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Voorwoord
Uniek léven
‘Nog een keer! Nog een keer!’ Wie
kinderen heeft, of een broertje of
zusje, herkent dit. Of het nu gaat om
een spelletje of verhaaltje: kinderen
krijgen geen genoeg van herhaling.
Nog één keertje! Als volwassene word
je dol van die herhaling. Volwassenen
kunnen niet tegen herhaling. Daar zijn
ze te oud voor. Bij God ligt dat anders,
schrijft de apologeet Chesterton. Wij
hebben gezondigd en zijn oud geworden,
maar God is jonger dan wij en Hij blijft
eeuwig jong. God wordt nooit moe van
herhaling.
Misschien zegt God iedere ochtend
opnieuw tegen de zon: ‘Nog een keer!’
En de zon komt op. Misschien zegt God
elke avond opnieuw tegen de maan:
‘Nog een keer!’ En de maan verschijnt.
En al die miljoenen madeliefjes. Het is
niet gezegd dat die in één voortdurende
kringloop allemaal hetzelfde worden
gemaakt. Misschien maakt God ze
allemaal afzonderlijk. En zegt Hij tegen
ieder madeliefje apart: ‘Kom maar op.’
Als dit geldt voor madeliefjes, het
opgaan van zon en maan, hoeveel te

meer voor ieder nieuw leven! Elk nieuw
leven, elk mens is afzonderlijk door God
gewild en gemaakt. Geen herhaling van
een eindeloos, natuurlijk proces, maar
een Goddelijke, afzonderlijke daad. ‘Nog
een keer’, zegt God. En opnieuw ontstaat
er leven.
Als we zó naar het leven kijken, is
duidelijk hoeveel waarde dit door God
gewilde, unieke leven heeft. Vanuit die
verwondering komt de NPV zichtbaar en
hoorbaar op voor al het menselijk leven.
Bijvoorbeeld voor het ongeboren leven:
heel zichtbaar tijdens de Week van het
Leven, maar ook in politiek Den Haag.
Vanuit die verwondering hebben
collega’s en vrijwilligers in 2021
omgezien naar mensen die oud,
eenzaam en kwetsbaar zijn, juist in
coronatijd. Als het leven moeilijk wordt,
moeten we mensen niet prijsgeven aan
de dood, maar met aandacht, liefde en
goede zorg nabij zijn. Aan alle medische
behandeling komt een eind, maar niet
aan de zorg.
Zo heeft de NPV afgelopen jaar ook meer
mensen dan ooit via de NPV-Advieslijn
kunnen helpen met persoonlijke,
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medisch-ethische vragen. Of het nu ging
om vaccinatie, orgaandonatie of vragen
rond het levenseinde: de NPV stond
klaar met een luisterend oor en concrete
handreikingen.
Vanuit diezelfde verwondering
vormen wij ons een mening over
mensverbetering. De techniek schrijdt
voort en het is mogelijk diepgaand in
te grijpen in het lichaam van de mens.
Denk aan het wijzigen van het DNA van
embryo’s. Waar ligt de grens tussen
‘mensen beter maken’ en ‘betere
mensen maken’?
Een actueel terrein betreft de
vraagstukken rond gender en
genderdysforie. Ook hier levert de NPV
een bijdrage in de visievorming. Binnen
de heilzame grenzen van Gods Woord,
met oog voor alle gebrokenheid die
mensen kunnen meetorsen.
In dit verslag leest u een overzicht
van hetgeen de NPV in 2021 heeft
kunnen doen. De organisatie groeit,
zowel wat betreft menskracht als
wat betreft inkomsten. Ik dank de
leden en donateurs voor alle steun
die zij verlenen. Hartverwarmend! In
vertrouwen op de Heere God hopen wij
dit werk met passie te blijven verrichten.

