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Betreft: verantwoording beleid 2017 en subsidieaanvraag 2019

Geachte mevrouw, heer,

Namens het bestuur van de Oogverenging regiegroep Groningen doe ik u hierbij de jaarstukken over 2017

toekomen ter verantwoording van het door ons gevoerde beleid in 2017 en als ondersteunend document

voor de aanvraag van subsidie in 2019.

in uw gemeentegids en op www.lokaalloket.nl staan wij als organisatie vermeld waardoor wij steeds vaker

benaderd worden door familie, vrienden, kennissen of maatschappelijke organisaties voor mensen die voor

het eerst te maken krijgen met een slecht of zelfs geheel verlies van het gezichtsvermogen, veelal vanwege
*

de gevorderde leeftijd.

U kunt deze brief goed lezen; maar wist u dat 2% van de gehele bevolking hier grote moeite mee heeft of

geheel blind is?

Dit percentage geldt ook voor het aantal inwoners in uw gemeente met een visuele handicap waarvoor de

Oogvereniging als belangenbehartiger actief|s.

Wat de één ziet|s nooit hetzelfde als wat een ander ziet. De 4 begrippen slechtziend, zeer slechtziend,

maatschappelijk blind en blind zoals deze zijn gedefinieerd door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO),
worden langzaam maar zeker door iedereen aanvaard.

Behartiging, huisbezoeken, sozen, uitstapjes, wandelingen, museumbezoek, felicitatiedienst, nieuwsbrieven

in de juiste leesvorm zijn zomaar een greep uit onze activiteiten.

Ook wat betreft voorlichting kuntu ons in uw gemeente aantreffen op o.a. verkeersmarkten, bemzen,
scholen en de diverse verenigingen.
In veel gemeentes in onze provincie hebben wij een vertegenwoordiger'… de gehandicapten platforms enlof

Wmo platforms, Adviesraden en VNpanels. Zij zullen zich steeds, ookin uw gemeente, blijven inzetten voor

de belangen van (doof)blinden, slechtzienden en mensen met een oogaandoening op het gebied van

bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid.

De afdeling Groningen heeft een zeer actiefjaar achter de rug. Op allerlei terreinen hebben leden en

bestuur van de afdeling zich ingezet zoals u in bijgaand jaarverslag kunt lezen.

De begroting 2019 is de financiële vertaling van het beleidsplan. De mate, waarin wij het beleidsplan kunnen

realiseren hangt uiteraard sterk af van de bereidheid van de gemeenten om ons dit werk ook in 2019

financieel mogelijk te maken door het verstrekken van een subsidie.

Wij hopen dat uw gemeente dit werk wederom op zijn waarde zal weten te schatten en ons in staat zal

stellen dit onverminderd voort te zetten.

Van een aantal gemeenten ontvangen wij formulieren om o.a. de activiteiten op te vermelden. De invulling
daarvan is voor blinden en slechtzienden uiterst moeilijk en vaak onmogelijk.

In afwachting van uw positieve reactie,
Met vriendelijke groet,
Jan Harke Venema, penningmeester Oogvereniging regiogroep Groningen

Bijlage: Jaarverslag en financieel verslag 2017 incl. jaarrekening 2017 en begrotingen 2017, 2018 en 2019.
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1. Inleiding

2017 was voor de Oogvereniging regio Groningen een mooi jaar met als absoluut

hoogtepunt de derde editie van de Oogdag Groningen. Daarnaast werden bestaande

activiteiten gecontinueerd en nieuwe, zoals netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden en

werkenden met een visuele beperking, op touw gezet.

In dit jaarverslag vindt u de schriftelijke neerslag van al deze activiteiten.

2. Vereniging

2.1. Oogvereniging Nederland

Oogvereniging Nederland is een landelijke belangen- en patiëntenvereniging voor mensen

met een visuele of visueel—auditieve beperking of een oogaandoening. De activiteiten

kunnen in twee domeinen worden opgedeeld: patiënt en participatie.

