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Hoe reist u naar het NBC Congrescentrum in Nieuwegein met openbaar ervoer 
of auto 

Bereikbaarheid met het OV 

Ook met het OV is het NBC gemakkelijk te bereiken. Vanaf Utrecht Centraal, 

Jaarbeursplein ben je met tram 60 of 61 binnen 15 minuten bij het NBC. Wanneer je 

bij halte Zuilenstein uitstapt, sta je recht voor de deur van het NBC.  

Centraal gelegen en gratis parkeren voor de deur 

Het NBC is strategisch gelegen nabij de A2, A12 en A27 in het hart van Nederland. 

Voor de deur van het NBC Congrescentrum bevinden zich 1.200 gratis 

parkeerplaatsen en 8 E-laad punten. De parkeerplaats voor het NBC is een 

openbaar terrein. Laat geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. Het NBC 

beschikt over een beperkt aantal lockers en een garderobe. 
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Datum: Zaterdag 4 april 2020 

Locatie: NBC Congrescentrum 
Adres: Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein 

Tijd: 09:30-15:30 uur 
 

Het bestuur nodigt u en uw partner of begeleider van harte uit voor de Macula-dag 
op zaterdag 4 april 2020. 
 
Het is bijna weer zo ver: de traditionele Macula-dag! Vorig jaar was er een enorme 
opkomst en dat was geweldig. Dit jaar is het concept van alleen centrale lezingen 
gewijzigd. U kunt in de ochtend in de grote zaal twee interessante lezingen volgen. 
In de middag zijn er negen workshops van een half uur waaruit u kunt kiezen. Let 
wel: het aantal deelnemers per workshop is beperkt tot 40 personen. Aanmelding 
voor deze workshops kan via het aanmeldformulier op onze website. 

5 
 

 

Mocht u liever eens uitgebreid de standhouders bezoeken die de hele dag 
aanwezig zijn, dan kan dat ook. Verder is er volop gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan of een ritje met de riksja van “Fietsen alle jaren” te maken. Kortom 
een zeer gevarieerd programma met zeker voor ieder wat wils. 
 
U bent welkom vanaf 09:30 uur. U kunt dan een bezoek brengen aan de 
informatiemarkt met hulpmiddelen, voedingssupplementen en relevante diensten. 
Het ochtendprogramma start om 10:30 uur. 
 
De MaculaVereniging biedt u deze dag aan voor € 10 p.p. Dit is inclusief koffie, 
thee en lunch. U kunt dit bedrag overmaken via het aanmeldformulier. 
 
Wij hopen u deze dag te mogen ontmoeten, 
  

 

Programma Macula-dag 2020 
 

 
09:30 uur-09:30 | Zaal open, u kunt alvast een kijkje nemen bij de 
standhouders. 

 
10:30-10:35 uur | Welkom door Heleen Schoots, dagvoorzitter. 

 
10:35-11:00 uur | Maakt macula-degeneratie somber én moe? 
Lezing door ass. prof. Ruth van Nispen, universitair hoofddocent, Amsterdam 
UMC afd. Oogheelkunde 
  
Gevoelens van somberheid en vermoeidheid komen best veel voor bij mensen 
met macula-degeneratie en deze klachten gaan ook nog eens vaak samen. In 
deze lezing wordt ingegaan op waar deze klachten mee samenhangen vanuit 
het perspectief van patiënten en wat je eraan kunt doen. Daarnaast worden 
recente resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de mogelijkheden van  
“E-mental health” om deze klachten te verhelpen, zoals het E-PsEYE project bij 
mensen met macula-oedeem die ooginjecties ontvangen. 
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11:05-11:20 uur | Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 
Ervaringsverhaal van Judith Koppens, schrijfster en illustratrice 

 
11:25-11:50 uur | Kunnen we natte macula-degeneratie zien aankomen? 
Lezing door prof. dr. Carel Hoyng, RadboudUMC Nijmegen 
  
Op dit moment kunnen we natte macula-degeneratie alleen behandelen als er 
klachten zijn van de patiënt en op beeldvorming het beeld van natte MD zien 
aankomen. Het succes van de behandeling is in sterke mate afhankelijk van de 
tijd tussen de eerste klachten en de behandeling. Het RadboudUMC is daarom 
in nationaal en internationaal verband een onderzoek gestart naar de 
voortekenen van natte MD. We richten ons daarbij met name op patiënten 
waarbij één oog al is aangedaan (we kijken dan ook specifiek naar het nog 
goede oog) en op patiënten die nog geen klachten hebben, maar wel een hoog 
risico op het ontwikkelen van natte MD hebben. 

 
11:55-12:10 uur | Geen muzieknoten zien, maar wel spelen 
Interview met pianiste Jenny van der Woude 

 
12:15-13:00 uur | Verenigingszaken 
Bram Harder, voorzitter MaculaVereniging. 

 Afscheid van Mary Ruskamp, hoofd landelijk bureau 
 Afscheid van Paul Draper, boekhouder 
 Algemene Ledenvergadering 

 
13:00-13:30 uur | Pauze 

 
13:30-15:30 uur | Diverse workshops 

 
16:00 uur-09:30 | Einde van de Macula-dag 2020 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van de MaculaVereniging op zaterdag 
4 april 2020 in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein – aanvang 12:30 uur. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen van het bestuur 

3. Vaststellen verslagen van de ALV 6 april 2019 en de ALV 20 januari 2020 

4. Vaststellen Jaarverslag 2019 

5. Vaststellen Jaarrekening 2019 

6. Decharge van het bestuur 

7. Rondvraag en sluiting 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 6 april 2019 in het NB 
Congrescentrum te Nieuwegein  

Aanwezig van het bestuur: Bram Harder (voorzitter), Marion Klapwijk (secretaris), 
Karin Terbraak (JMD), Heleen Schoots (informatie en communicatie), Peter 
Hoogerbrugge (overheid, zorgverzekeraars, personeel). 
Verslag: Marion Klapwijk 
In de zaal ca 48 leden aanwezig 
 
WELKOM 

Bram Harder, voorzitter, heet alle leden hartelijk welkom op de ALV. 

 
1. PROJECTSUBSIDIE VTOR 

Bram Harder ligt het project VTOR (Visuele Toegankelijkheid in Openbare 
Ruimten) - waarop een subsidie is ontvangen vanuit Zonmw - toe. 
De MaculaVereniging zal samen met haar leden in een tiental gemeenten in 
Nederland Schouwen gaan doen in verschillende openbare ruimten en per 
gemeente aanbevelingen doen aan het College van B&W en betreffende 
ambtenaren  voor een betere visuele toegankelijkheid van de geschouwde 
objecten. 
De TU Delft is participant met de afdeling bouwkunde, die in het curriculum 
van de opleiding ook een module over visuele toegankelijkheid wil inbouwen. 
Het bestuur is bezig nog meer gelden te werven als cofinanciering voor dit 
project 
Het Oogfonds heeft reeds toegezegd dit project mede te willen financieren. 
De ALV stemt unaniem in met de uitvoer van dit project. 
 

2. VERSLAG ALV 2018 
     Het verslag van de ALV van 2018 wordt unaniem goed gekeurd. 

 
3. JAARVERSLAG/JAARREKENING  2018 

Het jaarverslag 2018 inclusief de jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd en de 
ALV verleent het bestuur onder applaus decharge. 
 

4. BELEIDSPLAN 2019-2021 
     Bram Harder ligt het Driejarenbeleidsplan toe. 
     De ALV ontvangt het plan positief en geeft er unaniem goedkeuring aan. 
 

5. VERLENIGING BESTUURSTERMIJN/ BENOEMING NIEUWE 
BESTUURSLEDEN 
     Heleen Schoots (portefeuille communicatie) wordt voorgedragen voor een 
     nieuw termijn als bestuurslid. 
     Er zijn drie nieuwe bestuursleden: Peter Derks (portefeuille voorlichting), Henk 
     van Wijk (penningmeester) en Malou Saat (portefeuille vrijwilligers) die worden 
     voorgesteld aan de ALV en unaniem door de ALV worden benoemd. 

9 
 

 
6. AFSCHEID PETER HOOGERBRUGGE 

     Bram Harder spreekt Peter Hoogerbrugge toe en bedankt hem voor zijn rol in 
     de MaculaVereniging. Peter heeft veel betekend voor de MaculaVereniging. 
     De laatste jaren heeft hij zich beziggehouden met HR en met het  
     Voucherproject. Peter ontvangt een cadeau voor zijn inzet. Peter bedankt ook 
     de MaculaVereniging, medewerkers en collega’s voor de steun die en het 
     vertrouwen dat hij heeft ontvangen tijdens zijn bestuursperiode. 

 
7. RONDVRAAG EN SLUITING 

a. Hoe zit het met de vaststelling van de begroting 2019?  Antwoord: de 
begroting 2019 is vastgesteld op de ALV van 18 januari 2019 en combinatie 
met de Nieuwjaarsborrel. De reden is dat een begroting aan het begin van het 
jaar en niet als het jaar al een stuk gevorderd is vastgesteld dient te worden. 

b. Berry den Brinker stelt een vraag over participatie van de MaculaVereniging in 
de EBU. Hij wil met name dat de MaculaVereniging hier eigen invloed uit gaat 
oefenen. Bram Harder antwoordt dat deze vraag naar de bestuursvergadering 
zal gaan en dat daar nagedacht zal worden over mogelijke participatie van de 
MaculaVereniging in de EBU. 

c. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 januari 2020 in 
The Green House te Utrecht  

Aanwezig: 19 leden en namens het bestuur: Bram Harder (voorzitter), Peter Derks 
(bestuurslid), Heleen Schoots (bestuurslid communicatie en informatie), Karin 
Terbraak (bestuurslid JMD, secretaris a.i.), Henk van Wijk (penningmeester) en 
partners.  

Notulist: Romy Hamelink (MEO) 

Welkom en opening 

Om 14:05 opent de voorzitter de algemene vergadering, hij heet iedereen van harte 
welkom. 

Vaststelling agenda; het loopt iets anders dan vooraf gepland. Bram Harder doet de 
opening als voorzitter en kan ook weer de voorzittersrol tijdens deze ALV op zich 
nemen. Verder wordt de agenda conform concept vastgesteld. 

Vaststellen notulen d.d. 18 januari 2019 

 Tekstueel, ter goedkeuring en vaststelling  
De notulen worden goedgekeurd en daarmede vastgesteld.  

 Inhoudelijk  
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen. 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 januari 2020 in 
The Green House te Utrecht  

Aanwezig: 19 leden en namens het bestuur: Bram Harder (voorzitter), Peter Derks 
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Notulist: Romy Hamelink (MEO) 

Welkom en opening 
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welkom. 
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 Inhoudelijk  
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Begroting 2020 

Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt dat de schriftelijke toelichting ontbrak. 
De voorzitter geeft aan dat deze inderdaad dit jaar niet was bijgevoegd, maar dat die 
volgend jaar weer meegestuurd zal worden. De voorzitter geeft toelichting op de 
verschillende posten. 

De MaculaVisie is begroot op 25.000 euro en lager dan afgelopen jaar. Het bestuur 
heeft vastgesteld om van 5 uitgaven per jaar naar 4 keer per jaar te gaan. Deze stap 
is genomen om een sluitende begroting te krijgen.  

Vanuit de zaal komt de vraag of het bestuur nog naar andere posten heeft gekeken 
om de begroting sluitend te krijgen. Een aantal leden betreurt het dat er 1 blad 
minder komt omdat zij het magazine heel belangrijk vinden. 

Marion Klapwijk geeft antwoord op deze vraag door uit te leggen dat er vorig jaar een 
belofte is gemaakt dat de begroting op 0 euro zou komen, de accountant gaf een min 
bedrag van 80.000 euro. Het bestuur wil de belofte waarmaken, daarom wordt op 
veel verschillende posten bezuinigd met als allerlaatste optie het terugbrengen van 
de uitgaven van het magazine. 

Er wordt door de zaal een nieuwe post gezien; project visuele toegankelijkheid. Deze 
is begroot op 15.000 euro. Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom er nog extra geld 
begroot is terwijl het project gesubsidieerd wordt door Zonmw. 

Antwoord: Zonmw staat niet in de begroting, want die hoort in de projectbegroting. 
Deze subsidie is alleen niet genoeg om het hele project te betalen en hier heeft het 
bestuur nog extra geld voor begroot. Het bestuur heeft dit project in april voorgelegd 
met uitleg wat het bedrag inhoudt en dat er 15.000 euro extra bijkomt. 

De posten salarissen + pensioenpremie verschillen met afgelopen jaar. Dit komt 
doordat er afscheid is genomen van Mary Ruskamp. In goed overleg is er een 
vaststellingsovereenkomst gesloten. Het afscheid van Mary betekent een sterker 
beroep op de vrijwilligers en de voorzitter benadrukt dat de vereniging een 
vrijwilligersorganisatie is. 

Vraag: waarom staat er dan nog 20.000 euro begroot op deze post? 

Antwoord: Voor een belangrijk deel wordt dit ingevuld doordat Mary officieel per 1 
maart 2020 uit dienst treedt. De post zal lager worden, maar niet helemaal 
verdwijnen door het salaris van Ria. In april op de ALV zal er officieel afscheid 
genomen worden van Mary. 

Andere post waar de bezuinigingen te zien zijn is dat de vereniging weg is uit de 
Churchilllaan. Backoffice en frontoffice zijn overgenomen door MEO. Hierdoor is er 
extra bezuinigd en mocht er 10.000 euro extra subsidie worden aangevraagd. 
Wanneer er extra samenwerkingen plaats vinden met andere patiëntenorganisaties, 
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en dit aangetoond kan worden, dan kan er nog 5.000 euro extra aangevraagd 
worden. 

Het jaar 2019 laat wederom een daling van het aantal leden zien ondanks de vele 
nieuwe aanmeldingen. Dit heeft dus opnieuw een daling van de baten tot gevolg. 

Heleen geeft aan dat ondanks dat er veel bezuinigd moet worden er ook weer hele 
leuke dingen op de planning staat. In de eerste week van november zal er een 
Macula-week plaatsvinden. Dit gebeurt in samenwerking met o.a. Nederlandse 
Oogonderzoek Stichting. In deze week vindt een oogcongres plaats, een JMD 
congres, landelijk event etc. Dit zal allemaal georganiseerd worden om meer 
landelijke bekendheid te krijgen. Iedereen die ideeën heeft voor deze Macula-week 
kan dit aan Heleen doorgeven. 

Verder geeft de voorzitter aan dat de opbrengsten en contributies in lijn zijn met wat 
er verwacht wordt en dat er redelijk conservatief begroot is. Wanneer de opbrengsten 
en kosten van elkaar afgetrokken worden dan verschijnt er 1800 euro in de plus. Een 
sluitende begroting waar het bestuur heel blij mee is. 

De begroting wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd, zij het op sommige 
onderdelen niet van harte (MaculaVisie van 5 naar 4 nummers), en daarmede 
vastgesteld. 

Bestuur + medewerkers 

De voorzitter vraagt Ria naar voren. Ria heeft ontzettend veel gedaan en wordt 
namens het bestuur bedankt voor al het harde werk tijdens de overgang van onze 
vereniging naar MEO en vertrek uit de Churchilllaan! 

