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Woord vooraf 

 
Op dit moment maakt het Longfonds nog onderscheid tussen de Longfonds stichting én de 
Longfonds patiëntenvereniging. Hierbij staan de mensen centraal en is de wetenschap de basis. 
Om mensen met een longziekte landelijk en lokaal nog beter te laten meedoen en meedenken is 
er in 2016 gestart met het uitwerken van de idee om de Longfonds patiëntenvereniging en de 
Longfonds stichting te integreren. Dit idee zal pas in de toekomst gevolgen hebben voor de 
regionale activiteiten van het Longfonds. 
 
Als patiëntenvereniging helpt het Longfonds zowel mensen met een longziekte als mensen die hun 
longen gezond willen houden door: 

 onderlinge ontmoetingen 
 belangenbehartiging 
 goede voorlichting 

 
De patiëntenvereniging is verdeeld in 20 rayons. De rayoncommissieleden van de drie rayons 
Veluwe, Betuwe en Achterhoek werken samen onder de werktitel ‘Samenwerkende Rayons 
Gelderland’ (SRG). 
Zij ondersteunen de lokale werkgroepen en behartigen de belangen van de Gelderse vrijwilligers 
en de leden van de patiëntenvereniging. 
 
Dit verslag over 2016 geeft u een overzicht van alle activiteiten die dit jaar door een groep van 
enkele tientallen enthousiaste vrijwilligers voor de patiëntenvereniging van het Longfonds in 
Gelderland zijn uitgevoerd. Het betreft hier zowel de plaatselijke als de provinciale activiteiten. 
 
Het is elk jaar weer een voorrecht om al die mooie activiteiten op een rijtje te zetten. Met dank aan 
al die vrijwilligers uit Gelderland die dit geheel belangeloos voor het Longfonds hebben gedaan. 
 
 

1. Algemeen 
 
De SRG (Samenwerkende Rayons Gelderland) heeft zich ten doel gesteld om hun activiteiten af te 
stemmen op het beleidsplan van het Longfonds. Centraal hierin staat de visie van het Longfonds 
“Samen strijden om longziekten de wereld uit te krijgen en van belang zijn voor mensen met een 
longziekte”. 
 
Organisatie van de Samenwerkende Rayons Gelderland: 
 
Rayoncommissie: 
 
 De rayons Veluwe, Betuwe en Achterhoek zijn drie zelfstandige rayons. Elk rayon heeft 

stemrecht in de Ledenraad van de Longfonds patiëntenvereniging. 
 De in de rayons Veluwe, Betuwe en Achterhoek benoemde rayoncommissieleden zetten zich 

als één provinciaal team in voor 
a. het behartigen van de belangen van mensen met longziekten in Gelderland,  
b. de ontwikkeling van activiteiten, en 
c. de samenwerking met relevante instellingen en organisaties. 

 Op 31-12-2016 bestaat het team van de SRG uit drie benoemde rayoncommissieleden en acht 
rayonvrijwilligers. De rayonvrijwilligers hebben ieder een bepaalde taak op het gebied van 
fondsenwerving, belangenbehartiging of ondersteuning web-beheer. 

 Dit team wordt ondersteund door de verenigingsconsulent van het Longfonds. 
 Samenstelling rayoncommissie: 

Jos Mewe: voorzitter en portefeuillehouder Financiële zaken; 
Jolanda Mengerink: secretaris en portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid; 
Huub Piepers: portefeuillehouder Media. 

  

https://www.longfonds.nl/node/1195
https://www.longfonds.nl/node/1198
https://www.longfonds.nl/node/838
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Werkgroepen: 

 In Gelderland zijn per 31-12-2016 twaalf werkgroepen actief. Hiervan houden zich negen 
werkgroepen vooral bezig met patiëntencontact in de vorm van het organiseren van 
Longpunten en lotgenotencontactdagen. Twee werkgroepen houden zich provincie breed 
bezig met de inzet van ervaringsdeskundigheid en het geven van voorlichting over longziektes 
aan groepen mensen. 
Er is in 2016 één nieuwe werkgroep bijgekomen die zich bezig houdt met het landelijk thema 
“Rookvrije generatie”. 
 

