze afschrijvingen zijn bepaald op basis van de geschatte
economische levensduur.
De afschrijvingspercentages per jaar bedragen als volgt:
- kantoorinventaris 10 % (meubels) of 20 % (koffiemachines) van de aanschafwaarde per jaar;
- computerapparatuur en presentatiemateriaal 20 of 25 % van de aanschafwaarde per jaar.
Voorraden
Deze zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde, onder aftrek van een bedrag
voor incourant, voor zover daar aanleiding toe bestaat.
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Kortlopende vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
mogelijke oninbaarheid, welke op basis van individuele beoordeling is vastgesteld.
De onder de kortlopende vorderingen opgenomen nog te ontvangen projectsubsidies betreffen
de per balansdatum nog niet afgeronde projecten. Deze vorderingen worden gewaardeerd op het
saldo van de toegezegde subsidiebedragen, indien en voor zover van toepassing, onder aftrek van
de aan de subsidiabele projecten bestede kosten. Eerst nadat de projecten zijn afgerond kan de
rechtmatigheid van de ontvangen subsidies worden beoordeeld. Eventuele subsidie inhoudingen
zullen ten laste van het exploitatiesaldo worden gebracht in het jaar van afwikkeling.
Voorzieningen
De voorziening pensioenbijdragen is actuarieel berekend met een rekenrente van 4%. Betaalde
bedragen inzake de verplichting worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Kortlopende schulden
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 VAN RESULTAATBEPALING

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met dien
verstande dat de ontvangen bedragen voor projectsubsidies slechts als baten worden verantwoord
voor zover hiervoor een gelijk bedrag aan kosten is verantwoord.
Contributies en giften worden opgenomen als baten in het jaar van ontvangst.
Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen.
De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden vastgelegd.
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Begroting 2021
Begroting

Resultaat

Begroting

2021

2020

2020

€

€

€

Contributies

832.200

866.843

853.500

Giften en baten fondsenwerving

900.000

902.446

769.200

10.000

10.000

10.000

205.600

161.974

264.100

20.000

19.289

22.200

132.500

68.880

97.300

-800

-478

-

2.099.500

2.028.954

2.016.300

285.100

219.272

177.550

Beleidsbeïnvloeding

42.100

27.667

21.600

Advies en toerusting

75.800

9.080

23.100

NPV Dichtbij

152.700

81.925

139.150

Kosten fondsenwerving

197.600

165.012

187.250

600

1.032

3.500

7.500

7.500

7.500

14.300

13.585

13.400

1.337.400

1.182.520

1.265.600

Huisvestingskosten

92.000

91.588

89.100

Kantoorkosten

31.800

31.107

39.450

Automatiseringskosten

71.500

139.179

109.300

Algemene kosten

35.300

37.056

31.300

2.343.700

2.006.523

2.107.800

-244.200

22.431

-91.500

BATEN

Sponsorbijdragen
Subsidiebaten
Baten levering van producten en diensten
Overige baten
Financiële baten
Som der baten

LASTEN
Communicatie en voorlichting

Inkoopwaarde levering producten en diensten
Verstrekte subsidies
Afschrijvingskosten
Personeelskosten

Som der lasten
Resultaat
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Overige verantwoording
2019

2020

€

€

51.555

50.260

930

1123

50

42

7.935

8157

16

16

Aantal vrijwilligers

7.427

6.354

- waarvan aantal vrijwilligers NPV-thuishulp

2.540

2.365

- waarvan aantal vrijwilligers van kerken

4.888

3.989

Aantal NPV-Thuishulpgroepen

58

57

Aantal ondersteunde kerkelijke thuishulpgroepen

81

78

3.937

3.437

254

255

154.990

99.499

10.574

9.388

Aantal bestuursleden plaatselijke afdelingen

379

361

Aantal lezingen/workshops/presentaties

167

89

Aantal volgers op Facebook

1.676

1.667

Aantal volgers op Twitter

1.849

1.920

Aantal volgers op Instagram

-

355

Aantal volgers op LinkedIn

-

273

Aantal leden
Aantal adviesvragen NPV-Advieslijnen
- waarvan chatgesprekken
Aantal NPV-Levenswensverklaringen in omloop
Aantal vrijwilligers NPV-Consultatiepunt

Aantal mensen dat met thuishulp wordt ondersteund
- waarvan mensen met een palliatieve hulpvraag
Aantal uren thuishulp mogelijk gemaakt
- waarvan uren palliatieve thuishulp

Overige verantwoording
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50.260
Leden

Adviesvragen
NPV-Advieslijn

1123
chatgesprekken

42

NPV-Consultatiepunt
aantal vrijwilligers

16
NPV-Levenswensverklaringen

8.157

in omloop

Vrijwilligers

NPV-Thuishulp

aangevraagd
in 2020

2.365

6.354

389

Ondersteunde
kerkelijke
thuishulpgroepen

van kerken

3.989

78

Aantal mensen dat met
thuishulp ondersteund is

NPV-Thuishulpgroepen

57

3.437
Bestuursleden
plaatselijke
afdelingen

met een palliatieve hulpvraag

255

361

Uren thuishulp

99.499
waarvan palliatief

Giftenstroom

9.388
2020

€ 815.434

2019

(excl. nalatenschappen
en sponsorbijdragen)

€ 902.446

Volgers op
social media

1.676

Lezingen/
workshops/
presentaties

89

1.849
273
355

21

Ten slotte

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zijn tot het verstrekken van nadere
informatie graag bereid.
Veenendaal, april 2021
w.g.
T.A. Stoop MBA
voorzitter

w.g.
Mw. G.J. Rekker
penningmeester
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