Het patiëntenperspectief met thema's als oogzorg en medische belangenbehartiging wordt

behartigd door landelijke patiëntengroepen, die zich op een specifieke oogaandoening
richten (zoals glaucoom en netvliesaandoeningen). De in totaal 16 regiogroepen van de

Oogvereniging, waarvan Groningen er één is, richten zich hoofdzakelijk op maatschappelijke

belangenbehartiging en de gevolgen van leven met een visuele/visueel-auditieve beperking.
De Oogvereniging heeft een bureau met professionele medewerkers in Utrecht. De

activiteiten van de patiënten— en regiogroepen worden gecoördineerd en uitgevoerd door

vrijwilligers.

2.2. De regiogroep Groningen
Binnen de Oogvereniging zet de regiogroep Groningen zich in om in zijn werkgebied

— de

provincie Groningen — de doelstellingen van de vereniging vorm te geven.

In 2017 bestond het bestuur uit Geert De Breucker (voorzitter), Jan Harke Venema

(penningmeester), Gerda Hulshof (secretariaat), Epke Knoop en Bert Vos (algemene

bestuursleden) en Kristian van der Mark (aspirant-bestuurslid). Het bestuur kwam 11x bij
elkaar.

Naast de bestuursleden zijn er nog ca. 15 kaderleden. Zij zetten zich o.a. in als voorlichter,

belangenbehartiger, lid van de Activiteitencommissie of Felicitatiedienst.

Op 31 december 2016 telde de regiogroep 200 leden en op 31 december 2017 209. In de

loop van het jaar werden drie ledenvergaderingen gehouden. Op zaterdag 11 maart vond de

jaarvergadering plaats. Op dinsdag 13 juni en dinsdag 14 november werden twee

ledenvergaderingen gehouden om de vergadering van de landelijke Ledenraad van

respectievelijk 24 juni en 25 november voor te bereiden.

De regiogroep Groningen werkt sinds jaar en dag met de twee andere noordelijke regio’s

van de Oogvereniging
— Drenthe en Friesland —samen in het zgn. 3N-overleg. Voorzitters,

penningmeesters en Iedenraadafgevaardigden kwamen in 2017 driemaal bij elkaar om te

overleggen en de halfjaarlijkse vergaderingen van de ledenraad voor te bereiden. De drie

regio's hebben in de landelijke Ledenraad van de Oogvereniging samen één afgevaardigde

en één plaatsvervanger. Eerstgenoemde was Epke Knoop (Groningen), laatstgenoemde Tiny

Nicolai (Friesland).



In 3N-verbandworden ook‘kadertrainìngen en bestuursweekenden-georganiseerd. In 2017

vond een 24—uurstraining voor de’drie’be5turen van vrijdag 10 tot zaterdag 11 februari plaats
in De Oorsprong in Sint Nicolaasga. ’s Vrijdags behandelde trainer Ron Visser de thema's

”feedback en kritiek geven” en ”vrijwilligers vinden". Zaterdag gaf Laura Hoogstraten,

themacoördinator Zorg en Welzijn van de Oogverenigihg, een inleiding over de Wmo en wat

de

landelijke Oogvereniging op dit domein doet.

3. Belangenbehartiging
Vanuit onze eigen ervaringsdeskundìgheid'■veren we voor de belangen van onze

achterban.
Dit doen leden zowel op persoonlijke titel als… hun functie van licl van een

gehandicaptenplatform of adviesraad. -
.

-

Binnen onze regiogroep zelf5 een werkgroep Mobiliteit en Toegankelijkheid Groningen Stad

en Omgeving actief. In 2017 cóncentreerde de Werkgroep zich op de gevolgen van de

afschaffing Van de busroute langs de Akerk in Groningen en de daarmee samenhangende

herinrichting van de Astraat en Brugstraat. Er waren regelmatige ov‘erleggen niet de

betrokken ambtenaren en er werd ingesproken in de raad. -

De werkgroep was ook betrokken bij de
organisatie

van

de Dag
van de Witte Stok

(zie
6.

Voorlichting) -

Andere leden van onze regiogroep waren betrokken bij de herinrichting

van het centrum in Uithuizen.