Gelderland: Werkgroep Participatie 
 Werkgroep Publieksvoorlichting 
 Werkgroep Rookvrije Generatie 
 

Achterhoek: Werkgroep Achterhoek 
 Werkgroep Doetinchem en omstreken 
 Werkgroep Zutphen en omstreken 
 

Betuwe: Werkgroep Arnhem en omstreken 
 Werkgroep Nijmegen 
 Werkgroep Rivierenland 
 

Veluwe: Werkgroep Apeldoorn 
 Werkgroep Ede 
 Werkgroep Noordwest Veluwe 

 

 De portefeuillehouder financiële zaken beheert de financiën van alle werkgroepen in 
Gelderland; 
 

 De rayoncommissieleden, de rayonvrijwilligers en de leden van de werkgroepen zijn allen 
vrijwilligers; 

 

 Het vrijwilligersaantal bestond op 1 januari 2016 uit 68 vrijwilligers. Hier zijn in de loop van het 
jaar 15 nieuwe vrijwilligers bij gekomen. Er hebben zich daarnaast 16 vrijwilligers, om diverse 
redenen, weer afgemeld. Hierdoor eindigen we het jaar met 67 vrijwilligers. 
 

Taken: 
De SRG heeft als taak het faciliteren van de werkgroepen, het uitvoeren van bestaand beleid en 
het ontwikkelen van nieuw beleid passend in de rayons. 
De SRG voert daarvoor overleg met de vrijwilligers van de werkgroepen met als doel: 

- terugkoppeling van activiteiten en de resultaten daarvan; 

- overleg over nieuwe plannen en ontwikkelingen; 

- samenhang tussen thema’s en andere activiteiten borgen; 

- opstellen en evaluatie jaarplannen; 

- betrokkenheid van de vrijwilligers stimuleren. 
 

De werkgroepen organiseren zelfstandig patiëntgerichte activiteiten en houden zich bezig met 
zowel de aansturing als de uitvoering van thematische projecten. 
 
Het aantal leden in het werkgebied van de verschillende rayons per 31 december 2016 
 

 
Rayon 

 

 
2013 

 
2014 

 
2015  

 
2016 

 
Achterhoek 

 

 
856 

 
869 

 
952 

 
994 

 
Betuwe 

 

 
2016 

 
1968 

 
2210 

 
2266 

 
Veluwe 

 

 
1728 

 
1667 

 
1712 

 
1740 

 
Gelderland 

 

 
4600 

 
4504 

 
4874 

 
5000 
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2. Jaaroverzicht 2016 
 

2.1 In dit verslagjaar heeft de SRG in samenwerking met de werkgroepen de volgende vooraf 
gestelde doelen/resultaten behaald: 

 

 De rayoncommissieleden van de SRG zijn in 2016 acht keer bij elkaar gekomen om te 
vergaderen. 

 

 Zij hebben drie keer actief deelgenomen aan de Ledenraad (in juni, september en december) en 
waren aanwezig bij een rondetafelgesprek met als onderwerp ‘Omdenken naar de toekomst’. 

 

 In Gelderland heeft een extra vergadering plaats gevonden waarbij de SRG samen met de 
directeur van de patiëntenvereniging Hendrien Witte en de coördinatoren van alle werkgroepen de 
toekomstplannen van het Longfonds uitgebreid hebben besproken. 

 

 Er is een extra vergadering geweest met Benjamin van Wijngaarden, beleidsmedewerker van het 
Longfonds, over het landelijk thema ‘Rookvrije Generatie’. Dit heeft geleid tot de oprichting van 
een nieuwe werkgroep die samen met de beleidsmedewerker dit thema in Gelderland verder gaat 
uitwerken. 