Diederik van Dijk, directeur
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NPV -

Zorg voor het leven

D

e NPV is een christelijke ledenorganisatie
met rond de 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.
Onderzoek & Beleid
De NPV-afdeling Onderzoek & Beleid 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.
Thuishulp & Afdelingszaken
Vrijwilligers van de NPV-Thuishulp komen, in samenwerking met
professionele zorg, in actie wanneer mensen thuis (praktische) hulp
nodig hebben. Zo worden mensen met een ondersteuningsbehoefte
geholpen en worden mantelzorgers 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 NPVthema’s door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten.
De afdeling Thuishulp & Afdelingszaken van het landelijk bureau
ondersteunt op haar beurt de kerkelijke thuishulpgroepen en de
plaatselijke NPV-Thuishulpafdelingen.
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Verantwoording
activiteiten
2021
Algemeen
Medewerkers van de NPV hebben 57
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.

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.

De NPV-Levenswensverklaring is 350 keer
separaat bij de NPV aangevraagd. Het
totaal aantal komt daarbij op ruim 8.300
Levenswensverklaringen.

De NPV heeft in 2021 fors geïnvesteerd
in de professionalisering van de
communicatie en marketing. Zo zijn een
nieuw creatief concept ontwikkeld, de
vormgeving van het ledenmagazine ZORG
herzien en een nieuwe website gelanceerd
en doorontwikkeld.

De NPV participeerde in ruim twintig
samenwerkingsverbanden, waaronder de
projectgroep van de Week van het Leven,

Algemeen

Op 20 mei vond de Algemene
Ledenvergadering plaats. Na de ALV volgde
zoals gebruikelijk de NPV-lezing, waar prof.
dr. M.A. van Willigen sprak over ‘Respect
voor het menselijk leven in de oudheid en
in het vroege christendom.’
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Op basis van het nieuwe creatieve concept
zijn twee grote campagnes gevoerd om
de producten en diensten van de NPV
onder de aandacht te brengen en het
gebruik ervan te vergroten. De eerste
campagne had vraagstukken rond het
levenseinde als thema. Tijdens de tweede
campagne was er meer aandacht voor
vraagstukken rond het levensbegin. Deze
campagne is gecombineerd met een grote
ledenwerfcampagne. Voor het kunnen
aanbieden van een mooi cadeau voor
leden is samenwerking gezocht met een
aantal magazines. Nieuwe en wervende
leden konden hierdoor kiezen voor een
abonnement naar keuze of een boek. In
totaal zijn er in 2021 rond de 1000 nieuwe
leden geworven.
In het ledenblad ZORG is opnieuw
aangesloten bij de levensvisie van de
NPV-leden en bij de actuele medischethische thema’s die spelen bij leden
en in de samenleving. Bij het magazine
zijn dit jaar twee bijlagen gevoegd als
cadeau voor de leden: een brochure over
kiembaanmodificatie en een brochure over
vrijwilligerswerk.
In samenwerking met Weet heeft
de NPV een Weet-special over het
leven uitgebracht, gericht op jongere
doelgroepen.
Online heeft de NPV gedurende 2021
opnieuw groei doorgemaakt. Het aantal
unieke bezoekers voor de website
van de NPV is gestegen van 154.000
naar ruim 192.000. Met name rond de
maatschappelijke discussie over vaccinatie
en rond de Week van het Leven waren
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pieken in het websitebezoek zichtbaar.
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 boodschap op televisie, radio
en 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.
Het fondswerfbudget is in 2021
voor het overgrote deel ingezet voor
fondsenwerving onder leden. Het resultaat
daarvan is dat de inkomsten uit de
fondsenwerving in 2021 ruim 50.000 euro
hoger uitvielen dan het jaar 2020.
Het ledenaantal is in 2021 met 915
leden gedaald ten opzichte van 2020 (in
2020 daalden we met 1.300 leden ten
opzichte van 2019). Mede dankzij de
ledenwerfcampagne lijkt er een hoopvolle
rem op de daling gezet. Er hebben ten
opzichte van vorig jaar iets meer leden
opgezegd, namelijk 1.830. In 2020 waren
dit er nog 1.796 en in 2019 waren dit
1.914. Overlijden en verhuizing naar een
verzorgings- of verpleeghuis vormen
de belangrijkste factoren bij de netto
afname. Tegelijk zijn er meer nieuwe leden
bijgekomen in 2021 dan vorig jaar, namelijk
915 nieuwe leden, ten opzichte van 436
nieuwe leden in 2020.
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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 achttien
vrijwilligers klaar voor de Advieslijn
24/7 om te adviseren bij vragen rond
levensbegin en levenseinde. Dit verslagjaar
was er opnieuw een duidelijke toename
te zien van het aantal vragen bij het
spreekuur en de Advieslijn t.o.v. voorgaand
verslagjaar. Uit de evaluaties van gevoerde
gesprekken bleek dat het gegeven advies
werd gewaardeerd met meer dan een 9.

