
 
 
 

 
Activiteitenplan 2018 – aanvraag Instellingssubsidie Fonds PGO 

 
In 2018 is NRSV voornemens diverse activiteiten te ontplooien op het gebied van 
Lotgenotencontact en Informatievoorziening. De subsidieaanvraag voor 2018 is EUR 
45.000,-  
 
 
Lotgenotencontact 
In 2018 zijn we voornemens 1 landelijke bijeenkomst te organiseren. We richten ons op een 
Familiedag in voorjaar 2018. Zie www.rett.nl website voor verslagen van voorgaande 
familiedagen en symposia. Conform eerdere bijeenkomsten is het aantal deelnemers 
doorgaans 350 – 400. Op basis van voorgaande events gaan we uit van een begroting / 
bijdrage NRSV van EUR 14.000,- voor de Familiedag.  
 
Naast het landelijk event worden diverse kleinere landelijke informatie- en 
themabijeenkomsten georganiseerd. Dit betreft regionale bijeenkomsten met beperkt aantal 
deelnemers. In de afgelopen jaren hebben we hier goede ervaringen mee opgedaan. 
Afhankelijk van het onderwerp zijn er tussen de 15 – 30 deelnemers per bijeenkomst. In 
2017 is sprake van ca. 4 kleinschalige / regionale bijeenkomsten. De totale kosten bedragen 
ca. EUR 800,- keer. Voor 2018 plannen we een extra bijeenkomst n.a.v. bevindingen van het 
Europese Rett Syndroom Congres (november 2017). Totaal budgetteren we de kosten van 5 
bijeenkomsten op EUR 4.000.  
 
Totaal Lotgenotencontact EUR 18.000,-  
 
Informatievoorziening 
De informatievoorziening is grotendeels beschikbaar via de NRSV website, Facebook, 
pRettpraat (magazine 2 x per jaar) en pRettmail (digitale nieuwsbrief).  
 
Het belang van de website (inclusief eigen Facebook pagina en forum) is sterk toegenomen. 
De investeringen in de diverse media in 2017 zijn goed beoordeeld door leden en donateurs. 
In 2018 is naar verwachting uitsluitend sprake van onderhoud en verbetering (met name 
beveiliging website). De totale kosten voor 2018 begroten we op EUR 2.000.  
 
NRSV brengt per jaar 2 x pRettpraat uit. Ondanks de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken 
zijn er diverse kosten aan verbonden (met name drukwerk en verzendkosten). De 
nieuwsbrief wordt niet alleen verzonden een leden/donateurs maar tevens aan betrokken 
instellingen / KDC’s / ziekenhuizen en andere belanghebbenden. De oplage van de 
pRettpraat is ruim 500 per keer. De totale “out of pocket” kosten zijn jaarlijks ca. EUR 
16.500.  
 
Daarnaast is sprake van diverse boeken / DVD’s / folders / brochures en ander informatie-
materiaal wat ter beschikking wordt gesteld aan leden en andere geïnteresseerden (zoals 
leerlingen van scholen). Mede gezien de diverse wetenschappelijk en medische 
ontwikkelingen de laatste jaren is sprake van regelmatige revisie van het informatiemateriaal. 
We zijn voornemens in 2018 het audiovisueel materiaal aan te passen. We onderzoeken 
momenteel diverse mogelijkheden hiervoor. De totale kosten hiervan zijn EUR 6.000.   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rett.nl/


In toenemende mate is sprake van samenwerking met Nederlandse universiteiten / 
hogescholen voor medewerking aan diverse onderzoeken (medisch / fysiotherapie / 
communicatie etc.). In 2017 is een aanvang gemaakt middels de opzet van logopedisten 
netwerk in samenwerking met Rett Expertise Centrum - Gouverneur Kremers Centrum 
Maastricht – Universiteit Maastricht. We verwachten in 2018 uitbreiding van het bestaande 
netwerk wat ook zal leiden tot meer regionale & kleinschalige bijeenkomsten. 
 
Voor voorlichting en overleg met zorgprofessionals zullen o.a. reiskosten worden gemaakt en 
meer voorlichtingsmateriaal verspreid. Met name op het gebied van communicatie met en 
onderwijs aan personen met Rett Syndroom zal het voortouw worden genomen vanuit de 
vereniging om kennis en vaardigheid onder zorgprofessionals uit te breiden. De totale kosten 
voor 2018 begroten we op EUR 2.500,-. De kosten hebben betrekking op o.a. reiskosten en 
diverse overige zaken zoals drukwerk / porto dan wel voor bijdrage materialen etc.  
 
Totaal Informatievoorziening EUR 27.000,-  
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