Bestuur

naam
straat
huisnummer

Het bestuur bestaat uit: voorzitter, vicevoorzitter,
penningmeester, secretaris en leden.

postcode
woonplaats

Nierpatiëntenvereniging
‘s-Hertogenbosch en omstreken

Verder bestaat onze vereniging uit verschillende

telefoon

commissies waaronder een nazorgcommissie.
Maandelijks vindt er een bestuursvergadering plaats

email

waarin tal van onderwerpen ter spraken komen zoals

geboortedatum

de participatie met:

Ja door ondertekening wil ik lid worden van

Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omstreken.
Ik ga tevens akkoord met de geldende contributie.
Hieronder graag aangeven welke therapie u volgt:

•

Dialyseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

•

Dialyseafdeling Ziekenhuis Bernhoven

•

Dialysecentrum Ravenstein

•

Regioverenigingen

predialyse

•

Nierstichting Nederland

peritoneaal dialyse (hemodyalyse)

•

Nierpatiënten Vereniging Nederland

ik ben getransplanteerd
ik doe thuis peritoneaal dyaliseren
ik wil steunend lid worden
Ik ben patiënt in:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Ziekenhuis Bernhoven
Dialysecentrum Ravenstein
Ik kies voor:
Enkel lidmaatschap
Dubbel lidmaatschap
datum
handtekening

Deze strook svp opsturen naar:
NPVDB, Acacialaan 6, 4285DP Woudrichem
email: secretariaat@npvdb.nl
Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omstreken

Contributie

Enkel lidmaatschap
Als lid van onze vereniging ontvangt u 6 maal per jaar
ons Nieuwsbulletin en kunt u deelnemen aan onze
activiteiten. Dit alles voor €35,- per jaar.
Als steunlid van onze vereniging ontvangt u 6 maal
per jaar ons Nieuwsbulletin voor €35,- per jaar.
Dubbel lidmaatschap
U krijgt een combinatie van het lidmaatschap van
onze vereniging plus een lidmaatschap van
Nierpatiënten Vereniging Nederland en u ontvangt
tevens 6 keer jaar de Wisselwerking. U betaalt dan
(met combikorting) €47,- per jaar
Secretariaat:
eMail:
Bankrelatie:
KVK inschrijfnummer:
Media:

NPVDB, Acacialaan 6, 4285DP Woudrichem
secretariaat@npvdb.nl
Regio Bank: NL20RBRB0929399935
40218221
www.npvdb.nl - facebook.npvdb

LID
WORDEN?
WAAROM
ZOU IK?

Activiteiten

Wie zijn wij
Nierpatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch en
omstreken is een vereniging voor dialyserende,
getransplanteerden en predialyse patiënten.

De Algemene Ledenvergadering
Hier heeft men als lid inspraak op tal van beslissingen

Verder zijn er ondersteunende leden, donateurs

en legt het bestuur verantwoording af over het

en sponsoren die ons een warm hart toedragen.

afgelopen jaar. Dit gaat samen met een gezellige Bingo.

We zijn ontstaan vanuit het dialysecentrum van

Diners

het toenmalig Groot Ziekengasthuis en sinds

Jaarlijks houden we in april een Lentediner en in

1 oktober 1970 actief in ’s-Hertogenbosch en

december een Kerstdiner. Onder het genot van een

omstreken.

lekkere maaltijd kan men gezellig bijpraten.

Wat doen we

Jaarlijkse busreis
Waar we naar toe gaan wordt beslist door de leden
tijdens de ALV.

‘Het behartigen van de belangen van de leden in

Bowling, kaarten en sjoelen

de ruimste zin van het woord’ staat bij onze

Een middag sportief bezig zijn onder het genot van een

vereniging op de eerste plaats. Dit proberen we

hapje en drankje.

door het organiseren van activiteiten waarbij
men even zijn zinnen kan verzetten.

Muziekmiddag
De invulling verschilt elk jaar en zorgt voor een

Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om

ontspannen sfeer onderling met hoge noten.

informatie met elkaar te delen.
Zes maal per jaar verschijnt het Nieuwsbulletin
voor leden met nieuws over onze vereniging, de
participerende dialyseafdelingen, stukjes
geschreven door leden, verslagen van onze
activiteiten, recepten enzovoorts.

Onze doelstelling
‘Het behartigen van de belangen van
de leden in de ruimste zin van het woord’

Nierpatiëntenvereniging
‘s-Hertogenbosch en omstreken