aangevraagd. Mooi is dat de NPVLevenswensverklaring voor 45 mensen
reden was om lid te worden van de NPV.
Een nieuwe, volledig herziene, brochure
rondom het thema vaccinatie is afgerond
en breed verspreid in 2021. Een uiterst
actueel onderwerp, zeker vanwege alle
ontwikkelingen rond de coronavaccins.
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.

Vanwege de coronacrisis waren veel
gestelde vragen gerelateerd aan corona
en vooral gericht op het onderwerp
vaccinatie. Dit is een belangrijke verklaring
voor de duidelijke toename van het aantal
spreekuurvragen.
De keuzehulpen zijn in 2021 geëvalueerd.
De belangrijkste conclusies uit deze
evaluatie zijn dat de keuzehulpen
inhoudelijk zeer gewaardeerd worden.
Een klankbordgroep van gebruikers heeft
tips gegeven voor verdere verbetering van
de keuzehulpen. Gebruikers die dit jaar
een keuzehulp invulden, waardeerden dit
met een prachtig gemiddelde van 8,9. De
keuzehulp orgaandonatie is het meest
ingevuld. Met een campagne is hier eind
2021 extra aandacht aan gegeven.
De NPV-Levenswensverklaring is middels
een radiocampagne in december onder
de aandacht gebracht. De effecten van de
campagne zullen vooral neerslaan in 2022.
Er zijn 350 NPV-levenswensverklaringen

Advies & Toerusting
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Onderzoek & Beleid
We hebben een actieve bijdrage
geleverd aan het debat over onderzoek
met embryo’s. De maatschappelijke
Kiembaandialoog, een door diverse
partijen gedragen initiatief (met subsidie
van VWS) werd op 25 januari 2021
afgesloten met een eindrapport en
aangeboden aan minister de Jonge. We
startten een eigen sociale mediacampagne
met cartoons en filmpjes over onderzoek
met embryo’s. De brochure Ingrijpen
in het DNA. Hoe ver kun je gaan? kwam
beschikbaar en kon dankzij een fonds als
bijlage bij het ledenmagazine ZORG aan
alle leden worden aangeboden. Ook is deze
brochure vertaald en te downloaden in het
Engels.
Met het oog op de verkiezingen in
maart 2021 ontwikkelden we een
Twittercampagne over NPV-thema’s.
We onderhielden diverse contacten
met de politiek. In het kader van de
formatie schreven we een brief aan de
formateur en ontvingen de woordvoerders
zorg en nieuwe Kamerleden een
‘welkomstpresentje’ van de NPV met
informatie over onze werkzaamheden.
De euthanasie- en levenseindediscussie
is in ons land volop in beweging rond
euthanasie bij dementie, waarbij vooral
regels, procedures en een wilsverklaring
centraal staan. Om betrokken te zijn
bij deze problematiek, leveren we een
bijdrage aan het Dementia, Advance
directives and Life Termination (DALT)project over de rol van wilsverklaringen bij
euthanasie bij dementie. We organiseerden

