Jaarverslag 2016
MaculaVereniging

Jaarverslag MaculaVereniging 2016
Inhoudsopgave
Inleiding
01. Het bestuur……………………………………..4
02. De ledenraad…………………………………...5
03. Het ledenbestand………………………………5
04. Vrijwilligers, kaderleden, landelijk bureau…...6
05. Voorlichting en contact………………………...7
06. Communicatie en informatie…………………..9
07. Juveniele MD………………………………….10
08. Samenwerking en belangenbehartiging…….11
09. Financieel verslag……………………………..13

Jaarverslag MaculaVereniging 2016
Geachte lezer,
2016 een jaar van pieken maar ook met dalen!
Hierna bieden wij u het verslag aan van de activiteiten die de
MaculaVereniging heeft uitgevoerd in 2016 en tevens een financieel
jaarverslag van de kosten die daarvoor gemaakt zijn.
Het bestuur en de kaderleden zijn daarvoor ondersteund door de
medewerkers, Mary Ruskamp, Sonja Ottens en Bouke van Dam.
Genoemde ondersteuning had echter een lastige, ook met name voor
betrokkenen, onderbreking. In het begin van het jaar werden de
voorbereidingen getroffen voor de landelijke Macula-dag, waarop we met
voldoening kunnen terugkijken.
Echter, korte tijd hierna werden we geconfronteerd met
gezondheidsklachten van Mary en Sonja waardoor zij tijdelijk hun
werkzaamheden niet konden uitvoeren. Tevens werden wij betrokken bij
een zorgelijke periode die aanbrak voor Bouke door de gezondheid van
zijn echtgenote Ada.
Vanuit het bestuur is hier de nodige aandacht door bezoek en
uitgebreide telefoongesprekken aan besteed. De werkzaamheden op het
landelijke bureau konden worden opgevangen door vrijwilliger Ria
Dekker, waarvoor wij haar nogmaals hartelijk dankzeggen.
In de loop van het jaar hebben wij afscheid genomen van Bouke die
gedurende lange tijd “de stem” en “het gezicht” was van onze vereniging,
graag willen wij hem in dit jaarverslag nogmaals hartelijk bedanken en
hem en Ada veel sterkte wensen.
Dit heeft tot gevolg dat er afspraken gemaakt en gecontinueerd zijn met
de Oogvereniging, ten aanzien van het beheren en uitvoeren van de
ledenadministratie. Het financieel administratieve deel wordt uitgevoerd
door boekhouder vrijwilliger Paul Draper
De in de statuten gestelde doelen zijn in grote lijnen gerealiseerd binnen
de vastgestelde begroting. Tijdens de A.L.V. heeft Bram Rutgers van de
Loeff afscheid genomen als bestuurslid en voorzitter, Frans Stoop volgt
hem als voorzitter op. Rob Bruins wordt als penningmeester
voorgedragen en benoemd. Daarnaast wordt Heleen Schoots benoemd
als bestuurslid, met portefeuille informatie en communicatie.
In de loop van de tweede helft van 2016 hebben Mary (aanvankelijk
deels) en Sonja hun werkzaamheden hervat, Ria blijft nog een periode
hand en span diensten verrichten.

