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(VND)
Het behartigen van de belangen van mensen met (ernstig) astma gericht op de directe
en indirecte gevolgen van deze ziekte.

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Mensen met (ernstig) astma dienen een goede kwaliteit van leven te
hebben met een minimale hinder van de aandoening.

We zetten ledenbelang voorop en bestuur heeft de juiste mix van
talenten. VND heeft zeer actieve vrijwilligers, die betrokken en
professioneel zijn. Het aanpassingsvermogen naar nieuwe situaties
is groot. VND staat voor authenticiteit.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
- Toegankelijkheid tot zorg op maat
- Toegankelijkheid van informatie
- Educatie van patiënt en
hulpverlener
- Steun bij zelfredzaamheid
- Ondersteuning bij sociaal
maatschappelijke consequenties van
de aandoening

€ 258.871

Maatschappelijk doel

73%

Beheer en
administratie

27%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Toegankelijkheid tot zorg op
maat: onder andere juridische
ondersteuning leden (bij
machtigingsproblematiek
klin.longrevalidatie) en lobby.
2. Toegankelijkheid informatie:
actuele info op website en socials,
in nieuwsbrieven en magazine,
patientencontactdag, voorlichting
congressen.
3. Educatie patiënt en hulpverlener:
ondersteunen en verzorgen van
scholingen , participatie in
richtlijnen, zorgstandaarden en
zorgpaden.
4. (h)erkenning ernstig astma:
gezichtenboek, opstellen
factsheets, voorlichtingsfilmpjes
jeugd en volwassenen.

€ 189.822
(Directe) dienst- en
hulpverlening

76%

Voorlichting en
bewustwording

10%

Onderzoek

8%

Lobby en
belangenbehartiging

6%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

- Bijdrage Stichting Fonds
Nederlands Sanatorium te
Davos (uitsluitend bestedingen
overeenkomstig met de
doelstellingen van de Stichting)
- Baten van particulieren
(lidmaatschap vereniging en
donateurs)

€ 240.664

€ 934.808

Organisaties
zonder
winststreven

90%

Particulieren

10%

Overige
reserves

75%

Bestemmingsreserves
25%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018

Medewerkers

1 fte

Vrijwilligers

35

Sector

Gezondheid

Doelgroepen

Chronisch zieken, Mensen met een beperking en
Patiënten

Actief in

Nederland en Zwitserland

Ga naar de website van het goede doel