Onderzoek & Beleid

19 april 2021 een digitaal minisymposium
rond de regeling levensbeëindiging bij
kinderen. Met de European Christian
Political Movement (ECPM) en Sallux
ontwikkelden we een Engelstalige
brochure over euthanasie.
De evaluatie van de abortuswet (Wafz)
verscheen in juni met helaas zeer beperkte
meetresultaten. Met het oog op de
voorgenomen wetswijziging van de Wafz
om de vaste beraadtermijn bij abortus af
te schaffen, schreven we een brief naar de
politieke partijen waarin we met diverse
argumenten het belang van een vaste
beraadtermijn onderbouwden. Daarnaast
ontwikkelden we een whiteboardvideo
met onze belangrijkste argumenten die
verspreid is op sociale media.
We leverden een bijdrage aan de Week van
het Leven met onder andere een filmpje
met straatinterviews, een bijdrage tijdens
de Mars voor het Leven en gastlessen
op middelbare scholen. Naar aanleiding
van 960 ingediende klachten bij de
Reclame Code Commissie stelden we
een verweerschrift op. De klachten zijn
afgewezen.
We zijn betrokken geraakt bij activiteiten
rond genderthematiek, waarover we
artikelen publiceerden in Telegraaf,
Trouw en Reformatorisch Dagblad. Een
brochure over genderdysforie van de
Gereformeerde Bond werd gerecenseerd
in de Waarheidsvriend en er is een bijdrage
geleverd aan presentaties van het Bijbels
Beraad Man/Vrouw. Met betrekking
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tot het wetsvoorstel m.b.t. wijziging
vermelding geslacht in geboorteakte
(nieuwe transgenderwet) schreven we
een brief naar de vaste Kamercommissies
van Veiligheid en Justitie (V&J) en
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W)
en leverden we een bijdrage aan een
Rondetafelgesprek met politici.
De coronacrisis, blijvende zorgen om een
lage vaccinatiegraad, druk en dwang in
andere landen en de invoering van een
brede HPV-vaccinatie houden vaccinatie
blijvend op de agenda. We onderhielden
constructief contact met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) e.a. waarbij we goede
informatievoorziening, vrijwillige keuze en
gewetensvrijheid benadrukten.
Eind juni lanceerden we de digitale
peiling ‘Vruchtbaarheid, anticonceptie
en zwangerschap: hoe ga jij hiermee
om?’ We vroegen hierin aandacht
voor anticonceptiegebruik, falende
anticonceptie, de omgang met een
ongeplande zwangerschap, abortus en de
ethische reflectie rondom deze thema’s.
Het onderzoek is uitgezet onder een
steekproef van het algemeen Nederlands
publiek, maar ook onder onze eigen leden
en een groep christenen algemeen. De
uitkomsten benutten we voornamelijk voor
beleidsontwikkeling in de organisatie.
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We begeleidden een geneeskundestudent
van RadboudMC bij onderzoek onder
huisartsen m.b.t. hulp aan ongewenst
zwangeren.
We namen deel aan diverse
netwerkbijeenkomsten van het Platform
Zorg voor Leven, en participeerden in
het Netwerk Cultuur van Leven, Panel
Presentie, redactie Lindeboomreeks e.a.
We publiceerden 48 opiniebijdragen in
diverse media, waaronder een artikel in
Medisch Contact Evaluatie abortuswet
roept vragen op, in Podium voor Bioethiek Lang leve(n) het goede leven, in
diverse kranten waaronder Reformatorisch
Dagblad, Nederlands Dagblad, Katholiek
Nieuwsblad, Trouw, Telegraaf en
tijdschriften waaronder Pallium. Ook
verzorgden we een special bij WEET.
Magazine met onze thema’s en leverden we
bijdragen aan de Weetjes-scheurkalender.
Ook reageerden we op interviewverzoeken
van Family7, Groot Nieuws Radio, Dit is de
dag, Volkskrant, NRC, de Gelderlander e.a.
We verzorgden vanuit de afdeling
Onderzoek & Beleid 36 presentaties/
lezingen.

Eind december voerden we een
onderzoek uit onder een NL-panel naar de
voorgenomen wijzigingen m.b.t. wijziging
vermelding geslacht in geboorteakte
(nieuwe transgenderwet). De uitkomsten
benutten we in het maatschappelijk debat.

