Jaarverslag 2016 van de Willem Kolff Stichting
In het verslagjaar heeft het bestuur 8 keer vergaderd.
Samenstelling bestuur.
Per 1 augustus 2016 heeft mevr. C.(Christine) Paulson, secretaris, het bestuur verlaten. De Willem
Kolff Stichting (hierna: WKS) is mevr. Paulson veel dank verschuldigd. Ruim 14 jaar heeft zij een
bijdrage geleverd aan de WKS.
Per 1 december 2016 is het bestuur uitgebreid met mevrouw J. (Jannie) Smit te Kampen. Deelname
van mevrouw Smit betekent dat nu ook een bestuurszetel door een vertegenwoordiger namens een
patiëntenvereniging wordt bekleed i.c. de Nierpatiëntenvereniging regio Zwolle e.o.
De volgende onderwerpen zijn o.a. behandeld:
Voorbereiding Congres en Battle of Universities
Voorbereiding Invitational Conference
Financiën
Regeling Backoffice
Overleg met samenwerkingspartners, zoals de Nierstichting Nederland, het Research
Institute W.J. Kolff – UMCG te Groningen en Isala te Zwolle.
The Battle of the Universities
De voorgenomen Battle of the Universities in Groningen (voorjaar 2016) is organisatorisch niet
haalbaar gebleken. In het verslagjaar kwam het verzoek van de Nierstichting Nederland (hierna:
NSN) om in 2018 mee te werken aan het 50-jarig Jubileum van deze Stichting. Vanwege de beperkte
slagkracht van de WKS is toen besloten om daar de energie op te gaan richten.
Maria ter Welle Prijs 2016
Peter Janssen, hemodialyseverpleegkundige Maastricht Universitair Medisch Centrum, ontving op 22
maart 2016 de Maria ter Welle Prijs voor zijn initiatief DIAHUB, een dialysevoorziening in een
zorgcentrum. Als gevolg van de vergrijzing zijn steeds meer senioren in zorginstellingen afhankelijk
van dialyse. Dialyse in en het vervoer naar een dialysecentrum is vaak een enorme belasting, vooral
voor de mindervaliden onder hen. Als oplossing heeft het Maastricht Universitair Medisch Centrum de
DIAHUB bedacht; een dialysevoorziening in een zorgcentrum.
ANBI-aanmerking
Vanaf 1 januari 2016 is de WKS door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende
instelling. De Statutenwijziging uit 2015 bleek niet voldoende. Vanwege verscherpte regelgeving is
de liquidatiebepaling in de Statuten op 4 augustus 2016 aangepast met als resultaat de ANBI-status.
Projectgroep Archief
In het verslagjaar is de projectgroep 2 x bijeen geweest. De werkzaamheden (opstelling
inventarislijst) zijn voornamelijk uitgevoerd door dhr. Mr. C.J. van Heel. Door het uitstel van de
gereedkoming van de Stadskazerne is de overdracht van het papierenarchief naar het depot van het
Stadsarchief te Kampen enkele keren uitgesteld.
Het verzoek van het Stadsarchief om de officiële overdracht feestelijk te omlijsten is gehonoreerd.
Een kleine projectgroep - bestaande uit de voorzitter van de WKS, dhr. J.W. Jacobze, dhr. H. Broers,
Kolff-biograaf en mevr. J. Smit, voorzitter van de Nierpatiëntenvereniging - heeft een programma
opgesteld. De plannen voor een expositie en een minisymposium in de Donorweek in oktober 2016
konden helaas vanwege de vertraging van de verbouw van de Stadskazerne niet plaatsvinden. De
feestelijke overdracht is verplaatst naar de World Kidney Day op 9 maart 2017.
Collectie
De WKS beschikt over een grote collectie nierdialyseapparaten met bijbehorende filters. Tijdens zijn
verblijf in Nederland heeft de Amerikaanse prof. Paul Fagette, biomedisch-historicus, een
inventarisatie gemaakt. Dhr. Fagette concludeert in het onderzoek dat de WKS over een bijzondere,
complete, maar ook unieke collectie beschikt. Bij dit onderzoek heeft dhr. Fagette, naast zijn vrouw
Conny Hall, veel (praktische) ondersteuning gehad van dhr. H. Broers, Kolff-biograaf. Van de
aanbevelingen heeft de WKS “tijdelijke beschikbaarstelling aan o.a. bestaande medisch
technologische opleidingen” overgenomen.
Naast dialyseapparatuur bestaat de collectie uit boeken, beeld- en geluidsmateriaal en
onderscheidingen van dr. Kolff. Van de boeken en onderscheidingen zijn eveneens inventarislijsten
opgesteld.

Overige bijdragen/activiteiten.
-

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met potentiële sponsoren zoals: Nierstichting Nederland,
Fresenius en het TBC fonds Kampen
Op 9 september 2016, tijdens de Monumentendagen, werd informatie verstrekt en een film
vertoont in de Kolff Kamer in verpleeghuis Myosotis te Kampen.
Op 11 oktober 2016 is op de Franse TV een documentaire uitgezonden waarin ook de
uitvinding van de kunstnier in Kampen voorkwam. Dhr. H. Broers, Kolff-biograaf is
geïnterviewd en heeft voor deze documentaire historisch beeldmateriaal aangeleverd.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016
J.W. (John) Jacobze, arts, voorzitter te Kampen
C.(Christine) Paulson, secretaris te Nijbroek (tot 1 augustus 2016)
H. (Henk) Foekens, penningmeester te IJsselmuiden
Prof. Dr. R.A. (Ruud) Bank te Groningen
prof. dr. H. J. G. (Henk) Bilo, internist te Zwolle
Mr. F.W. (Fransien) Groen te Zwolle
Ir. S.W. (Watse) Kolff te Vught
D.J. (Derk) Meulman, arts te IJsselmuiden
J. (Jannie) Smit – Lettinga Roorda te Kampen (vanaf 1 december 2016)
Kampen, 29 maart 2017.