Henk van Wijk wordt door de voorzitter naar voren geroepen. Henk is de rol van 
penningmeester enthousiast ingestapt en daar met grote toewijding aan begonnen. 
Henk heeft echter aangegeven dat helaas zijn gezondheid het niet meer aankan. 
Namens het bestuur wordt Henk bedankt voor alle inzet. 

Monic Jansdam wordt door de voorzitter naar voren geroepen. Monic is gevraagd om 
het penningmeesterschap van Henk over te nemen. Monic is accountant, getrouwe 
en heeft twee studerende zoons. Ze woont in Amstelveen. Monic wordt benoemd tot 
bestuurslid door de ALV en neemt de functie van penningmeester op zich. 

Marion wordt door de voorzitter naar voren geroepen. In 2017 aangetreden als 
penningmeester totdat het penningmeesterschap werd overgenomen. Marion is 
hierna benoemd tot secretaris. Namens het bestuur wordt Marion bedankt voor alle 
inzet die zij getoond heeft als penningmeester en secretaris. We zijn haar daar 
ontzettend dankbaar voor. Zij heeft veel bijgedragen in de reorganisatie van de 
MaculaVereniging in 2019. Marion blijft nog lid en zal zich o.a. inzetten voor het 
project VTOR. 
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Marion wil ook Rob bedanken voor zijn inzet en de ondersteuning die hij gegeven 
heeft. Zonder Rob was de handhaving van de ANBI status van de vereniging niet 
gelukt. Marion geeft aan dat na het krijgen van de diagnose macula-degeneratie, de 
vereniging haar enorm bemoedigd heeft, ze leerde dat je de aandoening hebt maar 
niet bent! 

Roger Ravelli wordt door de voorzitter naar voren geroepen. Roger is gevraagd als 
extra bestuurslid. Hij zal zich gaan inzetten voor o.a. het project visuele 
toegankelijkheid (VTOR). Roger woont in Amsterdam, heeft JMD en heeft gewerkt bij 
de rijksoverheid. Roger wordt unaniem benoemd door de ALV tot bestuurslid. 

Lotgenotencontact / Macula-Infolijn 

De voorzitter stipt aan hoe belangrijk het is om echt iemand te spreken die MD heeft, 
en voorbeelden kan geven en oplossingen kan aandragen. Dit doen we d.m.v. 
lotgenotencontacten. Hierbij is de Macula-infolijn weer overgenomen van de 
Oogvereniging. 

Er is inmiddels een team voor de Macula-Infolijn van 23 leden die zich hebben  
aangemeld. Binnenkort zal er in samenwerking met PGOSupport een training worden 
georganiseerd.  

Rondvraag 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, onder dankzegging voor een ieders 
aanwezigheid en inbreng, de vergadering om 16.00 uur. 
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Jaarverslag MaculaVereniging 2019 
 
Inleiding 

Hierbij bieden wij u het verslag aan van de activiteiten die de MaculaVereniging heeft 
uitgevoerd in 2019, het financieel jaarverslag (in concept) van de kosten die daarvoor 
gemaakt zijn en de begroting 2020 die in de ALV van 20 januari 2020 is 
goedgekeurd. 

Het bestuur en de kaderleden zijn daarvoor ondersteund door de vrijwilligers Paul 
Draper (financiële administratie) en Ria Dekker (MaculaVisie).  

De in de statuten gestelde doelen zijn in grote lijnen gerealiseerd binnen de 
vastgestelde begroting en het Beleidsplan 2019-2021.  

In de afgelopen periode is het Beleidsplan 2019-2021 leidend geweest voor de 
bestuurlijke activiteiten en op vrijwel alle punten uitgevoerd dan wel ingezet!  
In het kort nog even de samenvatting van dit plan dat door het Bestuur, de 
Ledenraad en door de leden van de vereniging op de ALV van 18 januari 2019 werd 
goedgekeurd.  
Drie uitgangspunten en drie beleidslijnen vormen de basis voor een keur van grote 
en kleine projecten die in de bijgevoegde Excel-spreadsheet zijn samengevat. Een 
groot deel van deze projecten loopt al en de rest is stapje voor stapje opgestart.  

Het driejarenbeleidsplan 2019-2021 van de MaculaVereniging 

De zaken op een rij  

Ons vertrekpunt is steeds:  
Belangenbehartiging;  
Bewustzijnsvergroting;  
Bekendheid en vindbaarheid;  
Informatievoorziening en ondersteuning van lotgenoten. 
 
Drie uitgangspunten 
 
Identiteit en Imago (wat en wie willen we zijn?) 

De MaculaVereniging heeft een sociale identiteit en beeldvorming in de buitenwereld 
die sterk is gerelateerd aan de oogaandoening van haar leden; ouderen met 
leeftijdsgebonden macula degeneratie (LMD).  
De MaculaVereniging telt ook een veelal jongere garde met Juveniele MD (JMD) 
maar zij krijgen en nemen te weinig ruimte in de vereniging om deze sociale identiteit 
en beeldvorming in de buitenwereld te beïnvloeden.  
 
Persoonlijke en verenigingsidentiteit (omgaan met MD) 
 
De Macula-dag van 2019 stond in het teken van zelfregie. Kun je nog wel de 
regisseur blijven over je eigen leven als de diagnose macula degeneratie is gesteld. 
Vragen dringen zich dan op zoals “wat kan ik nog als ik slechtziend word”, “heeft het 
leven nog wel zin”, “welke keuzes moet ik nu maken met de wetenschap mogelijk 
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slechtziend te worden”, “kan ik nog wel functioneren in de maatschappij en hoe ga ik 
om met dit gegeven”. En dan welt ook de  belangrijkste vraag op. Kan ik nog wel de 
regie blijven voeren over mijn leven en daarvoor zelf verantwoordelijk zijn. Iedereen 
wil immers niet als een hulpbehoevend mens door het leven gaan en zijn 
persoonlijke identiteit zien verdampen tot zijn oogaandoening MD. Echte 
onafhankelijkheid zit in jezelf en daarom ben je je oogaandoening niet. 
Kortom, elk lid van de MaculaVereniging wenst te zeggen: 

 
1.  “Wij hebben MD én we zijn het niet” 
 
Ervaringsdeskundigheid 
 
Alle leden van de vereniging, jong of oud, kennen de traumatische ervaring van de 
diagnose MD en de daarop volgende mededeling dat je op langere of kortere termijn 
slechtziend zou kunnen worden. We kennen en ervaren de ontwrichtingen en de 
beperkingen die MD in het dagelijkse leven met zich meebrengt en in het ergste 
geval leidt tot een sociaal isolement en vereenzaming. 
Tevens ervaren we de beperkingen vanuit de samenleving die er voor zorgen dat je 
met slechtziendheid, je niet gemakkelijk kunt bewegen in publieke ruimten, in 
gebouwen en zelfs in je eigen huis. En ook bij het gebruik van digitale voorzieningen 
zoals webwinkels.  
Kortom, de leden van de MV zijn ervaringsdeskundigen in het leven met de 
oogaandoening MD. Het is deze ervaringsdeskundigheid waaraan de vereniging 
haar sociale identiteit ontleend. Voor de sociale cohesie van de vereniging is zij 
echter onvoldoende. Er moet meer zijn wat mensen bindt aan de MaculaVereniging. 
Deze MD-ervaringsdeskundigheid verenigt in de MV is wel haar unieke 
verkoopargument; MD-ers weten waarover het gaat bij MD en kunnen daardoor voor 
lotgenoten hun belangen behartigen en steun bieden. 
 
Sociaal-maatschappelijke en beroepsmatige deskundigheid 
 
Circa vijfentachtig procent van onze leden zijn (gepensioneerde) ouderen van boven 
de 60 die hun sporen op alle mogelijke terreinen in de maatschappij hebben 
verdiend. Tien procent zijn veelal jongere leden met (JMD) die ondanks hun 
oogaandoening toch hun weg in de maatschappij weten te vinden. De MV beschikt 
dus over een keur van leden die veel kennis en ervaring hebben op gebieden als 
ICT, bestuur, wetenschap en sociaal-maatschappelijke dienstverlening.  
Er blijken voldoende “jongere” ouderen die gedreven en loyaal zich als vrijwilligers 
willen inzetten voor het werk van de MV! Vrijwilligers die zich vooral willen binden 
aan een project met een duidelijk doel en beperkte looptijd. 
 
Sociaal kapitaal 
 
Samenvattend is het sociaal kapitaal van de MV, een kern van vrijwilligers mét MD-
ervaringsdeskundigheid en mét sociaal-maatschappelijke, beroepsmatige 
deskundigheid. De MV is dan het platform van waaruit deze unieke combinatie aan 
vaardigheden ingezet kan worden.  
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Het is dit sociaal kapitaal waarmee de MV haar doelen kan verwezenlijken! En ook 
de MV beter op de kaart te zetten in Nederland. Het tweede uitgangspunt van de 
MaculaVereniging wordt nu:  
 
2. Vrijwilligers met MD-ervaringsdeskundigheid én beroepsmatig 

verworven deskundigheid. 
“Wij zijn slechtziend, maar hebben wel kijk op zaken ” 

 
 
Belanghebbenden 
 
Stap voor stap bezinnen we ons nog steeds op een veel betere verbinding met de 
buitenwereld; met hen die op een of andere manier tot onze belanghebbenden 
gerekend kunnen worden. Onze partner, onze kinderen, onze broers en zusters, de 
huisarts, de behandelend oogarts. 
We bezinnen ons op de vraag hoe wij de hele cirkel rond de MD-patiënt kunnen 
oppakken en kunnen borgen in een warme, inspirerende en betekenisvolle 
netwerkstructuur die MaculaVereniging heet. Een vereniging die anderen dan MD-
patiënten doet verzuchten “hé, daar zou ik ook bij willen horen; bij die 
MaculaVereniging".  
De toegevoegde waarde van de MaculaVereniging, en daarmee de impact werken 
we in 2019 beter en dieper uit in de context van projecten mede met het oog op en in 
relatie tot de belanghebbenden om de MD-er heen.  
We streven ernaar ons te ontwikkelen van een vereniging die belangen behartigt 
naar een vereniging die belangen deelt! 
De kernvraag die in de komende jaren steeds zal klinken in de richting van  partners, 
kinderen, huisartsen en behandelend oogartsen is “Wat zou voor jou de toegevoegde 
waarde kunnen zijn van de MaculaVereniging" 
 
Het derde uitgangspunt wordt nu: 

3. De MaculaVereniging; Een netwerk van belanghebbenden 
 

DRIE BELEIDSLIJNEN 
 
Belangenbehartiging 
 
De MV heeft sinds haar bestaan alle aandacht en activiteiten gericht op het 
bevorderen van het welzijn van haar leden en zij die een verhoogd risico lopen op 
MD. Belangenbehartiging staat ook in de statuten genoemd, maar komt binnen en 
vanuit de vereniging nauwelijks aan bod.  

Het is wenselijk voor het imago van de MaculaVereniging dat wij de slag maken van 
patiëntenvereniging naar die van een vereniging waar de belangen van MD patiënten 
worden behartigd. Het imago van belangenvereniging biedt een beter perspectief op 
bekendheid en vergroting van het ledenaantal als het imago van patiëntenvereniging.  

De eerste beleidslijn kan nu als volgt worden samengevat: · 
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1. Belangenbehartiging is eerste prioriteit. 
“MD de wereld uit” 
 

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie 

Het tweede doel van de MV is naast belangenbehartiging, het welzijn van haar MD 
leden te bevorderen.  
Welzijn kan van alles betekenen maar uit de belcampagne van de bestuursleden in 
de afgelopen maanden blijkt dat haar leden vooral behoefte hebben aan sociaal 
contact want de oogaandoening MD maakt mensen kwetsbaar en brengt hen in een 
isolement. Aansluitend bij deze sociale behoefte van de mens lijkt het zinnig om 
welzijnsbevordering te verstaan in termen van de verbetering van de zelfstandigheid, 
de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van mensen met een MD 
aandoening. De taak van de MV is dan om haar leden te informeren, te adviseren en 
waar nodig te ondersteunen in het herwinnen en het behouden van hun 
zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij. Samengevat wordt de tweede 
beleidslijn van de MV, betreffende bevordering van welzijn, dan: 

2. Bevordering van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie 
“Midden in het leven met MD” 

Kritische massa 

Het ledental van de MV loopt al jaren terug. Deze achteruitgang is deels het gevolg 
van het overlijden van leden en de matige aanwas van nieuwe leden. En dit ondanks 
de groei van het aantal mensen met een oogaandoening als MD. De grootte van de 
vereniging is van essentieel belang voor haar voortbestaan. Sámen zijn we sterk en 
capabel om op te komen voor onze belangen bij zorgverzekeraars, overheden en 
zorginstellingen. Sámen kunnen we elkaar tot steun zijn in het wel en wee als 
macula-patiënten. Overheden, zorgverzekeraars en politieke partijen praten en 
onderhandelen alleen met ons als we voldoende schaalgrootte kunnen 
demonstreren. En daarmee een factor van betekenis kan zijn in de verdeling van 
aandacht en geld voor onderzoek, voor doelgerichte en doelmatige medische 
behandelingen en voor toepassing van geavanceerde technische hulpmiddelen.  
Kortom hoe groter onze vereniging, hoe sterker wij staan en gaan. De derde 
beleidslijn wordt dan: 

3. Naar een grotere vereniging met impact  
“MV de wereld in” 
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In het onderstaande een uitgebreid verslag van de acties die zijn ingezet of al zijn 
ingenomen om het beleidsplan uit te voeren (Paragraaf 2; 8 en 10). 

1. Het Bestuur 
In het verslagjaar zijn er een aantal wisselingen geweest in de bestuurlijke bezetting. 
In februari 2019 kon de functie van penningmeester die a.i. werd vervuld door Marion 
Klapwijk naast haar secretariaat, weer worden ingevuld met de komst van Henk van 
Wijk als nieuw bestuurslid en penningmeester. Op de ALV van 5 april 2019 namen 
wij afscheid van Peter Hoogerbrugge na zijn tweede termijn in het bestuur. Nogmaals 
dank Peter voor al je werk in de vereniging! Malou Saat moest na zeer korte tijd in 
het bestuur, vanwege privé omstandigheden vervroegd aftreden. Op dezelfde ALV 
van april 2019 wordt Peter Derks benoemd tot bestuurslid en hij gaat zich intensief 
bezighouden met de Macula-Cafés en Macula-Infolijn. Inmiddels hebben door 
persoonlijke omstandigheden in het vierde kwartaal van 2019 Marion Klapwijk en 
Henk van Wijk aangegeven hun functies te moeten neerleggen vanwege privé 
omstandigheden. In dit vierde kwartaal 2019 hebben wij Monic Jansdam bereid 
gevonden om de functie van penningmeester op zich te nemen en zij zal worden 
voorgedragen aan de ALV op de ALV van 20 januari 2020. Roger Ravelli heeft 
eveneens toegezegd in het bestuur te willen acteren en daarbij speciaal het project 
Visuele Toegankelijkheid in de Openbare Ruimten (VTOR) onder zijn hoede te willen 
nemen. Ook hij zal worden voorgedragen door het Bestuur voor benoeming op de 
ALV van 20 januari 2020. Op het moment van schrijven is de functie van secretaris 
door het terugtreden van Marion Klapwijk nog vacant en wordt deze a.i. vervuld door 
Karin Terbraak.   