Beleidsbeïnvloeding
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Thuishulp & Afdelingszaken
Eind 2021 waren er 70 afdelingen, waarvan
57 met Thuishulp. 75 kerken waren met
hun eigen Thuishulpproject aangesloten
bij de NPV. Alle Thuishulpafdelingen
zijn individueel en op regionaal niveau
ondersteund.

Op 7 oktober is de jaarlijkse NPV-themadag
gehouden. Het thema was dit jaar: ‘Als
rouw op je pad komt.’ De themadag is
bezocht door circa 80 bezoekers in de kerk
en ruim 120 ‘online’ bezoekers. Achteraf
zijn er inmiddels vele kijkers bijgekomen.

Door corona is 2021 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. Vrijwillige
inzet voor Thuishulp is meestal wel
doorgegaan. 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 vrijwilligers hebben
op een bijzonder te waarderen manier
hun werk hierin voortgezet onder soms
moeilijke omstandigheden.

Met steun van de NPV-ondernemers
voor het leven werd de campagne
rondom het thema eenzaamheid verder
uitgevoerd. In samenwerking met Lelie
Zorggroep en stichting HiP Veenendaal is
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. Voor mantelzorgers of mensen
die het hard nodig hadden om er even
tussenuit te gaan, was er rond oktober 4x
een week gratis de beschikking over een
pipowagen.

Met een grote stimuleringssubsidie kon
de NPV aan de slag met werving van
vrijwilligers en vereenvoudiging van het
softwaresysteem waarmee coördinatoren
hun registratie doen. Verder is onderzoek
in gang gezet naar de structuur van
afdelingen met als doel om de bestuurlijke
ballast zo gering mogelijk te laten zijn en
de betekenisvolle vrijwillige inzet zo goed
mogelijk te faciliteren.
Door NPV-afdelingen en door de NPV
ondersteunde kerken zijn ruim 98.000 uren
thuishulp verleend. In totaal ondersteunt
de NPV bijna 6.100 vrijwilligers. Daarnaast
zijn er nog 440 vrijwillige coördinatoren
actief.

Thuishulp & Afdelingszaken
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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 2021 werd afscheid genomen
van bestuursleden mw. J.F. GroenewoudRoozemond, K. Kasper en A. Lock. Secretaris
J.R. Luursema werd herverkozen en mw.
G.J. Rekker-Schuring en mw. G.J. van den
Bosch traden toe tot het bestuur. Het bestuur
bestond per 31 december 2021 uit de
volgende personen:
T.A. Stoop MBA, voorzitter
Ing. J.R. Luursema, secretaris
Mw. G.J. Rekker MSc, penningmeester
Drs. P.A.M. Broeders, lid
Mw. drs. G.J. van den Bosch, lid
J.J. van der Knijff, lid
Mw. drs. S. Treur, lid
De functie van directeur werd in 2021 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 2021 28
medewerkers (19,7 fte) en 1 vrijwilliger met
hart voor de zorg voor het leven.

Bestuur, directie en organisatie
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Vooruitblik 2022
De NPV heeft voor 2022 - 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 2022. Hiervoor
zal, net als in 2021, een aantal grote
campagnes worden gevoerd. Er is hierbij
in het bijzonder aandacht voor het 40-jarig
jubileum van de NPV en het 25-jarig
jubileum van het NPV-Consultatiepunt.
De in 2021 gevoerde ledenwerfcampagne
wordt in 2022 vervolgd. 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 2022
aan een verbetering van de digitale
dienstverlening. Enkele trainingen
worden gedigitaliseerd en keuzehulpen
geactualiseerd. De inzet is om mensen
meer op kantoor uit te nodigen of thuis
op te zoeken en zo met ambulante
dienstverlening mensen sneller verder te
helpen. Met een trekkersrol vanuit A&T
wordt de NPV-academie ontwikkeld. De
NPV werkt aan een goed toegankelijke en
overzichtelijke etalage van NPV-producten

