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Diabetesvereniging
Nederland als organisatie
Voluit leven met diabetes. Dat is waar Diabetesvereniging
Nederland (DVN) voor staat. DVN zet zich al ruim zeventig jaar
in voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met
diabetes. Vrijwilligers in de DVN regio’s, de Algemene Ledenvergadering, het bestuur en de medewerkers van het DVN
bureau in Leusden werken hier samen aan.

Hier staan we voor
Onze missie
Diabetesvereniging Nederland is er voor goede zorg en een beter leven voor
mensen met diabetes. We strijden er voor dat zij voluit kunnen leven met
diabetes. Alles wat mogelijk is om dit te bereiken, moet ook gedaan worden.
Dit betekent onder andere dat:
• alle mensen met diabetes zorg ontvangen volgens de NDF Zorgstandaard
Diabeteszorg;
• alle mensen met diabetes kunnen beschikken over informatie en
instrumenten die hen helpen hun leven met diabetes goed in te richten;
• mensen met diabetes niet geconfronteerd worden met extra kosten. De
maatschappij moet solidair zijn op het gebied van onder andere
verzekeringen en arbeid.

Onze visie
Voluit leven met diabetes, emancipatie en regierol voor patiënten, vanuit de
grondgedachte dat de kernrelatie in de zorg wordt gevormd door de
zorgverlener en de patiënt.
Bewustwording dat een aantal oorzaken voor het krijgen van diabetes
weggenomen kan worden (primaire preventie).
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Statuten
Lees hier de statuten van Diabetesvereniging Nederland.

Code Goed Bestuur
De code Goed Bestuur (2012) omschrijft de kernwaarden rondom de houding,
gedragingen en cultuur van de vereniging. Deze zijn verplicht van toepassing
op DVN en aan haar verbonden organisaties. De Code Goed Bestuur staat voor:
• het bevorderen van de kwaliteit van DVN door het realiseren van haar
doelstellingen, de juiste besteding van middelen en een efficiënte
bedrijfsvoering;
• het behouden en versterken van vertrouwen van de leden;
• het behouden en versterken van vertrouwen van andere belanghebbenden,
zoals vrijwilligers, overheden, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere
partners. Dit moet leiden tot een groter maatschappelijk gezag en draagvlak;
• het beschermen en versterken van het imago van DVN.
Hier vindt u de volledige Code Goed Bestuur.

Onafhankelijkheid
Diabetesvereniging Nederland is onafhankelijk en daar hechten we aan. Toch
werken we samen met sponsors, bijvoorbeeld fabrikanten van
diabeteshulpmiddelen. Hoe zit dat?
Onze belangrijkste inkomstenbron is de contributie van leden. Met de
contributie bekostigen we onze structurele activiteiten op het terrein van
belangenbehartiging en dienstverlening. Inkomsten uit sponsoring zetten we
voor het grootste deel in om extra activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld
onderzoeken, of extra activiteiten voor kinderen en jongeren. We zijn
transparant over deze sponsorinkomsten: ze staan op onze website. Ook
hanteren we een gedragscode voor sponsoring (zie hieronder), waarin staat
wat wel en niet mag. Want samenwerken met sponsors betekent niet dat we
ons beleid door hen laten beïnvloeden.
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Gedragscode Sponsoring en Fondsenwerving
DVN heeft een eigen gedragscode Sponsoring en Fondsenwerving. De kern is:
DVN streeft naar integriteit, onafhankelijkheid en transparantie. DVN volgt
daarnaast de voor de zorg gangbare gedragscodes Sponsoring en
Fondsenwerving. Voor alle codes geldt dat we niet verplicht zijn ze op te stellen
of te volgen, maar er als organisatie vrijwillig voor kiezen dat wel te doen.

Meerjarenbeleidsplan
Het meerjarenbeleidsplan van DVN beslaat de periode 2017-2020. In deze
beleidsperiode bouwt DVN verder op de basis die in het vorige
meerjarenbeleidsplan is gelegd. DVN streeft naar een zo hoog mogelijk niveau
van belangenbehartiging en dienstverlening. De gezondheidszorg en het
sociale domein worden in toenemende mate regionaal bepaald. Het regiobeleid
is daarom een belangrijk onderdeel van het meerjarenbeleidsplan. Het DVN
bureau ondersteunt de vrijwilligers in de regio’s.
De hoofddoelen uit het meerjarenbeleidsplan zijn:
• activiteiten van DVN beter laten aansluiten bij maatschappelijke
ontwikkelingen en de wensen van de achterban;
• zichtbare resultaten en (nieuwe) producten en/of diensten met (nog meer)
toegevoegde waarde voor mensen met diabetes;
• meer inkomsten en ledengroei.

