
 
 
 
 
 
 
 

 

Sittard, 4 januari 2023 
 
Beknopt verslag 2003 – 2012 
 
Historie 
De Stichting Nederlandse Nefrologiedagen werd in 2000 opgericht door de toenmalige besturen van de NFN 
en de LVDT (opgegaan in de V&VN). Het eerste congres vond plaats in 2000 in NH De Leeuwenhorst in 
Noordwijk, evenals de congressen in de jaren 2001 en 2002. 
 
De belangstelling voor het congres van zowel deelnemers als van sponsoren bleek van meet af aan groot en 
de snelle groei in de beginjaren maakte duidelijk dat NH De Leeuwenhorst niet voldoende ruimte kon bieden 
om de Nederlandse Nefrologiedagen verder te laten groeien. Om deze reden heeft het toenmalige bestuur 
gekozen om het congres te verplaatsen naar NH Koningshof te Veldhoven, de locatie die tot op de dag van 
vandaag de thuisbasis is van het congres. 
 
In 2003 besloot het bestuur om de organisatie van het congres in handen te geven van Spring Conference 
Management, een organisatiebureau met ruime ervaring in het tot stand brengen van medisch gemengde 
congressen, met de opdracht om de groei van het congres te begeleiden. Spring is tot op heden de vaste 
organisatiepartner van de Stichting Nederlandse Nefrologiedagen. 
 
Organisatiestructuur 
Tot 2012 werden vertegenwoordigers van de NFN (voorzitter en secretaris) en de V&VN (penningmeester) 
afgevaardigd als de bestuursleden van de Stichting. Echter, toen in 2012 bleek dat de opvolging van 
bestuursleden vanuit de verenigingen steeds moeizamer werd, besloot het toenmalige bestuur om in 
samenspraak met Spring en met de notaris de statuten aan te passen en een huishoudelijk reglement in te 
stellen waarin onder andere werd vastgelegd dat zowel bestuursleden als leden van de programma-
commissie in hun eigen opvolging zouden voorzien. Daarmee werd het benoemingsbesluit veranderd en 
ontstond er een grote mate van onafhankelijkheid van de Stichting. 
 
Groei 
Het einde van de groei van het congres bleef toenemen en in 2012 bedroeg het aantal aanwezigen, inclusief 
organisatie en sprekers 1459 personen. De aanwezige personen van de sponsors bedroeg 178 personen, 
zodat er op het congres 2012 in totaal 1637 personen aanwezig waren.  
 
Financiële groei 
In de periode 2003 tot en met 2012 was er nog geen sprake van strenge regelgeving vanuit de Code 
Geneesmiddelen Reclame en Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Dit gaf de Stichting de gelegenheid een 
spaarpot (lees: stichtingsvermogen) op te bouwen van € 192.678,00. Het toenmalige bestuur heeft destijds 
in het Huishoudelijk Reglement laten vastleggen dat het bestuur moest streven naar een stichtingsvermogen 
van 60% van de kosten van het daaropvolgende congres. Eind 2012 werd aan deze doelstelling voldaan. Ook 
aan het doel om in geval van calamiteiten aan de verplichtingen te kunnen voldoen werd ruimschoots 
voldaan. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Omdat een Stichting geen aandelen heeft, is een winstuitdeling aan de participerende verenigingen niet 
mogelijk. Het toenmalige bestuur koos ervoor om voorzichtig met het opgespaarde stichtingsvermogen om 
te gaan en indien mogelijk door te laten groeien naar € 200.000,00. Het aantal deelnemers zou in verband 
met de zaalcapaciteit en veiligheid moeten worden gestabiliseerd.  
 
Jaarverslagen 
Er zijn in de 2003 t/m 2012 geen jaarverslagen samengesteld.  
 
Jaarrekeningen en decharge 
De jaarrekeningen 2003 – 2012 zijn samengesteld door VLM Accountants en adviseurs. Het accountants- 
kantoor is onafhankelijk. De jaarrekeningen zijn ter goedkeuring ondertekend door het bestuur.  
Er is geen decharge verleend. 
 
 
 


