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Meerjarenplan 2021 - 2023 
 
1. Doelstelling  
Het handelen van NVSP is gebaseerd op de eerder geformuleerde trits doel, visie en kernwaarden. 
In de onderhavige beleidsperiode wordt ernaar gestreefd een en ander nader in te vullen.  
 
Einde 2023 wil NVSP dat: 

• NVSP een betekenisvolle vereniging is 
o Ledenbelang voorop 
o Groeiend ledenbestand 
o Jongeren binnen ledenbestand zijn geactiveerd  
o Actieve groep vrijwilligers 
o Actief medisch adviescollege 
o Bestuurlijk op orde (kwantitatief en kwalitatief) 
o Doelgerichte organisatie en efficiënte bedrijfsvoering 

• Het lotgenotencontact blijvend is geworteld 
o Ontwikkelen  
o Faciliteren 
o Stimuleren 

• De informatievoorziening wordt gedekt door een herkenbare en heldere communicatielijn 
o Schriftelijk 
o Digitaal  

• De belangenbehartiging gewaarborgd is en actief 
o Collectief 
o Individueel 

• De contacten met het (wetenschappelijk) onderzoek wederzijds zinvol en inspirerend zijn 
• Een actieve samenwerking met andere belangenorganisaties vanzelfsprekend is  

o Binnenland 
o Buitenland 

 
2. Verbeterpunten 
Om vanuit de huidige situatie de doelstelling te kunnen realiseren is - naast het continueren van bestaande activiteiten en 
beleid - een aantal verbeterpunten te destilleren.  
Ter zake worden genoemd: 

• Actieve ledenwerving en bestandsbeheer 
• Opstarten en onderhouden werkgroep jongeren   
• Leden betrekken en enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk en/of (aspirant) bestuurslidmaatschap  
• Het regiocontact - waar eventueel wat verwaterd - nieuw leven inblazen  
• Institutionaliseren van webcast en digitaal lotgenotencontact 
• Werven van bestuurslid c.q. gedelegeerde belangenbehartiging 
• Herbezinning op nut, noodzaak en intensiteit van de contacten met bestaande en/of nieuwe andere 

belangenorganisaties 
 
3. Actiepunten 2021 - 2023 
NVSP wil vanuit de verbeterpunten komen tot realisatie van de navolgende actiepunten: 
 
3.1 Actieve ledenwerving en bestandsbeheer 
NVSP werkt actief aan een groeiend ledenbestand. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de reden geanalyseerd en 
- waar kansrijk - een herstelpoging ondernomen.  
Onderzocht worden de mogelijkheden om op plaatsen die ertoe doen het lidmaatschap van NVSP voor het voetlicht te 
brengen.  
Op basis van een nagestreefde netto-groei van het ledenbestand van 1% per jaar wil NVSP het ledental eind 2023 op 
2.200 (volgens nieuwe definitie) brengen. 
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3.2 Opstarten en onderhouden werkgroep jongeren 
NVSP wil meer aandacht geven aan jongeren (binnen en buiten het ledenbestand). 
Een jongerencoördinator - zo mogelijk binnen het bestuur - wordt daartoe aangesteld en gaat op basis van een mede met 
de doelgroep te ontwikkelen actieplan aan de slag.  
Social media lijken daarbij de geijkte communicatiemiddelen.  
 
3.3 Leden betrekken en enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk en/of (aspirant) 
      bestuurslidmaatschap 
NVSP wil meer leden een meer actieve rol laten spelen binnen de activiteiten van de vereniging en daarmee ook zicht 
krijgen op het potentieel aan kennis en kunde binnenshuis. Zo kunnen mensen gemakkelijker worden benaderd voor 
eenmalige en/of meer permanente ondersteuning binnen het geheel van de activiteiten.  
Een actieplan wordt daartoe opgesteld; een gerichte enquête binnen een geselecteerde doelgroep maakt hiervan 
onderdeel uit. 
 
3.4 Het regiocontact - waar eventueel wat verwaterd - nieuw leven inblazen 
NVSP is ingedeeld in een achttal regio’s. Elke regio heeft in principe een regiocoördinator bijgestaan door enkele 
vrijwilligers. In het kader van het lotgenotencontact organiseren zij per jaar één of twee bijeenkomsten op regioniveau.  
Ook al vanwege covid-19 kan sprake zijn van een zekere verwatering. Omdat NVSP het regiocontact een belangrijk 
element binnen de activiteiten vindt, zal het beleid verder ontwikkeld worden en waar nodig en gewenst nieuw élan 
worden ingebracht.  
Daarbij worden de mogelijkheden van regionale samenwerking met verwante verenigingen nadrukkelijk betrokken. 
 
3.5 Institutionaliseren van webcast en digitaal lotgenotencontact 
Juist ook ingegeven door de beperkingen door covid-19 is het medium webcast en de mogelijkheden van digitaal 
lotgenotencontact ontdekt en voor wat betreft webcast reeds voor onze activiteiten gebruikt. Ook uit het succes van de 
digitale LCID blijkt dat (een deel van) onze leden de mogelijkheden van de digitale wereld ontdekt en er ook gebruik van 
maakt. 
NVSP wil webcast en digitaal lotgenotencontact verder binnen de werkzaamheden institutionaliseren. Een plan van 
aanpak wordt daartoe aangemaakt en in uitvoering genomen.  
Aandacht wordt daarbij besteed aan kwaliteit en veiligheid, ook in relatie tot de kosten. 
 