Medio oktober wordt bekend dat er in het bestuur drie vacatures zullen
ontstaan door het aangekondigde vertrek van Arco Ooms, portefeuille
JMD, Rob Bruins penningmeester en Tijmen Stoof secretaris.
De lendenenquête ter controle van de ledengegevens, heeft een grote
respons opgeleverd. Er zijn ruim 2500 reacties binnengekomen. Een
aantal leden blijkt een bestuursfunctie te overwegen of als vrijwilliger
actief te willen zijn. Aan het einde van 2016 zijn echter nog geen
concrete kandidaat bestuursleden bekend.
Tot slot een vooruitblik naar 2017 en verder; het bestuur constateert dat
de aanwas van nieuwe leden kleiner is dan het verloop. In een plan van
aanpak kijkt het bestuur naar vormen van vernieuwing, tijdens de A.L.V.
volgen hierover nadere mededelingen. De voortzetting van de huidige
activiteiten, maar ook het inspelen op veranderingen is noodzakelijk.
In 2016 zijn er inspanningen verricht door bestuur, vrijwilligers en
medewerkers van de MaculaVereniging voor U, onze leden, de
resultaten daarvan vindt u hierna.
Het bestuur wil nogmaals haar waardering uitspreken voor de geweldige
inzet van medewerkers en vrijwilligers.
Tijmen Stoof, secretaris.
1. Het Bestuur
In het verslagjaar zijn er een aantal wisselingen geweest in de
bestuursbezetting. Toetreders waren Rob Bruins en Heleen Schoots.
Frans Stoop nam de voorzittershamer over van Bram Rutgers van der
Loeff, die aftrad als voorzitter en bestuurslid, tijdens de A.L.V.
- Bram Rutgers van der Loeff, voorzitter tot 23 april
- Frans Stoop, informatie en communicatie tot 23 april, daarna voorzitter
-Tijmen Stoof, secretaris
- Peter Hoogerbrugge, personeel, overheid en zorgverzekeraars
- Tiny Langezaal, voorlichting en contact
- Arco Ooms, Juveniele MD
- Theo Alblas, penningmeester afgetreden op 15 februari
- Rob Bruins, penningmeester vanaf 23 april
- Heleen Schoots, informatie en communicatie vanaf 23 april
2. De Ledenraad

De leden van de Ledenraad in 2016 zijn: Grieke Bontkes-Wiersma, Fieke
van der Es, Astrid Hoeksma (secretaris), Hans van den Hadelkamp,
Huub Schreurs en Kars-Jan Klok (voorzitter).
Het doel van de Ledenraad is gevraagd en ongevraagd advies geven
aan het bestuur.
Vergaderingen
In 2016 heeft de Ledenraad, een keer samen met het Bestuur vergaderd
op 15 februari 2016. De Ledenraad is daarnaast een keer bijeen
geweest op 1 april 2016.
Thema’s van 2016 waren:
 Beleidsplan 2016 – 2020 van de vereniging.
 Hoe zetten wij slechtziendheid op de kaart?
 Wie zou het bekende gezicht van de MaculaVereniging kunnen
worden?
 Waar hebben slechtzienden behoefte aan?
 Crowd funding/ fondsenwerving.
 Soft ware pakket voor de ledenadministratie.
 Vrijwilligerswerk: opsplitsen van projecten, in kleinere delen.
 Wie wil wat doen voor de vereniging: inzichtelijk maken.
Oproep: indien u contact op wilt nemen met de Ledenraad verzoeken wij
u dit te doen via het Landelijk bureau van de MaculaVereniging:
info@maculavereniging.nl
U kunt altijd contact opnemen indien u belangstelling heeft voor een
bepaald thema en daar een bijdrage aan wilt leveren of van gedachte
wilt wisselen over onderwerpen die bijvoorbeeld in het Macula-café zijn
besproken en ruimere aandacht verdienen.
3. Het ledenbestand
In juli heeft er een conversie plaatsgevonden van de ledenadministratie
naar het systeem E-captain. Hieronder leest u daar meer over. Na deze
conversie is er een brief aan de leden gestuurd met de volgende doelen:
actualiseren adresgegevens, efficiëntere communicatie met de leden en
kostenbesparing bij de contributie inning.
Er zijn ruim 2500 reacties gekomen dat is een zeer hoge respons. Ook is
gevraagd aan de leden of zij actief willen zijn voor de vereniging. Door
de vele reacties op deze enquête is er in kaart gebracht wie in welke