In de ALV van 6 april 2019 zijn afgetreden: 
- Peter Hoogerbrugge, portefeuille Personeel, Overheid en 
          Zorgverzekeraars 
- Malou Saat, regio-en vrijwilligerscoördinator.  

In de ALV van 20 januari 2020 zijn afgetreden: 
-         Marion Klapwijk (secretaris) 
-         Henk van Wijk (penningmeester)  

Na deze mutaties bestaat het Bestuur per 20 januari 2020 uit: 
- Bram Harder, voorzitter, 
- Karin Terbraak, secretaris a.i., vacature 
- Monic Jansdam, penningmeester, 
- Karin Terbraak, portefeuille Juveniele MD, communicatie en marketing, 
- Heleen Schoots, portefeuille communicatie en informatie, 
- Peter Derks, portefeuille voorlichting, vrijwilligers en Macula-Infolijn. 
- Roger Ravelli, portefeuille Project Visuele Toegankelijkheid in de 
          Openbare Ruimten. 

 
2. Reorganisatie 

Het uitgangspunt voor ons beleid blijft onverminderd het Beleidsplan 2019-2021 
waarin we de MaculaVereniging willen transformeren tot een platform van 
belanghebbenden die de doelen van de vereniging onderschrijven en mede 
beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden. 
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Het bestuur heeft al eerder aangegeven dat onze doelstellingen 
(belangenbehartiging; lotgenotencontacten) meer en meer in gevaar komen als we in 
toenemende mate onze dalende  inkomsten gebruiken voor de betaling van de 
stijgende vaste kosten zoals salarissen, huisvesting en backoffice administratie. In 
2019 was dit ca 57%.  Een meerjarendoorrekening, getoetst door onze accountant, 
liet zien dat bij ongewijzigd beleid dit percentage de komende jaren nog verder 
omhoog zal gaan. Het roer moet dus om en dat hebben we in belangrijke mate al in 
2019 gerealiseerd en voor een klein deel nog in 2020.  
In deze MaculaVisie vindt u ook een pleidooi voor een MaculaVisie nieuwe stijl die in 
de komende jaren viermaal per jaar zal verschijnen en dit in samenhang met de 
verenigingsactiviteiten op de sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en niet 
te vergeten de Nieuwsbrief. 
De bovenstaande reorganisatie levert ons de gewenste reductie in de vaste kosten. 
“Wij zijn MEO” verzorgt en beheert nu ons back en frontoffice. En door deze 
uitbesteding beloont het Ministerie van VWS ons met een extra subsidie van € 
10.000,- 
Hoe verhouden zich nu met de nieuwe begroting de vaste kosten tot de baten? 
Ik zei u al dat bij ongewijzigd beleid de verhouding vaste kosten en inkomsten ca 
57% zou bedragen. Nu, met de doorgevoerde reorganisatie, verdere maatregelen en 
extra subsidie zal dit ca 33 % bedragen en in 2021 schatten wij 26%!  
 

2.1 Het Landelijk bureau 

Op 1 januari 2019 bestaat het landelijk bureau uit één personeelslid en twee vaste 
vrijwilligers. 

- Mary Ruskamp – hoofd bureau (personeelslid 
-Ria Dekker – MaculaVisie (vrijwilliger MaculaVisie en 4 uur per week in een 
                       constructie van betaalde kracht werkzaam op het landelijk 
                       bureau) 
-Paul Draper – financiële administratie (vrijwilliger) 

Mary Ruskamp heeft een dienstverband van 29 uur per week. Zij houdt zich bezig 
met ondersteuning en advisering van het bestuur naast de coördinatie van de 
werkzaamheden op het bureau. De noodzakelijke en gewenste reductie van de vaste 
kosten dwingt het bestuur afscheid te nemen van Mary.  
In wederzijds goede harmonie wordt op 30 oktober 2019 een 
VastStellingsOvereenkomst (VSO) met Mary getekend en gaat Mary op 1 maart 
2020 uit dienst van de vereniging. Op de komende ALV in april 2020 hopen wij van 
haar afscheid te nemen en haar nogmaals te bedanken voor alle werk die zij verzette 
in de afgelopen tien jaar.  
 

2.2 Ledenadministratie en huisvesting 

De ledenadministratie, salarisadministratie incl. HR worden uitgevoerd door 
medewerkers van de Oogvereniging. Zij handelen ook de telefonische vragen 
daarover af. Tevens huurt de MaculaVereniging een ruimte van de Oogvereniging 
aan de Churchilllaan in Utrecht waarin ons Landelijk Bureau is gevestigd.  
De noodzakelijke besparing op vaste kosten leidt na ernstig beraad tot het besluit om 
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het contract met de Oogvereniging inzake de uitvoering van de genoemde 
administratieve zaken per 1 augustus 2019 op te zeggen.   
Tevens ook de huur van de ruimte binnen de huisvesting van de Oogvereniging te 
beëindigen en wel per 1 januari 2020. 
Het bestuur van de MaculaVereniging is zich ten volle bewust van de consequenties 
van deze reorganisatie maar meent tegen de achtergrond van de boven geschetste 
ontwikkelingen deze rigoureuze stappen te moeten nemen.  

Tevens benadrukt het bestuur dat het de goede samenwerking met de 
Oogvereniging wil voortzetten en daar waar maar mogelijk samen wil optrekken met 
het oog op een betere wereld voor slechtzienden! 

2.3 Backoffice en Frontoffice 

Het backoffice (ledenadministratie, salarisadministratie) en het frontoffice 
(telefonische bereikbaarheid van de vereniging en de Macula-Infolijn, zie verder 
onder hoofdstuk 1.4 de Macula-Infolijn) zijn per 1 augustus 2019 ondergebracht bij 
het mediabureau Stichting Wij zijn MEO in Haarlem. Het bestuur heeft daartoe 
besloten na uitvoerig contact met andere patiëntenorganisaties die al langer werken 
met Wij zijn MEO. Vertrouwen biedt ook dat Wij zijn MEO nauw is gelieerd aan 
PGOsupport waar de MaculaVereniging al langer mee samenwerkt. Bijzonder aan 
Wij zijn MEO  is dat de medewerkers deels een beperking als AD(H)D of autisme 
hebben en samen met stagiairs uit het regulier en speciaal voortgezet onderwijs hun 
werk verrichten. Zij krijgen professionele begeleiding en ondersteuning van vaste 
krachten, zoals een grafisch leermeester en een jobcoach. Op deze manier zal Wij 
zijn MEO ons de verwachte dienstverlening bieden! Het onderbrengen van onze 
backoffice en ons frontoffice bij deze instelling geeft ons ook zicht op een jaarlijkse 
overheidssubsidie van € 10.000. 
PGOsupport in Utrecht biedt ons vergaderruimten aan tegen beperkte kosten, 
waarmee we het vertrek uit het kantoorpand aan de Churchilllaan in Utrecht voor een 
belangrijk deel kunnen compenseren.  
Het  formele adres voor de KvK wordt zoals bij veel patiëntenverenigingen het adres 
van de secretaris van de MaculaVereniging. 
De medewerkers van de MaculaVereniging zullen vanuit flexibele werkruimten 
werken; mogelijk ook bij PGOsupport. 
Voor de leden van de MaculaVereniging geldt dat de telefonische bereikbaarheid van 
de MaculaVereniging beter wordt door de inzet van Wij zijn MEO. Iedereen die belt of 
een mail stuurt zal gegarandeerd binnen één werkdag teruggebeld of teruggemaild 
worden. 
De kostenbesparingen die de reorganisatie oplevert zullen worden ingezet om het 
begrotingstekort terug te dringen én meer gelden vrij te maken voor 
belangenbehartiging, zelfredzaamheid van lotgenoten en een grotere vereniging met 
meer impact. 
 
2.4 De Macula-Infolijn 

Tot 1 augustus 2019 was de Macula-Infolijn onderdeel van de Ooglijn, een dienst die 
wordt gesubsidieerd door het Oogfonds. De Oogvereniging verzorgt de Ooglijn en 
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Het bestuur heeft al eerder aangegeven dat onze doelstellingen 
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Ik zei u al dat bij ongewijzigd beleid de verhouding vaste kosten en inkomsten ca 
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2.2 Ledenadministratie en huisvesting 

De ledenadministratie, salarisadministratie incl. HR worden uitgevoerd door 
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het contract met de Oogvereniging inzake de uitvoering van de genoemde 
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telefoontjes over macula degeneratie of vragen over de Macula Vereniging werden 
volgens afspraak doorgeschakeld naar het Landelijk Bureau. Vanaf 1 augustus 2019 
worden de telefoontjes die binnenkomen op de Macula-Infolijn rechtstreeks 
opgenomen door het frontoffice van Wij zijn MEO en doorgezet naar deskundige 
vrijwilligers van de MaculaVereniging. De Macula-infolijn is nu van maandag tot en 
met vrijdag tijdens kantooruren bemand. 

Er wordt veel gebruik gemaakt van de Macula-infolijn door mensen die net de 
diagnose macula-degeneratie hebben gekregen of door nabije naasten van mensen 
met deze diagnose. De werkdruk van het beperkte aantal vrijwilligers blijkt te hoog en 
er werd gezocht naar een andere meer passende oplossing. Deze werd gevonden in 
de meer dan 3500 leden van onze vereniging. Met zoveel ervaringsdeskundigen zijn 
er vast genoeg mensen die hun kennis willen inzetten om andere mensen te helpen. 
Na een oproep hiervoor hebben zich bijna 30 leden aangemeld om in dit project te 
participeren. Binnenkort zal er een informatie- en trainingsdag worden georganiseerd 
om deze enthousiaste mensen op hun taak voor te bereiden. Het is mooi om te 
ervaren dat mensen binnen onze vereniging zich willen inzetten voor hun lotgenoten. 
Bovendien wordt de groep betrokken leden binnen de vereniging aanmerkelijk groter 
en dragen we de vereniging met elkaar naar een hoger niveau waar we elkaar met 
raad en daad terzijde staan. 

2.5 ANBI status 

De MaculaVereniging werd medio 2019 doorgelicht door de Belastingdienst op haar 
status van ANBI organisatie. Een tweetal acties diende genomen te worden: 
- Wijziging van de Statuten 
- Publicatie van aansluitende beleidsstukken over de afgelopen jaren 
 
Wijziging van de Statuten 
 
Op 4 oktober 2019 werd een extra ALV gehouden aansluitend op de Kaderdag 
omdat de Statuten gewijzigd dienden te worden. In de Statuten moet worden 
vastgelegd wat er gebeurt met liggende gelden in geval van opheffing van de 
vereniging. Een eis die de Belastingdienst stelt aan de ANBI-status. Een notaris in 
Utrecht werd verzocht de juiste formulering te maken die vervolgens unaniem werd 
aangenomen door de ALV. Na het doorlopen van deze formele besluitvorming, 
vervolgens de notariële goedkeuring en deponering bij de KvK werden de gewijzigde 
statuten op onze website geplaatst. U kunt deze daar vinden en ook in dit schrijven.  

“2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde --- 
besluit de bestemming vast voor het batig saldo, met dien verstande dat 
een eventueel batig liquidatiesaldo ten goede moet komen aan een ------ 
andere Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke ----------- 
doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling -- 
heeft.”--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Publicatie van aansluitende beleidsstukken over de afgelopen jaren 
 
De onderstaande aansluitende beleidsstukken werden de Belastingdienst 
toegestuurd en ook gepubliceerd zoals vereist op onze website. U kunt ze daar 
vinden en inzien op de pagina: https://maculavereniging.nl/voor-u/hoe-is-de-
organisatie-van-maculavereniging/ Onze documenten. 

Driejarenbeleidsplan MaculaVereniging 2019-2021 

Visiestuk MaculaVereniging Vooruitzicht 2017-2018 

Perspectiefnota MD Vereniging 2014-2017 

2.6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

In het Bestuur werd met de overgang naar “Wij zijn MEO” in september 2019 
besloten om de algemene groepsmails alleen via MEO te laten versturen naar leden. 
En dus ook het e-mailverkeer van de verschillende Macula-cafés, AnderZicht en 
andere groepsactiviteiten via MEO te laten lopen. MEO heeft kennis en is gehouden 
om dit mailverkeer keurig volgens de AVG regels te versturen en te beheren. 
 
Op de Kaderdag van 4 oktober 2019 (zie Hoofdstuk 4) kwam de berichtgeving van 
de Macula-Café bijeenkomsten naar onze leden ter sprake. Leden die in een gebied 
wonen waar een bijeenkomst wordt gehouden ontvangen altijd een 
uitnodiging/herinnering van zo’n bijeenkomst.  
Om deze berichtgeving zo foutloos mogelijk te laten verlopen en ook volgens de 
AVG-regels spreekt het Bestuur later het volgende af: 
 
Rob Otten is de coördinator-informatieverspreiding tussen de MaculaVereniging, de 
organisatoren van de bijeenkomsten en MEO. 
 
Dit houdt in: 
 
Alle teksten en informatie die verstuurd moeten worden voor een 
uitnodiging/mededeling of wat dan ook, gaan naar Rob Otten 
(webmaster@maculavereniging.nl)  Rob checkt vervolgens samen met Ria Dekker 
de tekst, controleert of de informatie naar de juiste groep gaat en stuurt dan de 
informatie direct door naar MEO. 
 
MEO zet de mailing klaar en stuurt een conceptversie naar Rob voor akkoord waarbij 
hij de mailing die klaar staat voor verzending checkt met degene die de mailing wil 
versturen en bijvoorbeeld een kaderlid die op de hoogte wil zijn van deze uitgaande 
mailing. Rob krijgt akkoord en geeft dit door aan MEO.  
Mailing wordt vervolgens conform de AVG-regelgeving verstuurd naar de juiste 
mailadressen. 
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3. De Ledenraad 
 
Ledenraad MaculaVereniging jaarverslag 2019 

Het jaar 2019 was voor de Ledenraad een jaar met uitdagingen of is het woord 
“kansen” beter op zijn plaats? 

Gedurende het verslagjaar zijn er in de Ledenraad vacatures ontstaan. Deze zijn nog 
niet ingevuld. Een oproep in de MaculaVisie en op de website is geplaatst. Eind 2019 
bestaat de Ledenraad uit mevrouw Fieke Morres-van der Es, mevrouw Astrid 
Hoeksma (secretaris), de heer Hans van den Hadelkamp en de heer Huub Schreurs 
(voorzitter). 

Het doel van de Ledenraad is: gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het 
bestuur op de hoofdlijnen van het driejarenbeleidsplan. Ook het voeling houden met 
maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de vereniging is een 
belangrijk doel. De Ledenraad bezoekt regelmatig Maculabijeenkomsten en neemt 
deel aan beurzen als stand bemensing. Een meer actieve rol naar 
Maculabijeenkomsten is nodig maar door vacatures binnen de Ledenraad helaas nog 
niet zijn ingevuld. 

