Diavaria jaarverslag 2020
In 2020 bestond Diavaria 15 jaar en daarom keken we
uit naar een jaar vol activiteiten. Begin maart sloeg
Covid-19 toe en ging er een dikke streep door het programma. World Kidney Day in maart, waarin we
altijd met een grote stand in de centrale hal van het LUMC staan, was de eerste activiteit die niet
door kon gaan. Honderden zakjes met (gesponsorde) kruidenmixen en voorlichtingsmateriaal gingen
zo niet naar bezoekers, maar naar de dialyse patiënten in Leiden, Leidschendam en Katwijk.
Begin april stond een gecombineerde ALV en STAP bijeenkomst op het programma, ook deze kon
geen doorgang vinden. Datzelfde gold voor onze feestelijke jubileum boottocht op 22 augustus.
Datzelfde bleek uiteindelijk te gelden voor de traditionele Kerstlunch op 12 december. Het was
simpelweg niet veilig genoeg voor onze kwetsbare doelgroep.
In mei introduceerden wij het ‘Praatmaatje’ op de dialyse-afdelingen, een bulletinbord waarop
dialyserenden, bij het wegvallen van contact in busje en wachtruimte, toch gemakkelijk contact met
elkaar konden leggen. Het werd door diverse verenigingen overgenomen. Ook deden wij een
belronde langs de meest kwetsbare mensen in onze achterban om te horen hoe het ze verging en om
ze een hart onder de riem te steken.
In het najaar stond een nieuwe themadag, te organiseren samen met de NVN, op de agenda. Maar
omdat, net als alle ziekenhuizen, de NVN een streep haalde door alle fysieke activiteiten voor 2020
kon ook deze niet als zodanig doorgaan. We ontwikkelden een online alternatief in de vorm van een
5-tal online themasessies met de titel ‘Nierziekte, ook een hoofdzaak?’ bestaande uit 4 opgenomen
presentaties en een ‘livestream’ vraag en antwoordsessie met de sprekers. Met deze thema sessies
zetten wij de vaak onderbelichte mentale en psychosociale aspecten van nierziekte in de
schijnwerper. Zo’n 360 mensen vanuit het hele land meldden zich hiervoor aan. Een veelvoud van
het aantal dat we normaliter met een fysieke bijeenkomst bereiken. Ook de waardering voor deze
activiteit bleek hoog. Dus een aanmoediging om meer activiteiten in deze coronatijden online te
gaan organiseren en patiënten en partners langs deze weg toch te bereiken.
De coronabeperkingen maakten voor ons de eigen media extra belangrijk als middel om met onze
achterban in contact te blijven. De vernieuwde website ging online en werd flink uitgebreid met
achtergrond- en actuele informatie. Ook kreeg het een aanvulling op ons blad Diavariatie via de
pagina DiavariatiePlus; een pagina met links naar uitgebreidere informatie op internet. Ook kwamen
er praktische tips m.b.t. bijvoorbeeld beweging en actuele informatie over corona en nierpatiënten.
De Diavaria e-nieuwsbrief werd eveneens vernieuwd en actief ingezet om actuele informatie naar
mensen te brengen. Ons blad Diavariatie verscheen 4 keer met een kwalitatief goede inhoud. Het
blad wordt daarom alom gewaardeerd.
Ook in 2020 waren we actief in diverse ontwikkelprojecten en onderzoeken in het LUMC en leverde
Diavaria een actieve bijdrage aan projecten op landelijk niveau. Zoals die voor specifieke diagnoses
en Samen beslissen in de regio vanuit de NVN.
Ook werden voorbereidingen getroffen om in 2021 meer online te doen en alternatieven te vinden
voor wat we gewend waren in fysieke vorm te doen.
In 2020 gingen we ook actief naar versterking van het bestuur en konden we twee (kandidaat)
bestuursleden verwelkomen. De financiële administratie werd opnieuw, volgens een model van de
Nierstichting opgezet. In 2021 zullen de taken binnen het bestuur worden herverdeeld.

Samenvattend, een jubileumjaar dat anders verliep dan voorzien. Een jaar waarin veel niet mogelijk
was, maar waarin ook nieuwe wegen werden gevonden om als vereniging te functioneren en er te
zijn voor nierpatiënt en partner.
Bestuur Diavaria
Financieel resultaat 2020
Format NVN

Alle bedragen in euro's

Baten
Patientleden/contributies
Vrienden/donaties/legaten
Subsidie Nierstichting
Eigen bijdragen (niet-leden)
Advertenties/sponsoring
Overige inkomsten
Totaal

€ 3.984
€ 650
€ 15.342
€0
€0
€ 154
€ 20.130

Lasten
Activiteiten subsidieverantwoording
Huisvesting
Organisatie
Bankkosten
Afschrijvingen
NVN
Overig
Totaal

€ 9.446
€ 506
€ 1.098
€ 185
€0
€ 1.463
€ 263
€ 12.960

Rente +/Resultaat

Bijgewerkt tot en met 19-3-2021

€ 7.170
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