 

 Er is ook dit jaar weer een ‘vrijwilligersdag’ georganiseerd voor alle vrijwilligers uit Gelderland en 
Utrecht. De ochtend stond in het teken van het ‘Kopje-koffie-spel’ van het Longfonds en het 
‘Steekje-Los?-spel’ van Zorgbelang Gelderland. Beide spelen zijn zeer geschikt om te gebruiken 
tijdens een Longpuntbijeenkomst. Spelenderwijs komen de deelnemers met elkaar in gesprek 
over diverse onderwerpen. Voor ’s middags was Benjamin van Wijngarden uitgenodigd om iets te 
vertellen over het thema ‘Rookvrije Generatie’.  

 

 
 

‘Kopje koffie spel’ 
 

 De werkgroep Participatie heeft zich gericht op het vinden van longpatiënten (eventueel ook 
partners en mantelzorgers) die bereid zijn om aan organisaties en instellingen uit te leggen hoe zij 
(in hun beleid) het beste rekening kunnen houden met de belangen van longpatiënten. Om in 
contact te komen met deze groep ervaringsdeskundigen heeft deze werkgroep een 
behoeftepeiling gedaan onder de leden van het Longfonds in Gelderland. Maar liefst 384 leden 
hebben de enquête ingevuld en teruggestuurd. 186 leden hebben daarbij hun mailadres verstrekt, 
maar aan verdiepingsgesprekken over het inzetten van de eigen ervaringsdeskundigheid bleek 
geen behoefte. 
De werkgroep bekijkt nog hoe zij in 2017, in het licht van deze enquêtegegevens, het beste kan 
gaan functioneren. 

  

 In 2016 heeft de werkgroep Publieksvoorlichting 14 bijeenkomsten verzorgd bij diverse EHBO-
verenigingen en ouderenbonden in zowel Gelderland als Utrecht. Ze heeft meegewerkt met 5 
verschillen scholenprojecten en ze heeft het programma verzorgd van drie verschillende 
Longpunten, te weten in Apeldoorn, Amersfoort en Westervoort. 

 

 In het kader van het vrijwilligersbeleid heeft de SRG bedacht om het beste idee van 2016 te 
belonen met de ‘stimuleringsprijs’. Geen individuele prijs voor één vrijwilliger, maar een pluim voor 
de hele werkgroep.  
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Om welke ideeën ging het? 

- Een vernieuwend onderwerp voor een Longpuntbijeenkomst. 

- Een originele invulling aan een lotgenotencontactdag. 

- Een bijzondere voorlichtingsbijeenkomst. 
Een mooi project waarbij de belangen van de longpatiënt op een goede manier zijn 
vertegenwoordigd of de inzet van een ervaringsdeskundige longpatiënt tot bijzonder resultaat 
heeft geleid. 
Kortom, alle werkgroepen uit Gelderland konden meedoen. 

 
Er zijn vier reacties binnengekomen: 

- Werkgroep Doetinchem met de kledinginzamelactie. 

- Werkgroep Participatie met het routeplan naar meer ervaringsdeskundigen. 

- Werkgroep Arnhem met het nut van wilsverklaringen. 

- Werkgroep Publieksvoorlichting met de scholenprojecten. 
  

De uitleg en motivatie van deze werkgroepen is gedeeld met alle vrijwilligers. Die mochten 
aangeven welk project hun voorkeur had. Alle reactie voor de stimuleringsprijs zijn verzameld. De 
werkgroep Publieksvoorlichting heeft de meeste positieve reacties ontvangen. 

 
 Door het bijhouden van de agenda en het actief plaatsen van verslagen van 

Longpuntbijeenkomsten, lotgenotencontactdagen en artikelen over voor achterban interessante 
onderwerpen blijft de website voor veel bezoekers interessant om te bekijken. Het aantal 
bezoekers is dit jaar wat minder dan in 2015. 
Zie onderstaand overzicht van de bezoekersaantallen. 

 

 
 

 Van het informatiebulletin ‘De Gelderse Luchtpost’ zijn in 2016 twee nieuwe edities verschenen en 
verzonden naar alle leden van het Longfonds die woonachtig zijn in Gelderland. 
 