In september 2019 is na intensieve voorbereiding het project “Visuele 
Toegankelijkheid van de openbare ruimten en gebouwen” (VTOR) gestart. 

Het project wordt begeleid door Zonmw en is onderdeel van het door de overheid 
benoemde project “voor elkaar”. Onze vereniging heeft voor dit project subsidie 
ontvangen. Regelmatig zult u over de voortgang worden geïnformeerd. 

In het afgelopen jaar heeft de Ledenraad 3 keer vergaderd, waarvan 1 maal met het 
bestuur. Het meest frequent is de communicatie per email. In de nabije toekomst zal 
ook voor de Ledenraad ruimte worden geschapen op de website. Ideeën, suggesties 
zijn welkom en uiteraard zullen leden en Maculabijeenkomsten bij de inhoud worden 
betrokken. 

Voor het overleg en de communicatie met het bestuur zal de Ledenraad voorstellen 
doen ter verbetering. De Ledenraad heeft de reorganisatie van het bureau 
goedgekeurd. 

Attentie: Indien u contact op wilt nemen met de Ledenraad nodigen wij u uit dit te 
doen met de voorzitter, de heer Huub Schreurs (voorzitter) tel. 06-53530702 en tel. 
040-2522291 of Astrid Hoeksma (secretaris) tel. 0297-242451. Huub is ook te 
bereiken op huub.schreurs@upcmail.nl en Astrid op hoeksma.astrid@gmail.com.  

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 een van de Macula Cafés zijn besproken en ruimere 
aandacht verdienen. 
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4. Het Ledenbestand 

Het ledental was 1 januari 2019: 3743 en eind december 2019: 3534 leden; een 
netto daling van 220 leden (5,6%). In 2018 konden we 200 nieuwe leden inschrijven 
en nu in 2019, 140 nieuwe leden maar netto zien we toch nog steeds een daling. In 
2016 (8,7%), in 2017 (6,3%), 2018 (4,7%) en nu in 2019 (5,6%). De dalende tendens 
zet nog steeds door en dat heeft in belangrijke mate te maken met de relatief grote 
groep van zeer oude leden; 1500 leden vallen in de leeftijdscategorie 80 jaar en 
ouder. Het Bestuur investeert daarom in 2020 opnieuw in extra mensen en middelen 
om een netto stijging van het ledenaantal te realiseren. We zullen ons daarbij ook 
richten op de categorie  steunleden dat wil zeggen zij die belang hebben bij of 
invloed uitoefenen op de MaculaVereniging.  

 

 
 
In de periode 1 januari 2019 tot 1 december 2019 zijn we van 3.754 naar 3.686 leden 
gegaan, een verlies van 68 leden. 
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4. Het Ledenbestand 

Het ledental was 1 januari 2019: 3743 en eind december 2019: 3534 leden; een 
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om een netto stijging van het ledenaantal te realiseren. We zullen ons daarbij ook 
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In de periode 1 januari 2019 tot 1 december 2019 zijn we van 3.754 naar 3.686 leden 
gegaan, een verlies van 68 leden. 
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December is de maand van de opzeggingen. Tussen 1 december 2019 en 1 januari 
2020 wederom een verlies van 152 leden. Het totaal over 2019 komt uit op 220. Dat 
is zo’n 6% van ons ledental op 1 januari 2019. 
Het aantal leden per 1 januari 2020 is dus 3543 leden. 
 
5. Vrijwilligers en Kader 
 
De Macula-cafés, de Macula-bijeenkomsten en de Macula-huiskamerbijeenkomsten 
evenals de regionale informatiebijeenkomsten zijn goed bezocht.  

Op vrijdag 4 oktober 2019 is de jaarlijkse Kaderdag georganiseerd, dit keer in een 
café-restaurant in Utrecht. De bijeenkomst werd bezocht door circa 37 vrijwilligers en 
partners. Deze Kaderdag stond vooral in het teken van ontmoeting en de vraag hoe 
wij elkaar zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in het vrijwilligerswerk dat wij 
overal in het land ondernemen. Hoe kunnen we optimaal profiteren van elkaars 
activiteiten en ook laten inspireren.  
Frans Strijk houdt een inspirerende verhaal over zijn activiteiten in het Macula-Café 
Assen. 
Hij illustreert met veel voorbeelden wat je allemaal met elkaar kunt ondernemen 
(wandelingen; culturele uitstapjes; interessante lezingen).  
Een bijzonder moment is wel het bezoek van de commissaris van de koning, mevr. 
Jette Klijnsma aan het Macula-Café Assen op 10 september 2019! 
  

6. Voorlichting en contacten 

6.1 Bel-team 
  
De leden van het Bel-team zijn Maurits Emmen(coördinator), Corrie van Herwijnen, 
Joop Sanders en Tijmen Stoof. De leden van het Bel-team zijn toegerust door middel 
van een training die gevolgd is bij PGOsupport in Utrecht. Tevens is een uitgebreid 
draaiboek beschikbaar met de nodige informatie op breed terrein ten aan zien van 
macula-degeneratie. 
 
Werkwijze: 
De coördinator ontvangt van de ledenadministratie de nieuw aangemelde leden en 
maakt hierin een verdeling in de diagnose droge of natte Macula degeneratie. 
Het doel van het Bel-team is de nieuwe leden welkom heten binnen de vereniging en 
eventuele vragen beantwoorden. Maar vooral een goed luisterend oor hebben. 
De diagnose ”Macula degeneratie” roept vele vragen op en leidt tot veel schrik en 
ook verdriet en wanhoop. 
Veel waardering is er voor het informatiepakket dat de nieuwe leden ontvangen. 
Adviezen worden gegeven ten aanzien van het gebruik van voedingssupplementen 
en de aanschaf daarvan en van hulpmiddelen en de leveranciers daar van. 
Het feit dat er contact is met een zogenaamde “lotgenoot” ofwel een 
ervaringsdeskundige wordt zeer op prijs gesteld. 
Een enkele keer is er een advies van het nieuwe lid, zoals iemand die vertelde dat 
een watermassage onder de douche leidde tot meer gezichtsvermogen. 
Het aantal nieuwe leden dat door het bel-team benaderd is in 2019 is ca. 171. 
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In het voorjaar komt het Bel-team bij elkaar om het afgelopen jaar te evalueren en 
elkaar feedback te geven. Ook vind u het Bel-team terug als aanspreekpunt tijdens 
de landelijke dag of tijdens het JMD symposium. 
  
6.2 Macula-cafés 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.  

Op regelmatige basis zijn bijeenkomsten geweest in Amsterdam, Brunssum, 
Bussum, Cuijk, Eindhoven, Enschede, Franeker, Groningen, Lisserbroek, 
Middelburg, 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 voor een lezing. 

6.3 Macula - 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 2019 zijn in een aantal plaatsen 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. 
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 wordt verteld over het 
gebruik van optische en elektronische hulpmiddelen. Op uitnodiging gaven 
bestuursleden ook het afgelopen jaar voorlichting bij ouderenbonden en andere 
geïnteresseerde organisaties. 
 
7. Verslag Landelijke Macula-dag 2019 

De Landelijk Macula-dag is in 2019 gehouden op zaterdag 6 april in het NBC  
Nieuwegein. Er zijn diverse lezingen gegeven en er waren weer vele stands met 
onder andere hulpmiddelen en voedingssupplementen. Mochten we vorig jaar 175 
bezoekers ontvangen, dit jaar waren het er zo’n 385! 
 
Het thema van de Macula-dag was: Eigen regie.   
 
Het Bestuur wilde deze keer vooral aandacht vragen voor de zelfregie. Wat kan je 
zelf doen? Daarvoor zijn diverse sprekers uitgenodigd over Biomarkers, MD vindbaar 
in het bloed en leefstijlaanpassing (voeding en stress), veilig autorijden met MD en 
welke stappen je kunt ondernemen om de zelfregie in je leven te behouden. 
Ook mochten we weer vele standhouders begroeten met hulpmiddelen, 
voedingssupplementen en informatie. De aanwezigen konden op hun gemak de 

3729 Macula Geel katern A4 CE 01.indd   243729 Macula Geel katern A4 CE 01.indd   24 06-03-20   15:2806-03-20   15:28



24 
 

December is de maand van de opzeggingen. Tussen 1 december 2019 en 1 januari 
2020 wederom een verlies van 152 leden. Het totaal over 2019 komt uit op 220. Dat 
is zo’n 6% van ons ledental op 1 januari 2019. 
Het aantal leden per 1 januari 2020 is dus 3543 leden. 
 
5. Vrijwilligers en Kader 
 
De Macula-cafés, de Macula-bijeenkomsten en de Macula-huiskamerbijeenkomsten 
evenals de regionale informatiebijeenkomsten zijn goed bezocht.  

Op vrijdag 4 oktober 2019 is de jaarlijkse Kaderdag georganiseerd, dit keer in een 
café-restaurant in Utrecht. De bijeenkomst werd bezocht door circa 37 vrijwilligers en 
partners. Deze Kaderdag stond vooral in het teken van ontmoeting en de vraag hoe 
wij elkaar zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in het vrijwilligerswerk dat wij 
overal in het land ondernemen. Hoe kunnen we optimaal profiteren van elkaars 
activiteiten en ook laten inspireren.  
Frans Strijk houdt een inspirerende verhaal over zijn activiteiten in het Macula-Café 
Assen. 
Hij illustreert met veel voorbeelden wat je allemaal met elkaar kunt ondernemen 
(wandelingen; culturele uitstapjes; interessante lezingen).  
Een bijzonder moment is wel het bezoek van de commissaris van de koning, mevr. 
Jette Klijnsma aan het Macula-Café Assen op 10 september 2019! 
  

6. Voorlichting en contacten 

6.1 Bel-team 
  
De leden van het Bel-team zijn Maurits Emmen(coördinator), Corrie van Herwijnen, 
Joop Sanders en Tijmen Stoof. De leden van het Bel-team zijn toegerust door middel 
van een training die gevolgd is bij PGOsupport in Utrecht. Tevens is een uitgebreid 
draaiboek beschikbaar met de nodige informatie op breed terrein ten aan zien van 
macula-degeneratie. 
 
Werkwijze: 
De coördinator ontvangt van de ledenadministratie de nieuw aangemelde leden en 
maakt hierin een verdeling in de diagnose droge of natte Macula degeneratie. 
Het doel van het Bel-team is de nieuwe leden welkom heten binnen de vereniging en 
eventuele vragen beantwoorden. Maar vooral een goed luisterend oor hebben. 
De diagnose ”Macula degeneratie” roept vele vragen op en leidt tot veel schrik en 
ook verdriet en wanhoop. 
Veel waardering is er voor het informatiepakket dat de nieuwe leden ontvangen. 
Adviezen worden gegeven ten aanzien van het gebruik van voedingssupplementen 
en de aanschaf daarvan en van hulpmiddelen en de leveranciers daar van. 
Het feit dat er contact is met een zogenaamde “lotgenoot” ofwel een 
ervaringsdeskundige wordt zeer op prijs gesteld. 
Een enkele keer is er een advies van het nieuwe lid, zoals iemand die vertelde dat 
een watermassage onder de douche leidde tot meer gezichtsvermogen. 
Het aantal nieuwe leden dat door het bel-team benaderd is in 2019 is ca. 171. 

25 
 

In het voorjaar komt het Bel-team bij elkaar om het afgelopen jaar te evalueren en 
elkaar feedback te geven. Ook vind u het Bel-team terug als aanspreekpunt tijdens 
de landelijke dag of tijdens het JMD symposium. 
  
6.2 Macula-cafés 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.  

Op regelmatige basis zijn bijeenkomsten geweest in Amsterdam, Brunssum, 
Bussum, Cuijk, Eindhoven, Enschede, Franeker, Groningen, Lisserbroek, 
Middelburg, 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 voor een lezing. 

6.3 Macula - 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 2019 zijn in een aantal plaatsen 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. 
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 wordt verteld over het 
gebruik van optische en elektronische hulpmiddelen. Op uitnodiging gaven 
bestuursleden ook het afgelopen jaar voorlichting bij ouderenbonden en andere 
geïnteresseerde organisaties. 
 
7. Verslag Landelijke Macula-dag 2019 

De Landelijk Macula-dag is in 2019 gehouden op zaterdag 6 april in het NBC  
Nieuwegein. Er zijn diverse lezingen gegeven en er waren weer vele stands met 
onder andere hulpmiddelen en voedingssupplementen. Mochten we vorig jaar 175 
bezoekers ontvangen, dit jaar waren het er zo’n 385! 
 
Het thema van de Macula-dag was: Eigen regie.   
 
Het Bestuur wilde deze keer vooral aandacht vragen voor de zelfregie. Wat kan je 
zelf doen? Daarvoor zijn diverse sprekers uitgenodigd over Biomarkers, MD vindbaar 
in het bloed en leefstijlaanpassing (voeding en stress), veilig autorijden met MD en 
welke stappen je kunt ondernemen om de zelfregie in je leven te behouden. 
Ook mochten we weer vele standhouders begroeten met hulpmiddelen, 
voedingssupplementen en informatie. De aanwezigen konden op hun gemak de 

3729 Macula Geel katern A4 CE 01.indd   253729 Macula Geel katern A4 CE 01.indd   25 06-03-20   15:2806-03-20   15:28



26 
 

nieuwste ontwikkelingen voor lezen en dagelijkse bezigheden ontdekken, als ook 
informatie krijgen hoe om te gaan met de oogaandoening. 
Dat je niet bij de pakken neer moet gaan zitten, lieten een vijftal kunstenaars (allen 
MD’ers) zien. Mooie schilderijen van Heleen Schoots, beelden van Marleen Buscoop, 
een kunstfoto van Jankie van Soest, twee bewerkte foto’s van Berry den Brinker en 
bronzen sculpturen van Roger Ravelli waren te bewonderen. Adri Hopman vertelde 
de bezoekers over de stichting KUBES. Deze stichting zet zich in voor de 
toegankelijkheid van kunst en cultuur voor mensen met een visuele beperking. Zo 
bieden zij cultuurliefhebbers excursies, creatievelingen workshops kunstexpressie, 
kunstenaars een platform om hun werk te presenteren en musea advies over hoe zij 
beter toegankelijk kunnen zijn voor blinde en slechtziende bezoekers. 

Lezingen, cabaret en muziek 

Prof. dr. Anneke den Hollander met de lezing over biomarkers voor 
leeftijdgebonden macula-degeneratie 
Dr. ir. Bram Harder met de lezing “Zelf regie; ik en de ander” 
Dr. Bart Melis-Dankers met een interessante lezing over veilig en verantwoord 
autorijden met MD 
 
De lezingen van Anneke den Hollander en Bram Harder zijn terug te vinden en te 
beluisteren op onze website. De getoonde spread sheets van de lezing van Bart 
Melis-Dankers zijn terug te vinden op onze website.  
 
Charlotte Glorie bezong als cabaretière kleine zorgen. Dit cabaret is te beluisteren 
op onze website 
 
De Miracles of Music maakt muziek met het publiek. De getoonde spread sheets 
van de presentatie  van de Miracles of Music zijn terug te vinden op onze website.  
 