Vooruitblik 2022

en diensten. Daarmee profileert en deelt
de NPV duidelijker de kennis, die het ter
beschikking heeft.
2022 wordt voor diverse medisch-ethische
thema’s waar Onderzoek & Beleid zich
mee bezighoudt, een belangrijk jaar. Het
huidige coalitieakkoord maakt van diverse
medisch ethische thema’s een vrije keuze
voor politici. We verwachten onder andere
wetsvoorstellen over de beraadtermijn bij
abortus, de abortuspil bij de huisarts en
de wijziging van de transgenderwet. Ook
zal de politiek reageren op de uitgevoerde
evaluatie van de Embryowet. We werken
aan een nieuwe NPV-publicatie over
medische ethiek voor elke dag die we rond
de viering van het 40-jarig NPV-jubileum
hopen te presenteren.
Voor Thuishulp & Afdelingszaken is
de basisondersteuning van afdelingen
en kerken de hoofdtaak. Grote
subsidiegerelateerde projecten vragen de
aandacht, zoals het programma Samen
Ouder Worden en Maatschappelijke
Stimulering Vrijwilligerswerk. Een
belangrijk project is verder het opzetten
van de NPV-Luistertelefoon.
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Financiële verantwoording
Het jaar 2021 sluit de NPV af met een negatief resultaat van € 106.378. Er is € 226.621 meer
ontvangen en € 88.799 meer uitgegeven dan begroot.
Voor een toelichting zie pagina 30.

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

2021

2020

€

€

-

-

overige reserves

79.901

4.709

bestemmingsreserve financiering activa

10.825

24.292

-

25.000

bestemmingsreserve mini-studio

8.150

8.150

bestemmingsfonds brochure ‘Ingrijpen in ons DNA’

8.500

8.500

bestemmingsfonds Advieslijn (inkomsten)

4.431

5.838

bestemmingsfonds Advieslijn (uitgaven)

3.433

4.058

106.378

22.431

2021

2020

€

€

800.000

800.000

97.504

116.479

348.940

428.841

Toevoeging/onttrekking aan:
continuïteitsreserve

bestemmingsreserve ICT vernieuwing

Verdeling reserves
continuïteitsreserve
bestemmingsreserves
overige reserve

Financiële verantwoording
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Overige verantwoording
2020

2021

50.260

49.345

1123

1.232

42

90

8157

8.302

16

18

Aantal vrijwilligers

6.354

6.090

- waarvan aantal vrijwilligers NPV-thuishulp

2.365

2.331

- waarvan aantal vrijwilligers van kerken

3.989

3.759

Aantal NPV-Thuishulpgroepen

57

57

Aantal ondersteunde kerkelijke thuishulpgroepen

78

75

3.437

3.901

255

270

99.499

98.169

9.388

10.486

361

346

Aantal lezingen/workshops/presentaties

89

57

Aantal opiniebijdragen

32

57

Aantal volgers op Facebook

1.667

1772

Aantal volgers op Twitter

1.920

2032

Aantal volgers op Instagram

355

508

Aantal volgers op LinkedIn

273

366

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
Aantal bestuursleden plaatselijke afdelingen

Overige verantwoording
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49.345
Leden

Adviesvragen
NPV-Advieslijn

1.232
chatgesprekken

90

NPV-Consultatiepunt
aantal vrijwilligers

18
NPV-Levenswensverklaringen

8.302

in omloop

Vrijwilligers

NPV-Thuishulp

aangevraagd
in 2021

2.331

6.090

350

Ondersteunde
kerkelijke
thuishulpgroepen

van kerken

3.759

75

Aantal mensen dat met
thuishulp ondersteund is

NPV-Thuishulpgroepen

57

3.901
Bestuursleden
plaatselijke
afdelingen

met een palliatieve hulpvraag

270

346

Uren thuishulp

98.169
waarvan palliatief

Giftenstroom

10.486
2021

€ 902.446,-

2020

(excl. nalatenschappen
en sponsorbijdragen)

€ 956.718,-

Volgers op
social media

1.772

Lezingen/
workshops/
presentaties

57

2.032
366
508

17

Ten slotte

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zijn tot het verstrekken van
nadere informatie graag bereid.
Veenendaal, mei 2022
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
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