‘De Gelderse Luchtpost’ is een gezamenlijk project van alle werkgroepen in Gelderland uitgevoerd 
door Huub Piepers als portefeuillehouder Media. 
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 Andere participaties van longpatiënten uit Gelderland in 2016: 
 

a. deelname in het werk van: 

- de Beleids Advies Raad van Huisartsenzorg Arnhem, 

- de Beleids Advies Raad van Huisartsenzorggroep Achterhoek-Oost Gelderland, 

- het Platform Chronisch Zieken van de Gemeente Doetinchem, 

- Zorgbelang Gelderland, 

- Ieder(in), 

- klantpanels van zorgverzekeraars, 

- WMO-raden, 

- de Centrale cliëntenraad van zorginstelling Thuiszorg, 

- het klantpanel van zuurstof-leveranciers, 

- de netwerken voor COPD-ketenzorg, 

- COPD-zorgpad in samenwerking met de Longalliantie, 

- Kom verder Ambassadeur Zelfzorg Ondersteund, 

- De LED-groep (Longfonds Ervarings Deskundigen-groep). 
 
b. deelname aan: 
- verbeterprojecten t.a.v. digitale zorg (beeldzorg; zorgverlening op afstand), 
- symposia en congressen (verzorgen van voorlichting en presentaties), 
- gemeentelijke burgerpanels m.b.t. vervuiling van de buitenlucht, 
- verbeterprojecten in ziekenhuizen, 
- ontwikkeling van een cursus gezondheidsvaardigheden, 
- zelfmanagementbevordering in/door 1e en 2e lijns gezondheidscentra. 
 

 De werkgroep Nijmegen is in samenwerking met de werkgroep Publieksvoorlichting gestart met het 
geven van voorlichting over het Longfonds aan longpatiënten die bij revalidatiecentrum Dekkerswald 
verblijven. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de Longpunten en het lotgenotencontact in de 
eigen woonomgeving van deze longpatiënten. 

 

 Ook dit jaar zijn de gemeenten in Gelderland weer actief benaderd om het Longfonds in de digitale 
gemeentegids vermeld te krijgen. Op 31 december 2016 staat het Longfonds vermeld in 22 van de 
56 gemeentes in Gelderland. Het is helaas niet mogelijk om bij de andere gemeentes vermeld te 
worden, omdat hier een financiële vergoeding voor wordt gevraagd en wij zorgvuldig om willen gaan 
met de financiële middelen van het Longfonds. 

 
 

 
 

Longpunt Rivierenland, locatie Culemborg 
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 Overzicht van de bezoekers aantallen van de verschillende Longpunten in Gelderland: 
 
 

Longpunt 
 

Aantal 
bijeenkomsten 

 

 
Totaal aantal 

bezoekers 

 
Gemiddeld aantal 

bezoekers 

 
Achterhoek 

Doetinchem 4 310  78  

Winterswijk 4 145  36  

Zutphen 4 62  15  

 
Betuwe 

Nijmegen locatie CWZ 4 142  36  

Nijmegen locatie Dekkerswald 4 117  29  

Rijn-IJssel locatie Velp 5 210 42 

Rivierenland, locatie Culemborg 3 53 18  

Rivierenland, locatie Tiel 3 95  32  

 
Veluwe 

Apeldoorn 9 270  30  

Ede 0 - - 

NW Veluwe locatie Nijkerk 2 35 17 

 
 

 In 2016 zijn er in Gelderland 42 Longpuntbijeenkomsten gehouden. Dit zijn er 20 
minder dan in 2015. Wat ook opvalt is dat het aantal bezoekers per Longpunt 
minder wordt. Uitzondering hierop is Longpunt Doetinchem met een gemiddelde 
van 78 bezoekers. 
 
 

2.2  Enkele doelen die dit jaar niet zijn behaald: 
 

 Ter ondersteuning van de werkgroepen heeft de SRG zich bezig gehouden met 
de organisatie van een zogenoemde ‘inspiratiereeks’. De onderwerpen van deze 
inspiratiereeks waren dit jaar: 
- Longpunt; hoe houden we de vaart en het plezier er in? 
- Netwerken en ondernemen; hoe doen we dat als beweging van longpatiënten? 
- Hoe komen we aan ons geld? Over subsidies, collecte inkomsten, 
evenementen, etc 
Helaas was er zo weinig belangstelling voor deze onderwerpen dat deze 
bijeenkomsten niet door hebben kunnen gaan.  
 