Afscheid van Peter Hoogerbrugge 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is afscheid genomen van Peter 
Hoogerbrugge als bestuurslid van de MaculaVereniging. Peter zal wel nauw 
betrokken blijven bij de MaculaVereniging o.a. bij projecten. Peter Derks, Henk van 
Wijk en Malou Saat zijn toegevoegd aan het bestuur. Henk als nieuwe 
penningmeester, Peter en Malou gaan zich richten op voorlichting, 
informatiebijeenkomsten, vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid. 
 
8. Informatie en communicatie 

8.1 Werkgroep Communicatie (WGC) 

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Karin Terbraak (bestuurslid JMD), 
Marian Willems (lid van de MaculaVereniging), Peter Derks (bestuurslid voorlichting) 
Ria Dekker (redacteur MaculaVisie), Rob Otten (webmaster) en Heleen Schoots 
(voorzitter en bestuurslid communicatie) 
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Activiteiten van de werkgroep in 2019 

1 Belangenbehartiging en aandacht voor verbinding: Als vereniging zijn we er 
allereerst voor de leden. We willen de leden door middel van ons tijdschrift, zo 
goed mogelijk informeren over nieuwe ontwikkelingen zowel op het gebied van 
hulpmiddelen, leefwijze als wetenschappelijke ontwikkelingen. Het tijdschrift is 
dit jaar 5x verschenen 

2 Leden werven: om ons werk goed te kunnen doen hebben we meer leden 
nodig. Het ledenaantal is opnieuw gedaald en vandaar dat we een aanzet 
hebben gemaakt voor een Macula-week eind 2020 om meer aandacht te 
genereren voor onze vereniging.  

3 Informeren: naast het informeren van onze leden leggen we ook steeds meer 
nadruk op de informatie van niet-leden door middel van social media, de 
Nieuwsbrief en nieuwe publicaties/folders. Voor het NOG congres 2019 van 
oogartsen met specialisatie medische retina hebben we een houder gemaakt 
met visitekaartjes van de MaculaVereniging om uit te delen aan patiënten.  

4 De Macula-infolijn van de MaculaVereniging biedt ons veel mogelijkheden om 
ook niet leden te informeren. Er komen veel vragen binnen van kinderen van 
mensen met MD, familieleden en vrienden. Er is een grote diversiteit aan 
vragen en de respons is zeer positief en levert ons ook nieuwe leden op. 

5 Wachtkamerscherm bij huisartsen: we hebben een scherm met informatie 
gemaakt en dit aangeboden aan huisartsen. 

6 Voorbereiding van de Macula-dag: dit jaar vond de Macula-dag plaats op 9 
april 2019 in Nieuwegein. In mei zijn we begonnen met de opzet van de 
Macula-dag voor 2020. We hebben ons concept veranderd en bieden meer 
keuze mogelijkheid. De bezoekers kunnen nu in de middag kiezen uit 9 
workshops. 

7 Organisatie van de Kaderdag. De kaderleden werken in de regio en 
organiseerden dit jaar, 2019, op veel plaatsen ontmoetingsavonden en 
middagen met professionals zoals oogartsen, geschoolde 
ervaringsdeskundigen op het gebied van macula degeneratie en werknemers 
met kennis en kunde van Kon. Visio en Bartimeus.    

8 Voorlichting in ziekenhuizen en klinieken. In 2019 werden 
voorlichtingsavonden verzorgd bij de Bergman klinieken in Amsterdam en 
Amersfoort en in het Oogziekenhuis in Rotterdam. 

9 Artikelen. Dit jaar zijn diverse artikelen van onze hand over macula 
degeneratie gepubliceerd in Seniorenwijzer. 

De werkgroep vergaderde 10 x in 2019. 

 

 

 

3729 Macula Geel katern A4 CE 01.indd   263729 Macula Geel katern A4 CE 01.indd   26 06-03-20   15:2806-03-20   15:28



26 
 

nieuwste ontwikkelingen voor lezen en dagelijkse bezigheden ontdekken, als ook 
informatie krijgen hoe om te gaan met de oogaandoening. 
Dat je niet bij de pakken neer moet gaan zitten, lieten een vijftal kunstenaars (allen 
MD’ers) zien. Mooie schilderijen van Heleen Schoots, beelden van Marleen Buscoop, 
een kunstfoto van Jankie van Soest, twee bewerkte foto’s van Berry den Brinker en 
bronzen sculpturen van Roger Ravelli waren te bewonderen. Adri Hopman vertelde 
de bezoekers over de stichting KUBES. Deze stichting zet zich in voor de 
toegankelijkheid van kunst en cultuur voor mensen met een visuele beperking. Zo 
bieden zij cultuurliefhebbers excursies, creatievelingen workshops kunstexpressie, 
kunstenaars een platform om hun werk te presenteren en musea advies over hoe zij 
beter toegankelijk kunnen zijn voor blinde en slechtziende bezoekers. 

Lezingen, cabaret en muziek 

Prof. dr. Anneke den Hollander met de lezing over biomarkers voor 
leeftijdgebonden macula-degeneratie 
Dr. ir. Bram Harder met de lezing “Zelf regie; ik en de ander” 
Dr. Bart Melis-Dankers met een interessante lezing over veilig en verantwoord 
autorijden met MD 
 
De lezingen van Anneke den Hollander en Bram Harder zijn terug te vinden en te 
beluisteren op onze website. De getoonde spread sheets van de lezing van Bart 
Melis-Dankers zijn terug te vinden op onze website.  
 
Charlotte Glorie bezong als cabaretière kleine zorgen. Dit cabaret is te beluisteren 
op onze website 
 
De Miracles of Music maakt muziek met het publiek. De getoonde spread sheets 
van de presentatie  van de Miracles of Music zijn terug te vinden op onze website.  
 
Afscheid van Peter Hoogerbrugge 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is afscheid genomen van Peter 
Hoogerbrugge als bestuurslid van de MaculaVereniging. Peter zal wel nauw 
betrokken blijven bij de MaculaVereniging o.a. bij projecten. Peter Derks, Henk van 
Wijk en Malou Saat zijn toegevoegd aan het bestuur. Henk als nieuwe 
penningmeester, Peter en Malou gaan zich richten op voorlichting, 
informatiebijeenkomsten, vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid. 
 
8. Informatie en communicatie 

8.1 Werkgroep Communicatie (WGC) 

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Karin Terbraak (bestuurslid JMD), 
Marian Willems (lid van de MaculaVereniging), Peter Derks (bestuurslid voorlichting) 
Ria Dekker (redacteur MaculaVisie), Rob Otten (webmaster) en Heleen Schoots 
(voorzitter en bestuurslid communicatie) 

 

27 
 

Activiteiten van de werkgroep in 2019 

1 Belangenbehartiging en aandacht voor verbinding: Als vereniging zijn we er 
allereerst voor de leden. We willen de leden door middel van ons tijdschrift, zo 
goed mogelijk informeren over nieuwe ontwikkelingen zowel op het gebied van 
hulpmiddelen, leefwijze als wetenschappelijke ontwikkelingen. Het tijdschrift is 
dit jaar 5x verschenen 

2 Leden werven: om ons werk goed te kunnen doen hebben we meer leden 
nodig. Het ledenaantal is opnieuw gedaald en vandaar dat we een aanzet 
hebben gemaakt voor een Macula-week eind 2020 om meer aandacht te 
genereren voor onze vereniging.  

3 Informeren: naast het informeren van onze leden leggen we ook steeds meer 
nadruk op de informatie van niet-leden door middel van social media, de 
Nieuwsbrief en nieuwe publicaties/folders. Voor het NOG congres 2019 van 
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met visitekaartjes van de MaculaVereniging om uit te delen aan patiënten.  
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ook niet leden te informeren. Er komen veel vragen binnen van kinderen van 
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gemaakt en dit aangeboden aan huisartsen. 

6 Voorbereiding van de Macula-dag: dit jaar vond de Macula-dag plaats op 9 
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7 Organisatie van de Kaderdag. De kaderleden werken in de regio en 
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middagen met professionals zoals oogartsen, geschoolde 
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9 Artikelen. Dit jaar zijn diverse artikelen van onze hand over macula 
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8.2 Hoe doen we het op internet? 
 
 

 
  
  
Facebook 
  
Op Social Media beginnen we aardig door te krijgen hoe het moet. We hebben een 
algemene Facebook-pagina en 3 sub-pagina’s. De sub-pagina’s zijn JMD Plaza, 
JMD Ouders en LMD Plein. Deze 3 sub-pagina’s zijn besloten pagina’s en mensen 
dienen een lidmaatschapsverzoek in te dienen om toegang te krijgen tot deze 
pagina’s.  
 
Op deze 3 pagina’s kunnen mensen onderling met elkaar communiceren en 
ervaringen delen met elkaar. Zie het als een soort chatbox. Het aantal leden groeit 
gestaag en het blijkt dat hier veel behoefte aan is gezien alle activiteiten op deze 
besloten pagina’s. 
 

 
 
De algemene pagina van de MaculaVereniging is een bedrijfspagina en biedt 
daardoor een scala aan mogelijkheden. Deze pagina wordt heel veel bezocht en er is 
veel “verkeer”. Sinds een paar maanden hanteren we voor deze pagina een 
Contentkalender die wordt beheerd door het team van Karin Terbraak. Samen met 

29 
 

Carolien van Boven, Fieke van de Es en Mariska Luesink zorgt dit team voor 
dagelijkse interessante content op onze Facebook-pagina. 
 
Dit is de plaats waar vooraf allemaal berichten worden geplaatst die op wat voor 
manier dan ook informatie bevatten die interessant zijn voor onze doelgroep. Via 
deze kalender kan men per bericht instellen op welke dag en om welke tijd het 
bericht op Facebook wordt geplaatst. Dagelijkse nieuwe berichten op Facebook 
maken en houden de pagina aantrekkelijk om regelmatig te bezoeken. Ook bevatten 
deze berichten heel veel informatie over oogaandoeningen in het algemeen en 
verwijzen regelmatig naar andere relevante websites. 
 
Wanneer we een bericht op Facebook plaatsen dat naar onze eigen website 
doorlinkt zien we direct de bezoekersaantallen van de website omhoog schieten. Zo 
heeft het bericht op Facebook waarin we het filmpje over MD van de Macular Society 
ervoor gezorgd dat het aantal bezoekers op die dag meer dan verdubbeld werd. De 
juiste balans tussen de website en Facebook is dus van groot belang voor de 
ontwikkeling van beiden. 
 
Twitter 
 

 
 
Het Twitter-account van de MaculaVereniging heeft momenteel ruim 700 volgers. 
Ook via dit kanaal kunnen we veel mensen bereiken en onze berichten aan andere 
doelgroepen overbrengen. 
 
LinkedIn 
 
In 2019 hebben we groot netwerk opgebouwd op LinkedIn. Inmiddels zijn er zo’n 
1.500 professionals lid geworden van ons professionele platform en wekelijks 
melden zich nieuwe leden aan. 
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Opvallend is dat ongeveer 20% van deze leden werkzaam zijn in België. Begrijpelijk 
ook wel weer aangezien er bij onze zuiderburen geen vereniging is voor mensen met 
macula-degeneratie. 
 
Dit jaar gaan we op LinkedIn veel berichten en uitgebreide artikelen plaatsen over de 
MaculaVereniging. Het is belangrijk dat “onze“ professionals weten wie we zijn, wat 
we doen en wat we kunnen betekenen voor mensen met macula-degeneratie.  
 
Opmerkingen en suggesties voor onze sociale media kunt u sturen naar Rob Otten, 
webmaster@maculavereniging.nl 

8.3 MaculaVisie 

Het verenigingsblad MaculaVisie werd 5 keer uitgegeven in een oplage van 3700 
stuks. De redactie bestaat uit: Marie-José Rijnders, Mieke Gruijntjes en 
eindredacteur: Ria Dekker. De afleveringen zijn gevuld met nieuws over 
hulpmiddelen, medische ontwikkelingen en activiteiten van de MaculaVereniging. De 
columns van Marie José beschrijven herkenbare emoties en ergernissen bij 
slechtziendheid.  
Een ander onderwerp is zelfregie. U kunt de lezing van Bram Harder hierover op de 
Macula-dag 2019 terugvinden in de Macula Visie, nr. 2, 2019 en beluisteren op onze 
website. 
Reinie Doorn geeft in de MaculaVisie, nr. 1, 2, 3 en 4, 2019 veel ervaringen en tips 
om bij toenemende slechtziendheid toch de zelfregie te behouden in het leven van 
alledag. 
 
En in 2019 ook weer interviews. Het interview met Karin Terbraak die haar leven 
vorm geeft in het proces van slechtziendheid naar uiteindelijk blindheid in de 
MaculaVisie nr. 1. Interviews met Peter Derks en Henk van Wijk in de MaculaVisie 
nr. 2. En van de hand van Renée Braams een gesprek met Lidy Blokzijl in 
MaculaVisie nr. 4 en een gesprek met Maurits Emmen (coördinator Belteam) in 
MaculaVisie nr. 5. 
 
Verschillende artikelen over medische zaken vindt u in paragraaf 12 onder Medische 
Zaken. 
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MaculaVisie in de komende jaren 
 
In het Driejaren-beleidsplan 2019-2021 hebben we vastgelegd dat we de 
MaculaVereniging stapje voor stapje willen transformeren van een 
patiëntenvereniging naar een platform voor belanghebbenden van de 
oogaandoening macula-degeneratie. 
 
Deze belanghebbenden kunnen patiënten zijn, kinderen van patiënten, nabije 
naasten, oogartsen, zorgverzekeraars, ontwikkelaars van voorzieningen en 
hulpmiddelen. De MaculaVereniging wordt dan het platform waar al deze groepen 
met elkaar in gesprek zijn om een betere wereld voor slechtzienden te scheppen en 
macula-degeneratie de wereld uit te helpen! 
 
MaculaVisie en onze doelgroepen 
 
MaculaVisie, het blad van de vereniging, zou in de bovengeschetste verbreding van 
de vereniging, een blad voor de genoemde belanghebbenden moeten worden en 
aan de vorming van dit platform zijn steentje kunnen bijdragen. Vanuit mijn 
perspectief zou ik wensen dat mijn kinderen, die potentiële kandidaten zijn voor MD, 
ook artikelen in het blad kunnen vinden waarmee zij aan de slag kunnen. 
Bijvoorbeeld in de aanscherping van hun leefstijl met het oog op macula-degeneratie. 
 
De MaculaVisie wordt door veel van onze leden gewaardeerd en het zou prachtig 
zijn als dit mooie blad verder kan uitgroeien tot een medium waarin ook andere 
belanghebbenden zich kunnen vinden en herkennen. Uitdagende en inspirerende 
vragen dringen zich dan op. Wat willen de verschillende doelgroepen zien en vinden 
in het blad? Kunnen we nummers maken die het waard zijn om bewaard te worden? 
Ik denk dan aan themanummers over leefstijl, over voeding, over digitale 
hulpmiddelen, over het behoud van zelfregie bij toenemende slechtziendheid, over 
de stand van wetenschappelijk onderzoek van macula-degeneratie, over de 
eerstelijnszorg (optometristen en huisartsen) en tweedelijnszorg (oogartsen) van 
mensen met macula-degeneratie.  
 