regio eventueel taken kan en wil verrichten. Dat is voor een vereniging
van groot belang.
Ledenverloop
Volgens de administratie in Multivers op 1 januari 2016 zijn er 4497
leden ingeschreven. Er is gebleken dat er een aantal leden dubbel in de
administratie voorkwamen. Volgens E-captain het nieuwe systeem, zijn
er in januari 2016 4405 leden. Op 31 december 2016 bedroeg het
ledenaantal 4022. Ten opzichte van het werkelijke aantal augustus 2016
(4405) is dit een daling van 8,7%.
Dat is een grotere daling dan gewoonlijk. Een mogelijke oorzaak zou
kunnen zijn dat door de ledenraadpleging na de conversie een groot
aantal leden heeft opgezegd. Redenen zijn (naast overlijden) verhuizing
naar een verpleeghuis, de kosten niet meer op kunnen brengen, steeds
meer moeite met hebben met lezen.
4.
Vrijwilligers, kaderleden, landelijk bureau
In 2016 is door alle kaderleden en vrijwilligers van de vereniging, met
ondersteuning van de medewerkers van het landelijk bureau gewerkt om
missie en doelstellingen te verwezenlijken.
De Maculacafés en Huiskamerbijeenkomsten evenals de regionale
informatiebijeenkomsten zijn goed bezocht.
Op zaterdag 1 oktober is de jaarlijkse Kaderdag georganiseerd, dit keer
in Amersfoort. Een lezing “Wat doet slechtziendheid met de psyche” door
Marina Goedhart, psycholoog bij Bartiméus is bezocht door circa 50
vrijwilligers en partners. Tijdens een aangename lunch waren bestuur en
kaderleden in de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen te
delen.
Landelijk bureau
Door de pensionering van medewerker Bouke in de loop van 2016,
moeten er enkele taken anders worden ingevuld. Begin 2016 is aan
Hans Blaauwbroek van Bureau voor Vraaggestuurde Zorg gevraagd om
een advies uit te brengen over de manier waarop de vereniging de
administratie en telefonische bereikbaarheid in de toekomst het meest
efficiënt vorm kan geven. Een randvoorwaarde is dat er geen
personeelsuitbreiding plaats zal vinden. Na het advies heeft het bestuur
besloten om de ledenadministratie en telefonische dienstverlening uit te
besteden aan de Oogvereniging. Dit betekent een conversie naar het
administratiesysteem E-captain, het leden-programma waarmee de
Oogvereniging al enkele jaren werkt).

De conversie is gepland voor de zomermaanden. Vervolgens zijn er
enkele calamiteiten voorgevallen met betrekking tot het personeel.
Mary heeft begin mei een medische ingreep moeten ondergaan met
nabehandelingen. Zij is vanaf 1 augustus tot 1 november gereintegreerd. Sonja heeft begin mei haar rug dusdanig geblesseerd dat zij
drie maanden niet heeft kunnen werken. In juli is gebleken dat Bouke zijn
werk niet langer kon voortzetten. Op 1 augustus is hij met pensioen
gegaan.
Deze zaken hebben de conversie van Multivers naar E-captain
bemoeilijkt.
Het goede nieuws is dat Ria Dekker aanbood 1 dag in de week op
kantoor te werken en de lopende zaken waar te nemen. De
Oogvereniging heeft ervoor gezorgd dat de conversie van de
ledenadministratie, alsmede de telefonische bereikbaarheid, zo goed
mogelijk is verlopen. In augustus is een vrijwilliger gevonden, Paul
Draper, die de financiële administratie zal verzorgen in E-captain. Hij
blijft dit doen een halve dag in de week. Ook Ria Dekker blijft als vaste
vrijwilliger een aantal uren in de week werkzaam op het landelijk bureau.
5. Voorlichting en contact
Belteam
In het afgelopen jaar heeft het Belteam afscheid moeten nemen van Ada
van Dam, die als coördinator binnen het team vanaf het eerste uur vele
nieuw aangemelde leden, telefonisch wegwijs heeft gemaakt bij de
vereniging, informatie gegeven over MD en een luisterend oor heeft
geboden. Het bestuur zal hier op bijzonder wijze aandacht aan
schenken.
Het team bestaat nu uit Mariëtte de Wit, Joop Sanders, Corrie van
Herwijnen en Maurits Emmen die de taak van Ada heeft overgenomen.
Maculacafés en Huiskamerbijeenkomsten
Onderling contact wordt door de vrijwilligers georganiseerd regionaal
verspreid over Nederland. Het karakter van deze bijeenkomsten verschilt
evenals de frequentie en de benaming: Macula-café,
Huiskamerbijeenkomst of Macula-lotgenotencontact. In de ene
bijeenkomst staat de gezelligheid en het contact voorop, in de andere
gaat het meer om het uitwisselen en overbrengen van informatie.
In 2016 zijn in Middelburg en Assen enthousiaste vrijwilligers gestart met
de organisatie van een Macula-bijeenkomst. In Middelburg is de eerste
bijeenkomst op 9 september een groot succes. In Assen was de
voorbereiding rond en in januari 2017 staat de eerste bijeenkomst

