
ANBI gegevens 
 
Naam instelling  Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'de Wervelkolom' 
RSIN   811367125 
KvK nr.   40411953 
Postadres  Bentinckstraat 21, 7131 AV Lichtenvoorde 
Website  www.ruginfo.nl  www.nvvr.nl 
 
Doelstelling 
 
De vereniging heeft ten doel de behartiging van de medische, maatschappelijke en andere belangen 
van mensen met wervelkolom-gerelateerde klachten in de ruimste zin des woords. 
 
De vereniging heeft geen winstdoelstelling. 
 
Hoofdlijnen actueel beleidsplan 
 
Activiteiten 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:  
het geven van advies, informatie, voorlichting en belangenbehartiging naar buiten toe;  
1) het signaleren van de moeilijkheidsgraad bij het vaststellen van een relevante diagnose en van 

onvolkomenheden in de bijbehorende adviezen; 
2) het bevorderen van de bekendheid met: 

a. de onderzoekmethodiek, met inbegrip van alle moderne technieken,  bij klachten welke 
wijzen of kunnen wijzen op een aandoening van de wervelkolom; 

b. de methoden van preventie, stabilisatie, handhaven van  restfuncties,  met inbegrip van 
aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen, alsmede van zelfredzaamheid bij disfuncties 
van het bewegingsapparaat; 

3) het bevorderen van de interdisciplinaire samenwerking tussen de relevante wetenschappelijke, 
medische, paramedische en maatschappelijke sectoren; 

3) het bevorderen van het vroegtijdig herkennen van een aandoening, opdat het gebruik van de 
gezondheidszorg en de daarmee samenhangende dienstverleningen zo effectief mogelijk worden 
benut en het zelfstandig functioneren in de samenleving alsmede de kwaliteit van het leven zo 
goed mogelijk worden nagestreefd en gewaarborgd; 

4) het initiëren, stimuleren en ondersteunen van het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken 
van afwijkingen aan de wervelkolom, de oorzakelijke verbanden tussen optreden 
spanningsvelden in het menselijke lichaam en de gevolgen daarvan alsmede de technologische 
ontwikkelingen ten behoeve van diagnostische hulpmiddelen; 

5) het binnen het raam van de mogelijkheden van de vereniging verlenen van diensten op medisch, 
maatschappelijk, sociaal, geestelijk en juridisch gebied aan mensen met rugklachten 
overeenkomstig het gestelde in artikel 2; 

6) het uitwisselen en verspreiden van ervaringen en informatie, alsmede het bevorderen van de 
toegankelijkheid daarvan; 

7) het gebruik maken van alle andere wettige middelen welke nodig zijn om het doel te 
verwezenlijken; 

8) werkgroepen te vormen voor specifieke aandoeningen en/of andere verenigingsactiviteiten; 
 
Financiering 
De financiering van de activiteiten dient jaarlijks te worden verkregen uit subsidies, contributies, 
giften en bijdragen. 
 

http://www.ruginfo.nl/
http://www.nvvr.nl/


Beheer van het financiën / vermogen 
De financiën  worden beheerd door de penningmeester onder toezicht van het bestuur en de leden 
van de vereniging. 
 
Besteding van het vermogen 
Het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de vereniging. 
 
Samenstelling/Functies van het bestuur 
Zie informatie op onze website: http://www.ruginfo.nl/colofon.asp 
 
Beloningsbeleid 
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en 
werkzaamheden. Noodzakelijk gemaakte kosten worden vergoed. 
 
Verslag 
Zie jaarverslagen op onze website: http://www.ruginfo.nl/jaarverslagen.asp 
 
Financiële huishouding 
 
Baten en lasten 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2016 
    

BATEN        € 
 

Contributies 27.437 
Subsidie Fonds PGO  35.000 
Project Ervaringskennis 552 
Project Arbeidsparticipatietool 5.638  
Project PLIF 750 
Overige  9.123 

    
Totaal baten 78.500 

    
 
LASTEN 
Lotgenotencontact 10.210 
Informatievoorziening 39.304 
Project Ervaringskennis 552 
Project Arbeidsparticipatietool 1.242 
Project PLIF 604 
Belangenbehartiging 2.819 
Instandhoudingskosten 13.873 

    
Totaal lasten 68.604 

    
 
BATIG SALDO 9.896 wordt toegevoegd aan eigen vermogen 

    
 
Eigen vermogen op 31-12-2016 4.321  

http://www.ruginfo.nl/colofon.asp
http://www.ruginfo.nl/jaarverslagen.asp