3.6 Werven van bestuurslid c.q. gedelegeerde belangenbehartiging 
Belangenbehartiging van onze leden - zowel individueel als collectief - is binnen NVSP niet in de laatste plaats door 
betrokkenheid en deskundigheid van het huidig bestuurslid van hoog niveau.  
Talloze leden zijn en/of worden ondersteund bij problematiek rond zorgverzekering en/of werk en zekerheid.  
Bij het terugtreden van het betreffend bestuurslid in de algemene ledenvergadering van 2021 dreigt de continuïteit in de 
advisering verbroken te worden.  
De vervulling van de vacature en bijbehorende opleiding en begeleiding heeft de hoogste prioriteit en moet op korte 
termijn geregeld worden. 
 
3.7 Herbezinning op nut, noodzaak en intensiteit van de contacten met bestaande en/of 
      nieuwe andere belangenorganisaties 
NVSP onderhoudt - in meer of mindere mate - op bestuurlijk niveau contacten met een reeks van andere 
belangenorganisaties in binnen- en buitenland.  
Bezien wordt in hoeverre het onderhouden van deze contacten bijdragen aan nut voor leden en/of vereniging en ook 
waar mogelijk andere interessante organisaties optie tot samenwerking zouden kunnen zijn.    
Op basis daarvan zal besloten kunnen worden contacten af te bouwen of juist uit te breiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

K. v. K Utrecht nr.  40480667 - Rabobank NL91 RABO 0171 6395 29, BIC RABO NL 2U  

 

 
 
4. Financiën 
 
Financiële positie 
De financiële positie van NVSP aan het begin van dit meerjarenplan is af te leiden uit de balans per 31 december 2020. 
Deze geeft het volgende beeld: 
 

balans per 31.12.2020 

activa  passiva  

kantoormiddelen 2.000 verenigingskapitaal 50.000 

voorraden 1.660 algemene reserve 67.184 

vorderingen 3.722 eigen vermogen 117.184 

banken 250.542 bestemmingsfonds 128.667 

kasmiddelen 236 schulden 12.309 

    

totaal 258.160 totaal 258.160 

 
Het verenigingsvermogen in engere zin bedraagt thans € 117.000, mede ook dankzij een legaat van € 80.000 dat in de 
loop van 2020 mocht worden ontvangen. 
Daarnaast is een bedrag van € 128.000 afgezonderd als bestemmingsfonds. In principe mogen middelen uit dit fonds 
slechts worden aangewend ter financiering van (wetenschappelijk) onderzoek en daaraan gerelateerde zaken. 
 
Meerjarenbegroting 2021 - 2023 
Voor dit meerjarenplan is de meerjarenbegroting 2021 - 2023 opgesteld. 
Deze is opgemaakt op basis van cijfers uit het verleden, gestelde beleidsaccenten en verantwoord geachte inschattingen.  
Ter documentatie zijn toegevoegd de jaarcijfers 2019 en 2020; hierbij moet overigens worden opgemerkt dat de 
uitkomsten 2020 mede gekleurd zijn door de gevolgen van covid-19 op onze activiteiten.  
 

meerjarenbegroting 2021 - 2023 

staat van baten en lasten 

 2019 2020 2021 2022 2023 

 reëel reëel begroot begroot begroot 

baten      

subsidies 72.726 76.484 77.500 78.000 78.500 

contributies/donaties 54.539 55.623 55.500 67.000 68.500 

overige bijdragen leden 4.882 5.076 5.000 5.000 5.000 

giften 4.805 636 1.000 1.000 1.000 

advertenties 7.683 5.076 6.000 6.000 7.000 

opbrengst lcid 6.869 1.900 6.500 6.500 6.500 

brochures 2.311 359 1.500 1.500 1.500 

overige baten 4.816 38    

totaal baten 158.631 145.192 153.000 165.000 168.000 

      

lasten      

lotgenotencontact 41.359 29.447 35.100 35.000 35.500 

voorlichting 35.179 33.581 35.000 36.900 37.200 

belangenbehartiging 3.826 1.212 1.800 2.200 2.500 

bestuurskosten 10.837 7.638 15.100 13.000 13.500 

backoffice meo  13.547 10.700 11.000 11.300 

personeelskosten 37.620 42.027 43.500 44.400 45.300 

algemene kosten 23.648 22.188 20.300 22.500 22.700 

totaal lasten 152.469 149.640 161.500 165.000 168.000 

      

resultaat 6.162 - 4.448 -8.500   

 
5. Evaluatie en bijstelling 
Voortgang, realisatie en bijstelling van dit meerjarenplan worden jaarlijks tweemaal gemonitord tijdens de 
bestuursvergadering van maart respectievelijk september. 
 
De uitkomsten worden - tezamen met het opvolgend meerjarenplan - gedeeld met de algemene ledenvergadering.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 