gepland. Overige bijeenkomsten in Amsterdam, Brunssum, Bussum,
Cuijk, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Franeker, Groningen,
Rotterdam, Utrecht en Wageningen. De frequentie varieert van twee tot
tien maal per jaar, en het aantal bezoekers is tussen de 5 en 50
personen. Incidenteel worden bestuursleden uitgenodigd.
Informatiebijeenkomsten
Macula informatiebijeenkomsten worden georganiseerd rekening
houdend met een geografische verspreiding door het land. Doel van de
bijeenkomsten is het geven van informatie over de oogaandoening, waar
de oogarts in het individuele consult niet aan toekomt. Leden die in de
regio rond het medische centrum wonen worden persoonlijk uitgenodigd.
Verder is er publiciteit vanuit het betreffende ziekenhuis, waarvan het
effect echter zeer uiteenlopend is. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor
iedereen die met MD te maken heeft. In 2016 zijn er in de onderstaande
plaatsen informatiebijeenkomsten georganiseerd:
-

Amersfoort
Assen
Heerenveen
Doetinchem
Maastricht
Utrecht

Een oogarts verbonden aan het betreffende medische centrum, geeft
uitgebreid uitleg over de aandoening en eventuele nieuwe
ontwikkelingen.
Medewerkers van regionale revalidatie centra Bartiméus of Koninklijke
Visio, verzorgen een presentatie over hun dienstverlening. Ook zijn er
lezingen over optische en elektronische hulpmiddelen.
Op uitnodiging geven bestuursleden ook het afgelopen jaar voorlichting
bij ouderenbonden en andere geïnteresseerde organisaties.
Macula-dag 2016
Dit jaar vond de MD dag plaats op zaterdag 23 april. Dit congres met
informatiemarkt wordt jaarlijks georganiseerd voor iedereen die meer
over Macula Degeneratie wil weten. Bij binnenkomst en tijdens de
lunchpauze bestaat de mogelijkheid de vele stands met hulpmiddelen en
voedingssupplementen te bezoeken.
De vier boeiende lezingen:

- Macula-degeneratie: de laatste inzichten. Door prof.dr. Reinier
O.Schlingermann (AMC)
- Licht voor een betere slaap, stemming en prestatie. Door Toine
Schoutens adviesbureau FluxPlus
- Genetisch onderzoek bij macula-degeneratie: wat hebben we eraan?
Door prof.dr. Anneke den Hollander (RadboudUmc)
- Wat ziet de oogarts op de netvliesbeelden? Huidige en toekomstige
technieken. Door dr. Annette Ossewaarde (UMCU)
Tijdens het forum, voorgezeten door drs. Maresa von Mierlobensteyn
oogarts en lid van de adviesraad van de Macula Vereniging, worden de
vooraf vragen door de sprekers beantwoord. Bezoekers kunnen zich
laten informeren op de informatiemarkt over hulpmiddelen en
voedingssupplementen.
6. Communicatie en informatie
De meeste plannen op dit gebied worden bedacht en uitgevoerd, met
ondersteuning van de bureaumedewerkers, in de Werkgroep
Communicatie (WGC).
Samenstelling van deze commissie: Sonja Ottens, Ria Dekker, Carolien
van Boven, Marian Willems, Marie-Jose Rijnders en Heleen Schoots
Tijdens 2016 heeft er een wisseling plaatsgevonden. Heleen Schoots
heeft het voorzitterschap van de WGC van Frans Stoop overgenomen en
de bestuursleden in de commissie zijn vervangen door de twee nieuwe
leden Carolien van Boven en Marian Willems. De werkgroep is 5 keer bij
elkaar geweest.
Taak van de commissie is: bekendheid geven aan de maculaaandoeningen en het bestaan van de vereniging. Middelen zijn de
MaculaVisie, publicaties, de website en het schrijven van artikelen.
Besloten is om de MaculaVisie voortaan 5x per jaar (in plaats van 6x) uit
te geven.
Ook het geven van informatie en voorlichting aan derden hoort bij deze
taak. Het blijkt moeilijk te zijn bij veel activiteiten in het land regelmatig
aanwezig te zijn door te weinig vrijwilligers. Daarom is dit jaar een
enquête onder de leden uitgezet om zoveel mogelijk e-mailadressen te
verzamelen en te kijken of er leden zijn die ons een handje kunnen
helpen. Hartelijke dank voor alle respons! Op dit moment hebben we al
met veel leden gesprekken daarover gevoerd en hebben we een
contacten aangehaald met een aantal enthousiaste vrijwilligers.
Volgend jaar willen we naast de standaardtaken de website verbeteren
en interessanter maken, bekende Nederlanders met MD interviewen en

