Jaarverslag 2015 van de Willem Kolff Stichting
In het verslagjaar heeft het bestuur 8 keer vergaderd.
De volgende onderwerpen zijn o.a. behandeld:
Voorbereiding Congres en Battle of Universities
Voorbereiding Invitational Conference
Subsidieaanvragen
Financiën
Aanvraag ANBI Status
Wijziging Statuten Willem Kolff Stichting in verband met ANBI aanvraag
Overleg met samenwerkingspartners, zoals o.a. de Nierstichting Nederland, het Research
Institute W.J. Kolff – UMCG te Groningen
Actualiseren Website WKS
Archief
Van Noordwijk Stipendium voor winnaar The Battle of the Universities
Een aantal leden van het bestuur heeft veel tijd besteed aan de voorbereiding en fondsenwerving
voor The Battle. Door onvoorziene omstandigheden is het helaas niet mogelijk gebleken om The
Battle in 2015 te organiseren. Deze wordt verplaatst naar 2016.
Maria ter Welle Innovation Prize
De WKS heeft een bijdrage geleverd aan de Maria ter Welle Innovation Prize, die is uitgereikt tijdens
Nederlandse Nefrologie Dagen (NND) in Veldhoven. Winnaar 2015 was Renske Karens, met de
ontwikkeling van ijslolly’s voor nierpatiënten. Met de Maria ter Welle Prijs benadrukken de Willem
Kolff Stichting en de Nierstichting het grote belang van verbeteringen in de nierpatiëntenzorg,
ontwikkeld door niet-medische professionals.
Projectgroep Archief
In het verslagjaar is een projectgroep samengesteld met als doel een inventarisatie te maken van
het Archief en de van de Objecten van de WKS in verband met de overdracht naar de Stadskazerne
te Kampen. Naast enkele (voormalige)bestuursleden en vrijwilligers neemt mr. Caspar van Heel,
oud-archiefinspecteur van de provincie Overijssel, deel aan de projectgroep. De WKS is blij dat
opnieuw een deskundige, op vrijwillige basis wil meewerken aan een project van de WKS.
De projectgroep kwam in het verslagjaar 3 keer bijeen. Bij de inventarisatie is aansluiting gezocht bij
het stramien van het Archief van Kolff in Salt Lake City.
Actualisatie Website
In het verslagjaar is de Website van de WKS geactualiseerd door Herman Broers. Actualisatie was
noodzakelijk omdat vanwege een crash reparaties moesten worden uitgevoerd. Verder zijn
aanpassingen doorgevoerd om overzichtelijk documenten te kunnen publiceren met het oog de ANBI
status-aanvraag.
Overige bijdragen/activiteiten.
-

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met potentiële sponsoren zoals: Nierstichting Nederland,
Fresenius, Philips, TBC fonds, en de Stichting Boedel Wittens.
Op 12 maart 2015 heeft Herman Broers, biograaf van prof. dr. Kolff, namens de WKS een
bijdrage geleverd aan de World Kidney Day in Zwolle, waarbij ook enkele bestuursleden
aanwezig waren.
Met de Nierstichting Nederland is een overeenkomst voor 4 jaar gesloten waarbij de NSN
toestemming is verleend om de naam en eventuele middelen van de WKS te gebruiken voor
het uitvoeren van het beleid van de NSN.
Er zijn (o.a. tijdens de Open Monumentendagen 12 en 13 september 2015) rondleidingen, op
educatief vlak, in de Kolff Kamer in verpleeghuis Myosotis te Kampen, gehouden.
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