Jaarverslag 2018 van de Willem Kolff Stichting
De samenstelling van het bestuur bleef in het verslagjaar ongewijzigd.
Het bestuur heeft 5 keer vergaderd.
De volgende onderwerpen zijn behandeld:
Voorbereiding en nabespreking Congres en Battle of the Universities 2018
Financiën
Huisvesting collectie nierdialyse apparaten en filters
Bewaargevingsovereenkomst met Stadsarchief Kampen i.v.m. opslaan archief en collectie
medailles, onderscheidingen etc.
Het privacybeleid i.v.m. de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming.
Congres en Battle of the Universities 2018
In 2018 bestond de opvolger van het Prof.W.Kolff Instituut (1995), de Willem Kolff Stichting 15 jaar.
De Nierstichting bestond 50 jaar en de kunstnier van Kolff 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan
organiseerden de WKS en de Nierstichting in samenwerking met de Nierpatiëntenvereniging (NVN),
de Nederlandse Federatie voor de Nefrologie (NFN) en het internetplatform Niernieuws.nl een
tweedaags jubileumevenement in CORPUS te Leiden, de geboortestad van Willem Kolff. Namens de
WKS hebben enkele bestuursleden in het verslagjaar veel tijd besteed aan het vooroverleg met NSN
en in een gemengde Stuurgroep WKS/NSN. Herman Broers heeft à titre personnel zijn deskundigheid
ingezet bij de inhoudelijke programmering van dit evenement. Voorts heeft hij op verzoek van de
NSN de biografie van Kolff geactualiseerd. Deze nieuw biografie is door NSN als één van de
keuzegeschenken aan de deelnemers van het 2-daagse jubileumbijeenkomst aangeboden. Meer
verslag zal worden gedaan in de vorm van een fotoboekje.
Kolff Prijs
Op 12 oktober 2018 is in Leiden de Kolff Prijs uitgereikt aan prof. dr. Gerhard Rakhorst en dr. ir.
Arjan van der Plaats. Zij krijgen de prijs voor het baanbrekende werk rond perfusiesystemen voor
het verbeteren van donororganen.
Maria ter Welle Prijs 2018.
Er is met de Nierstichting uitgebreid gesproken over een nieuwe opzet van de Maria ter Welleprijs.
De wijziging in de opzet heeft succes gehad. Het was voor de jurymoeilijk kiezen. I.c. heeft dit geleid
tot 2 winnaars van de Maria ter Welle Prijs: Trijntje Kok-Steenbergen (diëtist uit het UMC Groningen)
en Magda van Loon (verpleegkundig specialist uit het Maastricht UMC). De prijs is in januari 2019
uitgereikt.
Huisvesting Collectie nierdialyseapparaten
De WKS beschikt over een grote collectie nierdialyseapparaten met bijbehorende filters. De collectie
is tijdelijk opgeslagen bij een verhuisbedrijf. De WKS is in het verslag jaar doorgegaan met het
zoeken c.q. overleg voeren om te komen tot een definitieve huisvesting.
Overige bijdragen/activiteiten.
-

Overleg met Dianet over eventuele punten voor samenwerking bij projecten.
Open Monumentendag op 9 september jl. werd informatie verstrekt en een film vertoont in
de Kolff Kamer in verpleeghuis Myosotis te Kampen.
Opzet van Kolff arrangementen in Kampen. In november jl. is er een rondleiding in Kampen
geweest o.l.v. Herman Broers.
Herman Broers heeft diverse bijdrages geleverd/kleine exposities ingericht o.a. bij
dialysecentra t.g.v. het 50 jarig bestaan. Ook is in het verslagjaar materiaal uit het
Kolffarchief beschikbaar gesteld voor een TV-uitzending in verband met de introductie van de
kunstnier door Nannie de Leeuw in Montreal en voor een uitgebreide TV-uitzending van
Andere Tijden (NPO) over de geschiedenis van de kunstnier.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018
J.W. (John) Jacobze, arts, voorzitter te Kampen
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, secretaris te Zwolle
Ir. S.W. (Watse) Kolff te Vught
D.J. (Derk) Meulman, arts te IJsselmuiden
J. (Jannie) Smit – Lettinga Roorda te Kampen
Kampen, maart 2019.