onze aandacht richten op het versterken van de regio’s door actieve
vrijwilligers.
Tijmen Stoof, Frans Stoop, Tiny Langezaal en Arco Ooms hartelijk dank
voor jullie inspanningen in de WGC.
MaculaVisie
Ook in 2016 zijn weer zes zeer goed gevulde en interessante uitgaven
verschenen van de MaculaVisie. In het blad wordt een goede combinatie
gemaakt van ervaringen en hobby’s van leden, medische en andere
relevante nieuwtjes, hulpmiddelen en de agenda van Maculabijeenkomsten. Er is besloten in 2017 vijf uitgaven te maken.
Congressen en beurzen
Beurzen waar dit jaar de MaculaVereniging aanwezig is geweest:
Gezondheidsbeurs en de 50Plus Beurs, in combinatie met andere
oogpatiëntenverenigingen mogelijk gemaakt door het Oogfonds
De slechtziendenbeurs “ZieZo Anders” in Gouda een kleinere uitgave
van deze beurs werd in Gouda georganiseerd gedurende 2 dagen.
Hierbij was de MaculaVereniging present. De zesde editie van de
Slechtziendendag heeft op zaterdag 23 januari plaatsgevonden in
cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. Deze dag is
georganiseerd door de Oogvereniging in samenwerking met de
MaculaVereniging, Bartiméus en Koninklijke Visio. Het thema was
Ziende(r)ogen Innovatief! Met 400 deelnemers was het weer een zeer
geslaagde dag. In oktober vond het eerste Oogcongres plaats,
georganiseerd door de samenwerkende oogpatiëntenverenigingen.
7.

Juveniele MD

Het Netwerk Ander Zicht op Werk (AZoW) voor werkende slechtziende
mensen, inclusief werkzoekenden en starters. Het netwerk is
aandoening overstijgend en ook werk overstijgend. Doel is het
uitwisselen van werk- en persoonlijke ervaringen, en contacten en kennis
op doen rond werk en een visuele beperking. Het format is dat iemand
zijn of haar verhaal vertelt of het bezoeken van een werkplek. Het
netwerk bestaat in Den Haag, Utrecht en Zwolle. In Den Haag dit jaar
helaas minder actief. De Netwerken AZoW Utrecht en Ander Zicht Zwolle
hebben ieder bijeenkomsten georganiseerd.
In Utrecht kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen een visuele
beperking en de werkplek. Daarnaast de impact van slechter gaan zien

