Jaarverslag 2014 van de Willem Kolff Stichting
In het verslagjaar heeft het bestuur 8 keer vergaderd.
De volgende onderwerpen zijn onder meer behandeld:
Organisatie Congres en Battle of the Universities, sponsoring, toekomstige huisvesting archief en
collectie, instelling werkgroep Archief, actualisatie website, gebruik naam Kolff, samenwerking met
Nierstichting Nederland en het W.J. Kolff Institute van het UMCG te Groningen.
Van Noordwijk Stipendium voor winnaar The Battle of the Universities
In 2014 heeft de Willem Kolff Stichting samen met Philips in het kader van het 100 jarig bestaan
van de R&D afdeling, de tweede Battle of Universities georganiseerd op 27 en 28 oktober 2014 bij
Philips Research op de High Tech Campus in Eindhoven.
In totaal hebben 6 teams van 5 personen van verschillende Universiteiten deel genomen aan deze
battle.
Het team van RadboudUMC kreeg als winnaar van de Battle het Van Noordwijk Stipendium voor
“The ICanGraft”: Bio-engineering meet hemodialysis. Dit project is van groot belang voor patiënten
die vaak geprikt moeten worden, zoals b.v. voor dialyse.
De Battle is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van o.a. de Stichting Boedel Wittens,
Philips Research en de Erven Van Noordwijk.
Maria ter Welle Innovation Prize
De Willem Kolff Stichting heeft een bijdrage geleverd aan de Maria ter Welle Innovation Prize, die is
uitgereikt tijdens Nefrologendagen.
Overige bijdragen/activiteiten.
-

Bijdrage aan de World Kidney Day door bestuursleden

-

De WKS heeft ook verschillende keren een beroep gedaan op Herman Broers, biograaf van
prof. Kolff om een presentatie te houden.

-

Twee bijeenkomsten heeft het bestuur van de Willem Kolff Stichting belegd met voorzitter
en Managementteam van de Nierstichting Nederland. Dit heeft geresulteerd in de
samenwerkingsovereenkomst “Eenheid in verscheidenheid” die op 18 juni 2014 te Bussum
is getekend. De Nierstichting Nederland geeft jaarlijks financiële ondersteuning voor de
backoffice activiteiten en voor het organiseren van een Invitational Conference.

-

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met potentiële sponsoren zoals: Fresenius, TBC fonds
en de Stichting Boedel Wittens.

-

Er zijn rondleidingen, op educatief vlak, in de historische Kolff Kamer in verpleeghuis
Myosotis (het voormalige ziekenhuisgebouw) te Kampen, gehouden.

-

Het bestuur heeft afscheid genomen van de heren H.Broers, J. Kleinmeulman en
T. Oostrom. Allen zijn benoemd tot lid van verdienste van de Willem Kolff Stichting.

-

Het bestuur betreurt het overlijden van de voormalig penningmeester de heer
H. Nussmeier.

-

In de loop van het jaar is het bestuur is versterkt met twee nieuwe leden mevr. F.W. Groen
en de heer D.J. Meulman.
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