De bestuursstructuur
Het bestuursmodel van de vereniging is gebaseerd op het principe van
scheiding van bestuur en toezicht. We hebben diverse ‘checks and balances’
ingebouwd om het samenspel tussen de verschillende verenigingsorganen te
verstevigen en te waarborgen.

04

Jaarverslag 2017 Diabetesvereniging Nederland als organisatie

= Personele unie

Diabetesvereniging Nederland

DVN Regie BV

= Gedeeltelijke personele unie
* 2 leden van de RvC DVN Regie BV
zijn lid van de ALV DVN.
De RvC heeft een externe
voorzitter.

Algemene Ledenvergadering

Bestuur

Aandeelhoudersvergadering

Raad v. Commissarissen*
Regiomanagers

Directeur DVN bureau

Bestuurder

De Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV is het hoogste orgaan binnen DVN. Hier stellen de leden de koers van
de vereniging vast en toetsen zij of de uitvoering geslaagd is. De leden van de
ALV worden rechtstreeks gekozen uit de leden van de vereniging. Verkiezingen
voor de ALV worden eens in de vier jaar gehouden. In 2017 vonden voor de
tweede keer verkiezingen plaats. De ALV bestaat uit twee leden per DVN-regio,
maximaal 42 in totaal. Eind 2017 bestond de ALV uit 25 leden. Hier vindt u een
overzicht van alle ALV-leden.
Hier kunt u lezen over de vergaderingen van de ALV.

Het bestuur
Het bestuur bestuurt de vereniging en is verantwoordelijk voor de uitvoering
van het jaarplan door de regionale vrijwilligers en de medewerkers van het
DVN bureau. Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV over de
hoofdlijnen van het gevoerde beleid. Het bestuur bestond eind 2017 uit een
voorzitter en twee leden: Binso Wymenga (voorzitter), Doreen Boeijen en Frits
Voermans.
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De organisatiestructuur
De regio’s
DVN heeft 21 regio’s, die worden gerund door vrijwilligers. Zij organiseren
activiteiten voor mensen met diabetes, promoten DVN en onderhouden
contacten met zorgverleners. De regio’s kunnen zelf bepalen hoe en met
hoeveel vrijwilligers zij hun activiteiten willen uitvoeren, mits dat past binnen
het door de ALV vastgestelde DVN-beleid. Het bestuur gaat elk jaar op
werkbezoek bij de regio’s. Lees meer

DVN bureau
De 38 medewerkers van het DVN bureau in Leusden werken aan de kerntaken
van DVN: ondersteuning van de regio’s, belangenbehartiging en
dienstverlening. Het DVN bureau streeft naar een efficiënte, flexibele
organisatie van hoge kwaliteit te zijn en blijven. Olof King is directeur.

DVN Regie BV
DVN Regie BV is honderd procent eigendom van DVN. Onder DVN Regie BV
vallen DVN Winkel en DVN Puntenplein en het nieuwe internetplatform
Voluit Leven met Diabetes. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(AVA) van DVN Regie BV wordt gevormd door het bestuur van DVN.
De Raad van Commissarissen (RvC) van DVN Regie BV bestaat uit drie leden.
Twee van de commissarissen zijn lid van de Algemene Ledenvergadering van
DVN. De RvC heeft de externe commissaris benoemd als voorzitter. DVN Regie
BV heeft een eigen bestuurder.
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Planning en Control
Elke vier jaar stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op, waarin de doelen
en activiteiten voor de langere termijn staan. De Algemene Ledenvergadering
keurt dit plan met bijbehorende meerjarenbegroting goed.
Elk jaar stelt het bestuur een jaarplan vast voor het komende jaar. Dit jaarplan
wordt opgesteld op basis van de kaderbrief waarin de kaders voor het komende
jaar zijn aangegeven op basis van het meerjarenbeleidsplan en de
bijbehorende begroting. Het jaarplan beschrijft de activiteiten en beoogde
resultaten van de vereniging. Bij het jaarplan hoort ook een begroting. Het
jaarplan en de begroting worden goedgekeurd door de ALV. De monitoring en
eventuele bijsturing van het jaarplan gebeurt aan de hand van rapportages.
Het bestuur bespreekt deze elk kwartaal met de auditcommissie van de ALV.
Het bestuur bespreekt daarnaast twee maal per jaar een inhoudelijke
voortgangsrapportage met de ALV.
Aan het einde van het verenigingsjaar stelt het bestuur een jaarverslag en
jaarrekening op. Een externe accountant, benoemd door de ALV, controleert de
jaarrekening. Het jaarverslag en de jaarrekening worden besproken en
goedgekeurd door de ALV, op advies van de auditcommissie. We publiceren
het jaarverslag en de jaarrekening op www.dvn.nl.
Meer lezen
Actuele informatie over DVN als organisatie vindt u hier.