MaculaVisie en onze andere informatie kanalen 
 
Naast de MaculaVisie heeft de MaculaVereniging inmiddels ook een geheel 
vernieuwde website die op dit moment gemiddeld ongeveer 3.000 keer per week 
wordt bezocht, een Nieuwsbrief voor de snelle informatie, Facebook waarin veel 
leden en vrienden van de vereniging elkaar vinden, LinkedIn met een bestand van 
1800 connecties in de oogwereld en Twitter met 930 volgers. Kortom de MaculaVisie 
is bij lange na niet meer het enige informatiekanaal waarin de vereniging zich doet 
horen en wederhoor krijgt. 
 
En daarom dringt de vraag zich dan ook op hoe de MaculaVisie zich in de komende 
jaren moet verhouden tot deze nieuwe vormen van communicatie. Wij menen dat de 
MaculaVisie zich meer moet gaat richten op context en achtergrondverhalen en 
minder op de informatie die we beter en sneller via onze Website, Nieuwsbrief en 
onze sociale media-kanalen kunnen verspreiden.  
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MaculaVisie wordt een platform op zich 
 
Natuurlijk blijven we de MaculaVisie in gedrukte vorm verspreiden. Ook de zwart-wit 
uitvoering en de MaculaVisie op CD blijven bestaan. We gaan ons blad wel verder 
ontwikkelen en zullen optimaal gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden 
die er op dit moment zijn. 
 
Nu wordt de MaculaVisie ook digitaal verzonden, en ook dat blijven we doen. De 
digitale versie gaan we echter uitbreiden. De mogelijkheid zal worden geboden om 
binnen het digitale bestand van de MaculaVisie doorverwijzingen te maken naar 
artikelen en publicaties van andere organisaties om op deze manier onze lezers van 
zoveel mogelijk informatie te voorzien. De lezer kan zelf bepalen of men deze 
informatie wel of niet tot zich wil nemen.  
 
MaculaVisie in 2020 
 
In de eerste helft van dit jaar zal de huidige redactie nog twee vertrouwde 
MaculaVisie’s uitbrengen en we zijn daar heel blij mee. In de tweede helft van dit jaar 
zetten we in op een tweetal MaculaVisie’s in de nieuwe stijl, vier dus in plaats van 
vijf. Deze twee nummers nieuwe stijl zullen worden uitgebracht met de overwegingen 
zoals boven uiteengezet maar u zult daar ook vertrouwde informatie over de 
vereniging in de vaste rubrieken zoals veel gestelde vragen, lopend onderzoek, de 
rubriek van onze oogarts, Maarten Copper, werk van het Belteam en de Macula-
infolijn, de Macula-Cafés en Ander Zicht bijeenkomsten en een verhaal met een 
belanghebbende. 
  
De layout zal ook een eigentijdser gezicht krijgen en dat wordt mogelijk gemaakt door 
de overstap naar de afdeling Grafische Vormgeving en Drukwerk van MEO. Deze 
afdeling neemt al onze grafische werkzaamheden en vormgeving over. De redactie 
van de MaculaVisie kan zich dan vooral richten op de inhoud en het verzamelen van 
kopij. 
 
Tenslotte 
 
Deze gedachten over een MaculaVisie nieuwe stijl wil ik graag eindigen met een 
warm woord van dank voor de zittende redactie: Ria Dekker, Reinie Doorn, Mieke 
Gruintjes en Marie-José Rijnders! Heel veel dank voor al jullie tijd en energie die jullie 
al zo lang in dit prachtige blad hebben gestoken.  
 
8.4 Contactdagen 

De vereniging biedt verschillende  mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Macula 
Cafés, Macula Huiskamerbijeenkomsten, regiomiddagen, JMD cafés, 
voorlichtingsmiddagen in ziekenhuizen, de Macula-dag 2019 en het Oogcongres 
2019 en de Kaderdag 2019. 
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8.5 Artikelen 

We hebben een database aan artikelen gemaakt zodat we tijdschriften kunnen 
benaderen om een artikel op te nemen 

8.6 Contacten leggen 

We proberen bij zoveel mogelijk organisatie aan tafel te komen. Dit jaar hebben we 
onze aandacht gericht op Kon. Visio, Bartiméus, Coppes Stichting (zie Paragraaf 10) 
en de ouderenbonden. 

9. Beurzen en congressen 
  
In het verslag jaar is de MaculaVereniging aanwezig op een aantal grotere beurzen: 

De Nationale Gezondheidsbeurs (7-10 februari 2019) en de 50PlusBeurs (19 
september 2019), beiden in de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens deze beurzen staan de 
oogpatiëntenorganisaties samen in de zogenaamde Oogstraat. Op de 
Gezondheidsbeurs konden bezoekers het opblaasbare oog bezoeken en informatie 
krijgen over hoe je je ogen gezond kunt houden; op de 50PlusBeurs konden 
bezoekers hun oogdruk laten meten, oogdruppelinstructie krijgen, de expositie MIJN 
GEZICHT en het opblaasbare oog bezoeken. Op de beurzen werd het gratis 
magazine ZIEN uitgereikt over gezonde ogen en (preventie van) oogaandoeningen. 
Deelname aan deze grootschalige beurzen is mogelijk gemaakt door het Oogfonds.  
 
De MaculaVereniging is in 2019 present op de ZieZo beurs (15-16 maart) die voor 
het eerst in de Beatrixhal te Utrecht is georganiseerd. Dit is de goedbezochte 
slechtziendenbeurs waar alles over visuele hulpmiddelen en aanverwante 
onderwerpen te vinden is.  

Tijdens het Oogcongres (9 november 2019) was er ook ruim aandacht voor MD met 
een lezing over voeding en over injecties.  Dit is het congres van de samenwerkende 
oogorganisaties. 

In de ochtend waren er verschillende plenaire sessies. Oogarts Prof. dr. Camiel Boon 
geeft een lezing over oogheelkunde in relatie tot gentherapie, stamceltherapie, 
oogchips. Ontwikkelingen die veel belovend zijn maar niet voor alle 
oogaandoeningen geschikt. 
Onder de noemer ‘Meer mens – minder patiënt’ gaf medisch ethicus Prof. dr. Hans 
van Delden een lezing over samen beslissen in de zorg. Het uitgangspunt is dat je 
als patiënt zelf de regie hebt over je behandeling en – in samenspraak met de arts – 
een keuze maakt voor de optie die voor jou het meest passend is. Het gaat niet 
alleen om de patiënt maar ook om de mens daarin. 
Oogarts dr. Richard Zegers onderzocht oogletsels en de gevolgen van deze letsels. 
In de middag kwam meer specifieke onderwerpen aan de orde zoals hoge myopie 
(ernstige bijziendheid), behandelingen bij uveïtis, artificial intelligence en 
glaucoomdiagnostiek. 
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Tenslotte 
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8.5 Artikelen 

We hebben een database aan artikelen gemaakt zodat we tijdschriften kunnen 
benaderen om een artikel op te nemen 
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10. Juveniele MD 2019 

In 2019 zijn de JMD netwerkborrels na een succesvolle start in 2018 wederom met 
veel belangstelling bezocht. In vijf steden, Amsterdam, Eindhoven, Enschede, 
Rotterdam en Zwolle zijn dit jaar 23 netwerkborrels georganiseerd door de 
MaculaVereniging. Het bezoekersaantal varieert van 6 tot 22 personen. Een mooi 
moment om eens met anderen ervaringen over blind -en slechtziendheid uit te 
wisselen. Een ieder begrijpt binnen deze groep als ervaringsdeskundige waar je 
tegenaan loopt. Dit lotgenotencontact wordt door de deelnemers vaak omschreven 
als een feest van herkenning en biedt steun en inspiratie! Elke bijeenkomst heeft een 
onderwerp en meestal geeft een deskundige een inleiding. Onderwerpen die dit jaar 
aan de orde kwamen waren zoal (1) het UWV en wat kan het UWV voor je 
betekenen, (2) passend lezen maar dan meer dan alleen gesproken boek, (3) een 
ICT-deskundige over apps voor slechtzienden en welke smartphone het best is te 
gebruiken. Maar ook (4) wat is goede voeding voor JMD-ers. En een ander 
onderwerp (5) mobiliteit en reizen.  
Dit jaar zijn er twee activiteiten georganiseerd in het kader van een wens om nog 
eens iets te doen wat moeilijk is als je slechtziend bent. We hebben gekart op een 
buiten kartbaan. En een andere activiteit was autorijden inclusief slipcursus voor 
blinden en slechtzienden. 

Op het gebied van JMD hebben we mensen kunnen inlichten over de mogelijkheid 
om te kunnen deelnemen aan twee clinical trials voor de ziekte van Stargardt. Ook 
voor de aandoening CACD is rechtstreeks contact gezocht met ons voor deelname. 
We zijn enorm benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken en blij dat we 
voor deze onderzoeken kunnen rekruteren uit onze leden. Iedereen wil toch MD de 
wereld uit en daar is eerst onderzoek voor nodig. Door een nauw contact met 
oogartsen en onderzoekers blijven we als MaculaVereniging op deze manier goed op 
de hoogte van de verschillende onderzoeken en resultaten hiervan.  

11. Medische zaken 
 
In de MaculaVisie februari 2019 werd ruim aandacht besteed aan moleculaire 
pleisters voor mensen met Stargardt. In de Macula -Visie van april 2019 werd ruime 
aandacht besteed aan kegeltjes en staafjes in ons netvlies en de gevolgen als deze 
afsterven. Maarten Copper, oogarts, startte in de MaculaVisie van juli 2019, een serie 
van artikelen van zijn hand over diverse oogaandoeningen. Het tweede artikel 
verscheen in de MaculaVisie van september 2019. In dezelfde MaculaVisie schreef 
Heleen Schoots een artikel over ooginjecties. En willen onderzoekers van het 
Radboudumc met oog-op-een chip macula-degeneratie aanpakken. In de vijfde 
MaculaVisie verscheen een uitgebreid verslag over het Oogcongres 2019 en een 
gesprek met prof Camiel Boon over zijn werk aan netvliesziekten en benoeming tot 
hoogleraar oogheelkunde in het LUMC per 1 augustus 2019. 
 
Alle artikelen kunt u nog teruglezen of beluisteren op onze website. 
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Vragen per telefoon en e-mail. 
 
De vele vragen zijn telefonisch beantwoord door de medewerkers van de Macula-
Infolijn. De vragen die per mail binnenkomen, worden via “Wij zijn MEO” beantwoord 
door vrijwilligers van de MaculaVereniging. Wanneer vragen van leden een antwoord 
behoeven van een medisch specialist, is daarover contact met de Adviesraad.   
 
De Adviesraad van de MaculaVereniging bestaat uit deskundigen op het gebied van 
macula-degeneratie en deskundigen met andere relevante expertise. Tweemaal per 
jaar is er een bijeenkomst met het bestuur van de MaculaVereniging om de 
ontwikkelingen op het gebied van macula-degeneratie te bespreken. Momenteel 
bestaat de Adviesraad uit: 

 De heer prof. dr. C.B. Hoyng (verbonden aan het Radboudumc) 
 De heer prof. dr. G.H.M.B. van Rens (verbonden aan het Elkerliek Ziekenhuis) 
 De heer prof. dr. C. Boon (verbonden aan het Leids UMC) 
 Mevrouw drs. M. von Mierlobensteyn (verbonden aan het Medisch Centrum 

Maastricht) 
 Mevrouw drs. J. Ossewaarde (verbonden aan het UMC Utrecht) 
 Mevrouw dr. M.J. van Schooneveld (verbonden aan het AMC) 
 De heer dr. B.J.M. Melis-Dankers (klinisch fysicus Koninklijke Visio Haren) 
 De heer dr. A. Verezen (optometrist Elvea) 

12. Samenwerking 
 
12.1 Samenwerking met Kon. Visio, Bartimeus en Oogvereniging 
 
ZonMw heeft het Meerjarig deelsectorplan Visueel van Bartiméus, Koninklijke Visio 
en Robert Coppes Stichting gehonoreerd. Samen met 2 andere consortiumpartners 
(MaculaVereniging en Oogvereniging) ontvangen zij ruim 39 miljoen euro subsidie 
om in de jaren 2020-2022 te werken aan kennisontwikkeling die bijdraagt aan 
participatie van 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn. Het consortium Visueel 
streeft naar een inclusieve samenleving en stimuleert maatschappelijke 
bewustwording die daaraan bijdraagt. 
Naast de 3 zorgaanbieders zijn ook 2 doelgroep-vertegenwoordigers 
consortiumpartner: de MaculaVereniging en de Oogvereniging. De bestuurders van 
alle consortiumpartners zijn verheugd over de honorering. Joep Aarts, directeur van 
de Oogvereniging, zegt in een reactie op de honorering: “De stevige en 
onafhankelijke verankering van cliëntenparticipatie in het Meerjarig deelsectorplan 
Visueel, geeft ons het gevoel dat we samen geschiedenis gaan schrijven.” En Bram 
Harder, voorzitter van de MaculaVereniging, zegt “Ervaringsdeskundigheid, kennis 
en kunde komen in dit Deelsectorplan op een geweldige inspirerende en 
enthousiasmerende manier bij elkaar met het oog op een betere wereld voor blinden 
en slechtzienden” De reactie van alle bestuurders kunt u beluisteren in de korte video 
die op onze website is te vinden. 

In de honoreringsbrief laat Zonmw weten: “Er ligt een mooi gezamenlijk plan met een 
duidelijke ambitie. We zijn positief over totstandkoming van de 5 programmalijnen 
voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij de doelgroep, belanghebbenden en 
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andere stakeholders zijn betrokken. Ook is het consortium Visueel zich bewust van 
het VN-verdrag en de implicaties daarvan; er wordt duidelijk verbinding gelegd met 
de samenleving. En er is specifieke aandacht voor het verspreiden van kennis.” 
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Ambities 
 
De subsidie wordt ingezet voor het realiseren van de volgende ambities van het 
consortium Visueel: 

 De vragen en behoeften van mensen die slechtziend of blind zijn, zijn de motor 
voor onze kennisontwikkeling. 

 Door samen te werken in de Expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten Visueel’ 
vergroten we ons bereik, de kwaliteit en doelmatigheid. 

 We werken programmatisch aan onderzoek en ontwikkeling en vergroten de 
relevantie (voor mensen die slechtziend of blind zijn) en de samenhang van onze 
(onderzoeks)projecten. 

 We zorgen dat kennis tijdig, toegankelijk en zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar 
is voor eenieder die daar baat bij heeft. 

 Er is een gezamenlijk opleidingscurriculum voor onze medewerkers dat is 
gebaseerd op actuele kennis. 

 We streven naar een inclusieve samenleving en stimuleren bewustwording die 
daaraan bijdraagt. 