op het uitoefenen van een beroepspraktijk, aanpassingen in de manier
van werken en in toenemende mate gebruik van hulpmiddelen.
Voor het uitwisselen van ervaringen en het vragen en geven van advies,
informatieve, tips en trucs wordt de inzet van sociale media steeds
belangrijker. De besloten Facebookgroep JMD Plaza, met 140 leden,
speelt een actieve rol. Facebookgroep: “JMD Ouders” voor ouders van
kinderen met JMD, is met 22 leden kleiner en minder actief door het
ontbreken van een moderator.
Juveniele MD is een zeldzame, erfelijke aandoening. De
MaculaVereniging is daarom lid van de VSOP, alliantie voor zeldzame
en genetische aandoeningen. In het door Europa ingezette Nationaal
Plan Zeldzame Ziekten rond het inrichten van de zorg, is door de
Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) het
RadboudUmc in Nijmegen aangewezen als expertisecentrum voor de
Ziekte van Stargardt. Daarnaast is het proces van het aanwijzen van
relevante Europese netwerken van expertisecentra nog bezig. De VSOP
is opgetreden als intermediair bij de beoordeling door de
patiëntenorganisaties.
De werkgroep Retinal Therapies in het RadboudUmc heeft onder andere
als doel onderzoek naar een behandeling (gentherapie) voor de Ziekte
van Stargardt. Dit jaar zijn er verdere stappen gezet om de
veelbelovende trials in Nederland te kunnen starten.
8. Samenwerking voor belangenbehartiging
Goede belangenbehartiging werkt alleen als dat wordt gedaan namens
grote aantallen mensen. Daarom is samenwerking onontbeerlijk. Zoals
bekend wordt dit door de grootste subsidieverstrekker, het ministerie van
VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gestimuleerd met een extra
subsidie. De MaculaVereniging werkt op dit gebied samen met de HPV
(Hoornvlies Patiëntenvereniging), NCB (Nederlands Christelijke Blindenen Slechziendenbond), Oogvereniging en Vereniging Oog in Oog.
Samenwerkingsactiviteiten rondom het oog
In de wereld van de oogpatiëntenverenigingen is een groei in onderling
vertrouwen en een sterke toename van het aantal
samenwerkingsprojecten. 50PlusBeurs, Mijn optimale Oogzorg,
bijeenkomsten over het ouder wordende oog, het eerste Nationale
Oogcongres, het opblaasbare oog. Het Oogfonds is bij veel van deze
initiatieven betrokken als partner en financier. Veel oogartsen en andere
oogprofessionals zijn bereid zich voor deze activiteiten in te zetten.

Wat de structurele samenwerking tussen oogpatiëntenorganisaties in het
afgelopen jaar heeft bereikt leest u hieronder.
Bereikte resultaten
A. Project Mijn optimale oogzorg
Zo langzamerhand hebben is er in de (oog)zorg vaste voet aan de grond
gekregen waardoor de mensen met een oogaandoening krachtiger
vertegenwoordigd kunnen worden.
 Hoogtepunt in 2016 is het uitreiken van de folder “Kwaliteitscriteria
Goede oogzorg” tijdens het NOG-congres (voor oogartsen). In deze
folder staat wat voor mensen met een oogaandoening belangrijk is in
de zorg. De workshop tijdens de VOVZ (vereniging voor
oogheelkundige verpleegkundigen) over de folder werd bezocht door
120 verpleegkundigen en verzorgenden. Ook zijn er gesprekken over
de criteria uit de folder met het NOG en ketens van zorgaanbieders:
Bij het Oogzorgnetwerk (samenwerking van 14 ziekenhuizen) is de
patiënten inbreng verwerkt in de kwaliteitsnormen en Oogziekenhuis
Zonnestraal (9 vestigingen) wil enkele kwaliteitscriteria ‘vertalen’ in
eenvoudig in te voeren verbeterpunten.
 Tevens is er 6 maal commentaar gegeven over de zorg of
hulpmiddelenzorg n.a.v. een consultatieronde van het Zorginstituut of
andere partijen.
 Er zijn artikelen geschreven met als hoogtepunt plaatsing van het
artikel over oogdruppels in het Pharmaceutisch Weekblad voor
apothekers. Voor patiënten verschenen de wegwijzers ‘Als de
apotheek u andere medicijnen geeft’ en ‘Wat kan ik zelf doen bij lange
wachttijden?’.
B. Project Digiwijs - het project om ICT toegankelijk te laten zijn voor
slechtzienden en blinden
 Samen met de European Blind Union (EBU) en het European
Disability forum (EDF) is er een succesvolle lobby gevoerd voor het
opnemen van mobiele applicaties in de Europese web- en apprichtlijn
voor digitale toegankelijkheid.
 Na een internationale lobby van de Oogvereniging en
MaculaVereniging kondigde Microsoft aan dat mensen die gebruik
maken van ondersteunende technologie zoals schermlezers langer
gratis kunnen overstappen naar het nieuwe besturingssysteem
Windows 10.