 Het is niet gelukt om in het kader van de Longbrigade voorlichting te geven in de 
door ons benaderde moskeeën. Enerzijds door tijdsgebrek van de vrijwilliger, 
gezien het feit dat het veel tijd kost om een afspraak hiervoor te maken. 
Anderzijds wegens gebrek aan belangstelling vanuit de bezoekers van de 
moskeeën.  
 

 Het project In Nijmegen in samenwerking met stichting Interlokaal waarbij een 
scholenproject zou worden gestart waarbij het roken en de gevolgen van roken 
centraal zouden staan is niet doorgegaan.  
 

 Een ruimere bezetting van de SRG.  
Ondanks de hulp van de rayonvrijwilligers voor bepaalde taken, zoals 
fondsenwerving, belangenbehartiging en de website, blijft de bezetting nog 
steeds te klein voor alle taken die de SRG wil uitvoeren. Hierdoor is de belasting 
van de huidige drie personen erg groot. Het zoeken naar nieuwe 
rayoncommissieleden blijft een aandachtspunt. 
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2.3 Financieel jaaroverzicht 2016: 
 
Jos Mewe heeft als portefeuillehouder financiële zaken alle activiteiten en de bijbehorende 
subsidieaanvragen verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem van het Longfonds 
(Prismo). 
 
Activiteiten  
In het afgelopen jaar stonden er 28 activiteiten ingepland waarvan er 22 zijn uitgevoerd. Op de 
begroting van het Longfonds was daarvoor in totaal € 22.612,00 aan subsidiegelden gereserveerd. 
In totaal is voor al deze activiteiten € 20.451,71 uitgegeven. 
 
Al deze uitgaven werden betaald voor 
 8% = € 1.628,00 met deelnemersbijdragen, 
 27% = € 5.455,30 met sponsorbijdragen, 
 20% = € 4.060,89 met externe subsidies, 
 45% = € 9.179,52 met subsidies van het Longfonds. 
 
Daarmee hebben we € 13.304,48 minder Longfondssubsidies gebruikt dan begroot. 
 
De werkgroep Doetinchem spande daarbij ook dit jaar de kroon – deze werkgroep organiseerde op 
hun eigen locatie vier bijeenkomsten van een Longpunt - door zoveel sponsorbijdragen en externe 
subsidies te verwerven dat zij daarmee niet alleen  
- alle kosten van de vier bijeenkomsten van het Longpunt van hun locatie, maar ook  
- alle kosten van de daarbij behorende voorbereidingen konden betalen (ten gunste van het 

verenigingspakket), en  
- bovendien nog € 215,17 konden overhouden om te oormerken voor (een) volgende activiteit(en 
 
Verenigingspakket  
Ieder rayon ontvangt per lid € 1,50 per jaar om daarmee alle kosten (behalve die van de uitvoering 
van de activiteiten) te betalen die gemaakt worden door  
a. de vrijwilligers,  

b. de werkgroepen, en  

c. de rayoncommissies (inclusief de SRG).  
 
Met een totaal bedrag van € 6.415,15 aan uitgaven uit het zogenoemde verenigingspakket hebben 
we in 2016 uit ons budget € 982,85 overgehouden.  
 
 
 
 
 
 
 

3.Colofon  

Longfonds patiëntenvereniging 
Samenwerkende Rayons Gelderland 
 
Verenigingsconsulent: 
Marcel Bos 
Belcantodreef 48, 3845 GX Harderwijk 
tel: 033-4341240 
e-mail: marcelbos@longfonds.nl 
 
Secretaris SRG: 
Jolanda Mengerink 
Smitskamp 17, 7121 HM Aalten 
tel: 06-13182788 
e-mail: gelderland@regio.longfonds.nl 
website: www.gelderland.longfonds.nl 
 
Aalten, 31 januari 2017 

mailto:marcelbos@longfonds.nl
mailto:gelderland@regio.longfonds.nl
http://www.gelderland.longfonds.nl/