Voorwaarde voor subsidie 

Eind 2018 kregen Bartiméus en Visio al erkenning als expertiseorganisatie [ in de sector 
Zintuigelijk gehandicapten (deelsector visueel), en werd de subsidie voor 2019 
gehonoreerd. Een voorwaarde voor het ontvangen van subsidie voor de periode 2020 – 
2022 was dat zij gezamenlijk verantwoordelijkheid zouden nemen om de bestaande 
kennisinfrastructuur in de sector te versterken. Daar is nu een start mee gemaakt, met 
de honorering van het Meerjarig deelsectorplan Visueel. 

Samenwerkingsovereenkomst 

Het Meerjarig deelsectorplan Visueel treedt op 1 januari in werking. Dan wordt ook een 
samenwerkingsovereenkomst van kracht, die de 5 partijen hebben afgesloten. Die zorgt 
voor bestuurlijke ondersteuning aan de bestaande samenwerking en regelt praktische 
zaken, zoals bestuurlijke, financiële, fiscale en juridische verantwoordelijkheden. 
 
12.2 Project Visuele Toegankelijkheid in de Openbare Ruimten (VTOR) 
 
De MaculaVereniging heeft bij Zonmw het project: ‘Visuele toegankelijkheid in de 
openbare ruimten en gebouwen (van papier naar de tekentafel)’ ingediend. Het bestuur 
is zeer blij dat dit project is goedgekeurd in maart 2019. In september 2019 zijn we aan 
de slag gegaan. 

Wat zie je eigenlijk als je slechtziend bent; waar loop je letterlijk en figuurlijk tegen aan? 

Voorafgaand aan de indiening van het project was de vraag “Hoe belangrijk vindt onze 
achterban het dat we ons inzetten voor de visuele toegankelijkheid van de gebouwde 
omgeving?” Uit het recente onderzoek, dat het Athena Instituut van de VU heeft 
uitgevoerd in op- dracht van de MaculaVereniging en de Oogvereniging, blijkt dat na 
visuele hulpmiddelen, de visuele toegankelijkheid op de tweede plaats komt. Voor de 
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visuele toegankelijkheid zijn er nog geen regels in het Bouwbesluit en er zijn weinig 
algemeen aanvaarde normen en richtlijnen. 

Als je aan toegankelijkheid denkt dan kent iedereen de geribbelde tegels op stations, bij 
bushalten en op andere plaatsten. Voor slecht- ziende mensen is dit helaas te weinig om 
je goed te kunnen oriënteren in de openbare ruimte. In 2007 constateerde Berry den 
Brinker in het blad Verkeerskunde al dat er een verband is tussen enkelvoudige 
fietsongevallen en de gebrekkige zichtbaarheid van fietsroutes. Daar is hard aan 
gewerkt. Nu is de tijd om ook naar de looproutes te kijken. 

Het goedgekeurde project rust op vier pijlers/- deelprojecten. Een korte toelichting. 

1. Bewustwording creëren met een virtual reality-bril: een belangrijke punt voor 
mensen met MD is het contrast in de openbare ruimte. Om dit zichtbaar te maken 
voor ziende mensen wordt er een MD VR Bril ontwikkeld in samenwerking met de 
TU Delft, zodat bestuurders en architecten zelf kunnen ervaren waar de problemen 
zich voordoen en architecten dit kunnen meenemen in hun ontwerp van de 
openbare ruimte. Dit projectonderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door het 
Oogfonds. 

2. Van schouw naar gemeentepolitiek: in het kader van de implementatie van het VN-
verdrag van gehandicapten hebben 25 gemeenten zich aangemeld als koploper in 
het manifest ‘Voor ledereen’, De MaculaVereniging heeft in een groot aantal van 
deze koploper- gemeenten trefpunten (Macula-cafés) waar leden en niet-leden 
regelmatig samenkomen. Zij (de leden van deze trefpunten) houden in de loop van 
2020 en 2021 schouwen op de visuele toegankelijkheid van openbare ruimten en 
gebouwen en gaan de obstakels in kaart brengen. Elk schouw-signaleringsrapport 
wordt door Kon. Visio en Bartiméus vertaald naar een schouw-adviesrapport en dan 
aangeboden aan de betreffende wethouder van de gemeente waar de schouw 
wordt gehouden. In totaal gaan 10 gemeenten hier aan meedoen. 

3. Diner pensant: een diner om met bestuurders en ontwerpers kennis te delen en op 
te halen in de tien koplopergemeenten.Te beginnen in drie gemeenten (pilot trials) 
en daarna in de overige zeven. 

4.    De Macula-dag in april 2020 kent een achttal workshops. Een van de Workshops 
       zal in het teken staan van het project “Visuele Toegankelijkheid in de Openbare 
       Ruimten”  en daar ruim aandacht krijgen. 

5. Symposium 2022: het project wordt begin 2022 afgerond met een symposium 
waarin alle belanghebbende partijen aan het woord komen. De opbrengst van dit 
gehele project is onder andere een rapport met een concrete handleiding - zeg tien 
praktische verbeterpunten - die voor elke gemeente binnen drie jaar 
implementeerbaar is zonder mega-investeringen. 

Tot slot, om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, wordt voor dit project 
samengewerkt en gebruik gemaakt van vele expertises. Zoals architectenbureaus, 
ministeries, gemeenten, universiteiten en de visuele revalidatie instellingen. De 
samenwerking heeft betrekking op inhoudelijke en procesmatige zaken die van belang 
zijn voor alle belanghebbenden.  

 
Een klankbordgroep zal het hele project volgen.  
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12.3 Side letter bij het Meerjarig deelsectorplan Visueel in Paragraaf 12.1 

 
 
 
Ons kenmerk:  MV-1509219 
Datum: 18 september 2019                
Onderwerp:  Side letter betreffende Samenwerkingsovereenkomst Meerjarig 
Deelsectorplan Visueel 
 
Van: A. Harder, voorzitter MaculaVereniging 
 
Aan: De Partijen als genoemd in de Samenwerkingsovereenkomst 
 
Deze side letter betreft de afspraken ten aanzien van de gezamenlijke uitvoering van 
het Deelsectorplan. Hierbij verplichten Partijen zich tot gezamenlijke uitvoering van 
de door Zonmw goedgekeurde Subsidieaanvraag zoals opgenomen in het door 
Zonmw goedgekeurde Deelsectorplan en de Begroting (Zie Sectie 2 van de 
Samenwerkingsovereenkomst). 
 
Het bestuur van de MaculaVereniging wil graag deelnemen aan deze samenwerking 
en derhalve de Samenwerkingsovereenkomst ondertekenen maar vreest de 
verplichtingen in de Samenwerkingsovereenkomst niet gestand te kunnen doen en 
wel om een bijzondere reden waarvoor zij aandacht en coulance vraagt. 
 
Medio februari van dit jaar heeft Zonmw het driejarig subsidieproject “Visuele 
Toegankelijkheid in de openbare ruimten en gebouwen” goedgekeurd en dit project 
is gestart op 1 september 2019. De MaculaVereniging is de aanvrager en 
subsidieontvanger en op haar rust dus de verantwoordelijkheid om dit project naar 
behoren uit te voeren.  
 
Dit Zonmw project omvat de volgende deelprojecten: 
 
1. Een aantal schouwen van aansprekende openbare ruimten en gebouwen in 10 
zgn. koploper gemeenten (gemeenten die het "Manifest Voor Iedereen" tekenden). 
Deze schouwen zullen worden verricht door een select team van slechtziende leden 
van onze vereniging die tevens inwoners zijn van de te schouwen gemeente. Elke 
schouw zal resulteren in een schouwrapport waarin de bevindingen worden 
“vertaald” in richtlijnen en adviezen. Het schouwrapport wordt tenslotte aangeboden 
aan de betreffende wethouder met de toezegging van de gemeente dat de adviezen 
en richtlijnen worden geïmplementeerd en visuele knelpunten opgelost.   
2. Ter ondersteuning en PR zullen in elk van de gekozen 10 koplopergemeenten 
"diner pensants" worden georganiseerd. Belangrijke belanghebbenden in een te 
schouwen gemeente zullen onder het genot van een hapje en een drankje worden 
geïnformeerd en geënthousiasmeerd.  
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3. In het voorjaar van 2021 zal het project worden afgesloten met een groot opgezet 
nationaal symposium waarin alle belanghebbenden incl. deelnemers acte de 
préséance zullen geven. 
4. De ontwikkeling van een MD VR Bril voor projectontwikkelaars, architecten e.a.  
De MaculaVereniging doet dit samen met TU Delft Faculteit Bouwkunde en Mecanoo 
Architecten Delft (dir. Francine Houben). Het Oogfonds heeft hiervoor, los van de 
Zonmw subsidie, een aanzienlijke subsidie toegezegd! 
 
In de afgelopen maanden heeft ondergetekende (A. Harder) contact gezocht met 
Stichting Kon. Visio (Frouck de Boer en Rachel van Vliet), Stichting Bartiméus 
Sonneheerdt (Leonie Steggink en Ine Woudstra) en Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (Kerstin Leidorf).  
Het doel van de gesprekken was kennis, kunde en expertise van de verschillende 
partijen samen te brengen in dit project want de MaculaVereniging is zich ervan 
bewust dat zij niet alleen dit project tot een succes kan maken. VNG kan ons een 
warme entree bezorgen bij 10 koplopergemeenten. De MaculaVereniging kan haar 
ervaringsdeskundigheid van slechtzienden inbrengen maar voor de “vertaalslag” van 
de signalering van knelpunten naar adviezen en algemene richtlijnen doet zij 
dringend beroep op de samenwerking met Kon. Visio en Bartiméus Sonneheerdt 
want zij beschikken over een uitgebreide toegankelijkheidsexpertise en kennis naast 
toegang tot gemeentelijke instellingen.  
 
Een concept projectplan in detail voor de diner pensants en schouwen is inmiddels 
aan genoemden toegestuurd voor commentaar en aanvullingen in de hoop en 
verwachting dat wij vervolgens aan de slag gaan met elkaar waarbij de sterkten van 
elke partij worden ingezet op die momenten waar zij nodig en gewenst zijn!  
 
Ons Zonmw project “Visuele Toegankelijkheid in de Openbare Ruimten en 
Gebouwen” sluit uitstekend aan bij de Programmalijn “De Wereld is voor mij 
Toegankelijk” van het Meerjarig Deelsectorplan van Partijen! Sterker nog, het project 
laat zien dat de door Zonmw gewenste slag van papier naar concrete SMART 
projecten gemaakt kan worden. In dit geval van papier naar de tekentafel van 
architecten en ambtenaren van ruimtelijke ontwikkeling in gemeenten! De 
MaculaVereniging gaat de samenwerking aan met Kon. Visio, Bartiméus en Coppes 
Stichting omdat zij op die manier denkt ervaringsdeskundigheid van slechtzienden te 
kunnen combineren met de toegankelijksheidsexpertise en kennis van de genoemde 
stichtingen! 
 
De MaculaVereniging is zich echter bewust van haar beperkingen in menskracht en 
middelen.  
Zij hoopt daarom op begrip en coulance van Partijen om voor de duur van haar 
project “Visuele Toegankelijkheid in de Openbare Ruimten en Gebouwen” met de 
realisatie van dit project, mede vorm en inhoud te geven aan de uitvoering van de 
door Zonmw goedgekeurde Subsidieaanvraag zoals opgenomen in het door Zonmw 
goedgekeurde Deelsectorplan en de Begroting (Zie Sectie 2 van de 
Samenwerkingsovereenkomst). 
Het project Visuele Toegankelijkheid in de Openbare Ruimten en Gebouwen mag 
niet opgaan in het Deelprojectplan maar daar wel mede invulling aan geven (> de 
tweede Programmalijn De Wereld is voor mij Toegankelijk).  
De MaculaVereniging wil voor de duur van haar Zonmw project “Visuele 
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Toegankelijkheid in de Openbare Ruimten en Gebouwen” verschoont zijn van de 
verplichtingen tot gezamenlijke uitvoering van de door Zonmw goedgekeurde 
Subsidieaanvraag die voortkomen uit dit project (zie Deelsectorplan en de Begroting, 
Sectie 2 van de Samenwerkingsovereenkomst).  
Wel zal de MaculaVereniging binnen haar gelederen leden werven voor de opzet van 
een expertise panel. 
 
De MaculaVereniging is als aanvrager en subsidieontvanger gehouden en 
verantwoordelijk om haar Zonmw project tot een succesvol einde te brengen en 
hoopt daarbij van harte te kunnen leunen en steunen op de 
toegankelijkheidsexpertise, kennis en medewerking van Kon. Visio en Bartiméus 
waarbij dan tevens een concrete invulling wordt gerealiseerd in de Programmalijn 
“De Wereld is voor mij Toegankelijk” van het Meerjarig Deelsectorplan van Partijen. 
 
Namens het bestuur van MaculaVereniging, 
 
A. Harder 
(voorzitter) 
 
12.4 Zorginstituut Nederland en Zinnige Zorg 
 
Het motto van Zorginstituut Nederland is “Van goede zorg verzekerd: niet meer dan 
nodig en niet minder dan noodzakelijk”. Elke burger moet erop kunnen rekenen dat 
hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. 
En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Daarom maakt het 
Zorginstituut systematische doorlichtingen van de zorg. We beoordelen of 
diagnostiek en (therapeutische) interventies op een patiëntgerichte, effectieve en 
doelmatige manier worden ingezet. Kern daarbij is dat zij de opvattingen over goede 
zorg in richtlijnen en wetenschap confronteren met de uitvoering van de zorg in de 
Nederlandse praktijk. Bevindingen worden besproken met de partijen: zorgverleners, 
patiënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland collega-
overheidsorganisaties. Samen met hen onderzoeken we wat nodig is om de zorg 
voor de patiënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. De partijen in 
de zorg zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de zorg. Het Zorginstituut 
maakt eventuele verbeterpunten inzichtelijk, bevordert de onderlinge samenwerking 
en volgt de resultaten. Zo dragen we bij aan goede en betaalbare zorg voor 
iedereen. Meer informatie over de activiteiten 
 
De Macula Vereniging (Bram Harder) werd in het voorjaar 2019 uitgenodigd om deel 
te nemen aan een systematische analyse over ziekten van het oog. 
In juli 2019 kwam het conceptrapport “Systematische analyse Ziekten van het 
Oog” uit. De volgende leden van de Macula Vereniging lazen dit conceptrapport en 
voorzagen het van commentaar. In alfabetische volgorde: Bram Harder (voorzitter 
Macula Vereniging), Marion Klapwijk (secretaris Macula Vereniging), Bram Rutgers 
van der Loeff (oud-voorzitter Macula Vereniging), Heleen Schoots (voorzitter 
Werkgroep Communicatie van de Macula Vereniging) en Tijmen Stoof (oud-
secretaris Macula Vereniging). Alle zijn behept met maculadegeneratie en dus niet 
alleen deskundig op de oogstoornis maculadegeneratie maar ook 
ervaringsdeskundigen.  
Een gezamenlijk commentaar werd door Bram Harder in de derde week van juli 2019 
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aan het Zorginstituut Nederland toegezonden.  
September 2019 kwam het definitieve rapport uit. Dit rapport heeft uit de vele 
oogziekten twee verdiepingsonderwerpen uitgelicht: 

1.    het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie, en 
2.    het zorgtraject voor mensen met staar (cataract) 

De samenvatting van het rapport is hieronder weergegeven.  
  