 Het testteam van de Oogvereniging heeft de website voor digitale
post van de overheid, Mijnoverheid.nl, getest. Na het oplossen van
enkele problemen is de toegankelijkheid sterk verbeterd.
Samenvattend
In 2016 binnen is er binnen het samenwerkingsproject Mijn optimale
oogzorg en andere samenwerkingsactiviteiten het volgende bereikt:
- Stevigere inzet op een gezamenlijke belangenbehartiging en
samenwerking.
- Bestaande netwerken versterkt en nieuwe contacten opgebouwd.
- Media-aandacht.
- Vele concrete activiteiten variërend van bijeenkomsten tot
wegwijzers voor
patiënten met het accent op ‘oogpatiënt goed geïnformeerd’.

9. Financieel verslag
Het vertrek van Bouke, die jaren de financiële administratie heeft
verzorgd, is een grote overgang. Via bestuurslid Arco is er gelukkig snel
contact ontstaan met de nieuwe vrijwilliger Paul Draper. Paul is meteen
in het "diepe gegooid". De oude administratie is in september afgesloten
en vanaf oktober jl. wordt de ledenadministratie bijgehouden in het
programma E-captain. De keuze voor dit pakket is vooral ingegeven
omdat de Oogvereniging dit pakket gebruikt. Deze organisatie verzorgd
tegenwoordig de ledenadministratie en zij vangen ook de meeste
inkomende telefoontjes op. We beschikken nu maandelijks over cijfers
en het verrichten van betalingen kan op afstand. Kortom met grote dank
aan Paul is er aan een ingrijpend veranderingsproces succesvol inhoud
gegeven. Met de leden-enquête is door de helft van de leden
toestemming om de jaarcontributie in maart automatisch te incasseren.
Hetgeen veel tijd en kosten bespaart.
Door strakke kostenbeheersing is het verlies van € 6.500 in 2015
omgebogen naar een kleine winst van € 300. Ook de begroting 2017 is
licht winstgevend. De MaculaVereniging heeft inclusief
Bestemmingsreserves een eigen vermogen van ruim € 200.000, hetgeen
al jaren een financieel stabiele basis is. Ondanks deze financieel stabiele
positie staat de MaculaVereniging voor een interessante uitdaging om
voor de toekomst: het lotgenotencontact, de informatievoorziening en de
belangenbehartiging succesvol te continueren. De subsidies zullen
kleiner worden, het ledenaantal blijft al jaren licht dalend vanwege de
vergrijzing. Het bestuur is er van overtuigd dat verdergaande

samenwerking met oog-gerelateerde organisaties de
belangenbehartiging zal versterken. Collega bestuursleden Peter
Hoogerbrugge werkt daar hard aan (zie samenwerking en
belangenbehartiging) en Frans ontwikkelt steeds nauwere
samenwerkingsverbanden met o.a. het Oogfonds en de Oogvereniging.
Een gezamenlijk fundraising TV programma zoals de hersenstichting dat
eind vorig jaar heeft gerealiseerd is het perspectief wat ik de Macula
Vereniging van harte gun. Ik heb aangegeven als penningmeester af te
treden tijdens de ALV van 22 april 2017. Na 40 jaar ervaring in het
bedrijfsleven, heb ik voor mijzelf geconstateerd dat de trage dynamiek
van de gezondheidszorg onvoldoende aansluit bij mijn "voortvarende
instelling". Ik heb met plezier een bijdrage geleverd aan het financieel
administratieve veranderingsproces in 2016 en zal een betrokken lid van
de MaculaVereniging blijven.
Rob Bruins,
penningmeester