Zorginstituut Nederland brengt dit screeningsrapport uit in het kader van het 
programma Zinnige Zorg, de verzamelnaam voor systematische doorlichtingen van 
het verzekerde pakket. Het rapport beschrijft de uitkomsten van de screeningsfase 
van de systematische doorlichting van het zorggebied ‘Ziekten van oog en adnexen’. 
Na analyse van het totale zorggebied op aantal patiënten en kosten zijn vijf 
zorgtrajecten verder verkend: maculadegeneratie, staar (cataract), glaucoom, 
diabetische retinopathie en visusstoornissen. Uit deze screening blijkt dat 
maculadegeneratie en staar op dit moment de beste mogelijkheden bieden om de 
zorg voor patiënten met oogaandoeningen te verbeteren. Voor beide zorgtrajecten 
bestaan vermoedens dat, door meer gepast gebruik van zorg, de kwaliteit van de 
zorg voor de patiënt verbetert en onnodige kosten kunnen worden vermeden. 
Daarom zijn deze zorgtrajecten geselecteerd voor verder onderzoek in de 
verdiepingsfase. 
 
Zorgtraject voor mensen met macula-degeneratie 
Macula-degeneratie is een veelvoorkomende oogaandoening met vaak ingrijpende 
gevolgen voor het dagelijks functioneren van patiënten. Er bestaan voldoende 
afspraken over wat goede zorg bij deze aandoening is. De systematische screening 
geeft echter vermoedens dat de diagnosestelling en behandeling van patiënten met 
maculadegeneratie op meerdere punten kan worden verbeterd. Zorgtraject voor 
mensen met staar. Staar is de meest voorkomende oogaandoening op oudere 
leeftijd. Ook bij deze aandoening bestaan voldoende afspraken over wat goede zorg 
is. De kwaliteit van de huidige zorg is hoog, mede doordat dit zorgtraject de 
afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen. Toch valt mogelijk op bepaalde 
onderdelen binnen het zorgtraject verbetering te behalen. Niet geselecteerde 
zorgtrajecten Glaucoom, diabetische retinopathie en visusstoornissen zijn op dit 
moment niet geselecteerd voor verdere verdieping binnen Zinnige Zorg. Ze behoren 
wel tot de top 5 veelvoorkomende oogaandoeningen, maar voldoen in mindere mate 
aan de Zinnige Zorg-criteria van voldoende nationale afspraken over goede zorg, 
aanwijzingen voor mogelijke verbetering en de beschikbaarheid van voldoende 
praktijkdata voor onderzoek. Wel adviseert het Zorginstituut aandacht te besteden 
aan de ontwikkeling van een richtlijn voor glaucoom die voldoet aan de voorwaarden 
voor opname in het kwaliteitsregister. Vervolg In de verdiepingsfase worden 
maculadegeneratie en staar (cataract) verder onderzocht. Daarbij vergelijken we de 
opvattingen over goede zorg in richtlijnen en wetenschap met de uitvoering van de 
zorg in de Nederlandse praktijk. 
 
Namens de MaculaVereniging neemt Tijmen Stoof nu deel aan de volgende stap na 
de afgeronde screeningsfase. 
 

43 
 

13. Financieel jaarverslag 

Het boekjaar 2019 is met een negatief resultaat van 59.676 euro afgesloten 
tegenover een positief resultaat van 8.692 euro vorig jaar. Er was een negatief 
exploitatie resultaat van 29.033 euro begroot. De overschrijding van 30.643 euro ten 
opzichte van de begroting wordt met name verklaard door de kosten van de 
reorganisatie die moest worden doorgevoerd om in de toekomst weer een positief 
exploitatie resultaat te kunnen realiseren. Om te komen tot een sluitende begroting 
waren veranderingen noodzakelijk is onder meer afscheid genomen van een van de 
twee personeelsleden, hetgeen tot additionele kosten heeft geleid. Tevens is de huur 
van het kantoor opgezegd en is de administratie en bestuursondersteuning 
ondergebracht bij MEO. Dit heeft tot hogere kosten geleid, maar ook tot hogere 
baten omdat hiervoor een geoormerkte subsidie wordt ontvangen. 
 
Het ledenaantal is sterker afgenomen dan verwacht en blijft een punt van zorg. Het 
afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan ledenwerving en dit begint zijn vruchten 
af te werpen. Het spreekt voor zichzelf dat dit in 2020 weer een belangrijk punt van 
aandacht zal zijn. 
 
Het aantal mensen met MD stijgt nog steeds en wij willen als MaculaVereniging 
graag zoveel mogelijk mensen met de aandoening tot steun zijn, het tools geven de 
regie op hun leven te houden en natuurlijk willen wij ons mede inspannen met alle 
wetenschappelijke onderzoek een antwoord te vinden dat leidt tot genezing van MD.  
 
In de begroting 2019 was het lidmaatschap VSOP en CG Raad 4400 euro hoger dan 
de werkelijke kosten. Het gaat hier om belangenbehartiging van zeldzame ziekten. 
JMD (ca 300 leden van onze vereniging) is dat maar LMD niet. Toch werden we 
aangeslagen voor alle leden van onze vereniging. In 2019 is VSOP akkoord gegaan 
met een factuur op basis van onze JMD leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3729 Macula Geel katern A4 CE 01.indd   423729 Macula Geel katern A4 CE 01.indd   42 06-03-20   15:2806-03-20   15:28



42 
 

aan het Zorginstituut Nederland toegezonden.  
September 2019 kwam het definitieve rapport uit. Dit rapport heeft uit de vele 
oogziekten twee verdiepingsonderwerpen uitgelicht: 

1.    het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie, en 
2.    het zorgtraject voor mensen met staar (cataract) 

De samenvatting van het rapport is hieronder weergegeven.  
  
Zorginstituut Nederland brengt dit screeningsrapport uit in het kader van het 
programma Zinnige Zorg, de verzamelnaam voor systematische doorlichtingen van 
het verzekerde pakket. Het rapport beschrijft de uitkomsten van de screeningsfase 
van de systematische doorlichting van het zorggebied ‘Ziekten van oog en adnexen’. 
Na analyse van het totale zorggebied op aantal patiënten en kosten zijn vijf 
zorgtrajecten verder verkend: maculadegeneratie, staar (cataract), glaucoom, 
diabetische retinopathie en visusstoornissen. Uit deze screening blijkt dat 
maculadegeneratie en staar op dit moment de beste mogelijkheden bieden om de 
zorg voor patiënten met oogaandoeningen te verbeteren. Voor beide zorgtrajecten 
bestaan vermoedens dat, door meer gepast gebruik van zorg, de kwaliteit van de 
zorg voor de patiënt verbetert en onnodige kosten kunnen worden vermeden. 
Daarom zijn deze zorgtrajecten geselecteerd voor verder onderzoek in de 
verdiepingsfase. 
 
Zorgtraject voor mensen met macula-degeneratie 
Macula-degeneratie is een veelvoorkomende oogaandoening met vaak ingrijpende 
gevolgen voor het dagelijks functioneren van patiënten. Er bestaan voldoende 
afspraken over wat goede zorg bij deze aandoening is. De systematische screening 
geeft echter vermoedens dat de diagnosestelling en behandeling van patiënten met 
maculadegeneratie op meerdere punten kan worden verbeterd. Zorgtraject voor 
mensen met staar. Staar is de meest voorkomende oogaandoening op oudere 
leeftijd. Ook bij deze aandoening bestaan voldoende afspraken over wat goede zorg 
is. De kwaliteit van de huidige zorg is hoog, mede doordat dit zorgtraject de 
afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen. Toch valt mogelijk op bepaalde 
onderdelen binnen het zorgtraject verbetering te behalen. Niet geselecteerde 
zorgtrajecten Glaucoom, diabetische retinopathie en visusstoornissen zijn op dit 
moment niet geselecteerd voor verdere verdieping binnen Zinnige Zorg. Ze behoren 
wel tot de top 5 veelvoorkomende oogaandoeningen, maar voldoen in mindere mate 
aan de Zinnige Zorg-criteria van voldoende nationale afspraken over goede zorg, 
aanwijzingen voor mogelijke verbetering en de beschikbaarheid van voldoende 
praktijkdata voor onderzoek. Wel adviseert het Zorginstituut aandacht te besteden 
aan de ontwikkeling van een richtlijn voor glaucoom die voldoet aan de voorwaarden 
voor opname in het kwaliteitsregister. Vervolg In de verdiepingsfase worden 
maculadegeneratie en staar (cataract) verder onderzocht. Daarbij vergelijken we de 
opvattingen over goede zorg in richtlijnen en wetenschap met de uitvoering van de 
zorg in de Nederlandse praktijk. 
 
Namens de MaculaVereniging neemt Tijmen Stoof nu deel aan de volgende stap na 
de afgeronde screeningsfase. 
 

43 
 

13. Financieel jaarverslag 

Het boekjaar 2019 is met een negatief resultaat van 59.676 euro afgesloten 
tegenover een positief resultaat van 8.692 euro vorig jaar. Er was een negatief 
exploitatie resultaat van 29.033 euro begroot. De overschrijding van 30.643 euro ten 
opzichte van de begroting wordt met name verklaard door de kosten van de 
reorganisatie die moest worden doorgevoerd om in de toekomst weer een positief 
exploitatie resultaat te kunnen realiseren. Om te komen tot een sluitende begroting 
waren veranderingen noodzakelijk is onder meer afscheid genomen van een van de 
twee personeelsleden, hetgeen tot additionele kosten heeft geleid. Tevens is de huur 
van het kantoor opgezegd en is de administratie en bestuursondersteuning 
ondergebracht bij MEO. Dit heeft tot hogere kosten geleid, maar ook tot hogere 
baten omdat hiervoor een geoormerkte subsidie wordt ontvangen. 
 
Het ledenaantal is sterker afgenomen dan verwacht en blijft een punt van zorg. Het 
afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan ledenwerving en dit begint zijn vruchten 
af te werpen. Het spreekt voor zichzelf dat dit in 2020 weer een belangrijk punt van 
aandacht zal zijn. 
 
Het aantal mensen met MD stijgt nog steeds en wij willen als MaculaVereniging 
graag zoveel mogelijk mensen met de aandoening tot steun zijn, het tools geven de 
regie op hun leven te houden en natuurlijk willen wij ons mede inspannen met alle 
wetenschappelijke onderzoek een antwoord te vinden dat leidt tot genezing van MD.  
 
In de begroting 2019 was het lidmaatschap VSOP en CG Raad 4400 euro hoger dan 
de werkelijke kosten. Het gaat hier om belangenbehartiging van zeldzame ziekten. 
JMD (ca 300 leden van onze vereniging) is dat maar LMD niet. Toch werden we 
aangeslagen voor alle leden van onze vereniging. In 2019 is VSOP akkoord gegaan 
met een factuur op basis van onze JMD leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3729 Macula Geel katern A4 CE 01.indd   433729 Macula Geel katern A4 CE 01.indd   43 06-03-20   15:2806-03-20   15:28



44 
 

13.1 Jaarrekening 2019 (concept) 
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14. Toelichting op de begroting 2020 
 

Op 20 januari 2020 werd in The Greenhouse in Utrecht een Algemene Ledenvergadering 
gehouden en aansluitend een Nieuwjaarsdrankje en hapje. Het enige agendapunt was 
de voorgestelde begroting 2020 die u kunt vinden op onze website. Deze begroting werd 
door de leden goedgekeurd maar door sommigen niet van harte. De maatregelen die 
genomen moeten worden om deze begroting sluitend te krijgen en een financieel 
gezonde vereniging voor langere tijd te garanderen doen pijn. Voor zover u niet 
aanwezig was op de ALV kunt u in dit stukje de toelichting lezen die ik op de begroting 
af. 
Het uitgangspunt voor ons beleid blijft onverminderd het Beleidsplan 2019-2021 waarin 
we de MaculaVereniging willen transformeren tot een platform van belanghebbenden die 
de doelen van de vereniging onderschrijven en mede beïnvloeden of erdoor beïnvloed 
worden. 
Het bestuur heeft al eerder aangegeven dat onze doelstellingen (belangenbehartiging; 
lotgenotencontacten) meer en meer in gevaar komen als we in toenemende mate onze 
dalende  inkomsten gebruiken voor de betaling van de stijgende vaste kosten zoals 
salarissen, huisvesting en backoffice administratie. In 2019 was dit ca 57%.  Een 
meerjarendoorrekening, getoetst door onze accountant, liet zien dat dit percentage de 
komende jaren nog ongunstig hoger zou worden. Het roer moest dus om en dat hebben 
we in belangrijke mate al in 2019 gerealiseerd en voor een klein deel nog dit jaar. Het 
bestuur presenteert u dus een voorzichtige en sluitend begroting met het oog op de 
toekomst! 
In wederzijds goede harmonie nemen we op 1 maart afscheid van Mary Ruskamp. Op 
de komende ALV in april hopen wij van haar afscheid te nemen en haar te bedanken 
voor alle werk die zij verzette in de afgelopen tien jaar.  
Per 1 januari 2020 is onze vereniging vertrokken uit de Churchilllaan in Utrecht waar zij 
jarenlang onderdak vond bij de Oogvereniging. Ons nieuwe adres bij “Wij zijn MEO” in 
Alkmaar kunt u vinden op onze website. 
De ledenadministratie werd zoals eerder al vermeld onder gebracht bij “Wij zijn MEO” en 
inmiddels ook ons frontoffice.  
In deze MaculaVisie vindt u ook een pleidooi voor een MaculaVisie nieuwe stijl die in de 
komende jaren viermaal per jaar zal verschijnen en dit in samenhang met de 
verenigingsactiviteiten op de sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en niet te 
vergeten de Nieuwsbrief. 
De bovenstaande reorganisatie levert ons de gewenste reductie in de vaste kosten. 
“Wij zijn MEO” verzorgt en beheert nu ons back en frontoffice. En door deze uitbesteding 
beloont het Ministerie van VWS ons met een extra subsidie van € 10.000,- 
Hoe verhouden zich nu met de nieuwe begroting de vaste kosten tot de baten? 
Ik zei u al dat bij ongewijzigd beleid de verhouding vaste kosten en inkomsten ca 57% 
zou bedragen. Nu, met de doorgevoerde reorganisatie, verdere maatregelen en extra 
subsidie zal dit ca 33 % bedragen en in 2021 schatten wij 26%!  
Concreet betekent dit voor ons en onze vereniging dat wij fors meer inkomsten zullen 
kunnen besteden aan belangenbehartiging en lotgenoten contacten. Kortom voor een 
betere wereld voor slechtzienden en dan met macula degeneratie in het bijzonder!   
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Dit Gele Katern 2020 is tot stand gekomen met bijdragen van Peter Derks, Romy Hamelink, Bram 
Harder, Monic Jansdam, Marion Klapwijk, Heleen Schoot, Tijmen Stoof, Karin Terbraak en Rob Otten. 
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