Een ander belangrijk thema in 2017 voor onze achterban was de uitWerking van ’Publiek

Vervoer’. Met dit project willen de provincies Groningen en Drenthe en hun gemeenten

vanaf 2018 de verschillende vormen van bijzonder vervoer, zoals de Wmo-taxi,“ bundelen en

laten aansluiten op het reguliere openbare vervoer. Verschillende leden van onze regiogroep

discussieerden als
lid van de desbetreffende

klankbordgroep
mee.

Onze wmo—werkgroep werd in het voorjaarvan 20170nderdeel'van de nieùw opgerichte

Werkgroep Zorg en<Welzijn Noord-Nederland. Deze nieuwe werkgroep kwam in 2017

tweemaal bij elkaar. Vanuit deze werkgroep“ werd naar‘aanleiding van de komende

gemeenteraadsverkiezingen het pamflet ’Politieke wensen van 350.000 mensen met een

visuele beperking' mede opgesteld. Dit

pamflet
werd naar de

raadfracties
van de

Groningse
gemeenten verzonden.

4. Lotgenotencontact

Lotgenotencontact isvoor onze regiogroep van es'sentieel belang. Het kan mensen helpen in

hun verwerkingsproces van een visuele beperking, het kan ’empoweren' en handvaten

aanreiken,_ervaringen worden gedeeld, tips uitgewisseld en het kan mensen uit een sociaal

isolement halen. Dankz■ het lotgenotencontact kunnen ook signalen uit deachterban

worden
opgevangen

en in nieuw beleid vertaald.

Binnen onze regiogroep wordt dit Iotgenotencontact in verschillende vormen aangeboden.

Onze Felicitatiedienst belt leden die dat willen, rond hun verjaardag om hen geluk te

wensen. Regelmatig was dit de aanleiding voor langere brede gesprekken.



In 2017 werd maandelijks een Doofblindencáfé in Haren, bedoeld ‘voor mensen met de:

dubbele beperking in horen en zien, georganiseerd. In Delfzijl werd, met uitzondering van de

zomer, maandelijks een Oogcafé gehouden. Beide cafés zijn laagdrempelige

ontmoetingsplekken voor leden zowel als niet-leden, waarbij gezellig samenzijn en
‘

informatieve sessies worden gecombineerd..

De Activiteitencommissie of andere vrijwilligers organiseerden zowat elke maand een aan

onze doelgroep aangepaste activiteit. Het programma was zeer gevarieerd, namel■k:
| Cultuur: rondleiding op de tentoonstelling ”Rodin Genius at Work” in het Groninger

Museum, Poëziewandeling bij Lentis Dennenoord ‚te-Zuidlaren en bezoek aan het

Veenkoloniaal Museum… Veendam
’

I Natuur: luisteren naar vogels'… het Stadspark van Groningenen wadlooptochtbij

Noordpolderzijl'… samenwerking met de Vrije Wadlopers .

| Ontspanning: nieuwjaarsreceptie, snertwandeling'In Oldambt, voordracht door imker bij

de jaarvergadering, high tea en rondleiding… De Theefabriek'In
Houwerzijl, barbecue,

kersteten… De Stadstuin te Groningen

Onze wandelclub zette diverse wandelingenin Groningen Stad en Ommeland uit. Tijdens de

jaarexcursie (8 juli) bezochten we het Tapijtmuseum in Genemuiden, wandelden we onder

leiding van een gids door het centrum van Kampen, maakte we een boottocht op de IJssel en

dineerden we in Spier. In november vond een bijeenkomst voor nieuWe leden plaats.

5. Informatievoorziening

Leden voorzien van relevante en betrouwbare informatie over alle facetten van leven met

een visuele of visueel-auditieve beperking is, naast belangenbehartiging en

lotgenotencontact‚de derde pijler van onze werkzaamheden. '

Naast de landelijke communicatiemiddelen van de Oogvereniging verscheen onze

nieuwsbrief in 2017 driemaal met informatieve bijdragen over o.a..de Wmo en Publiek

Vervoer. We maakten voor onze regio ook eenTwitter-account aan-en lanceerden de

Facebookgroep ”Vrienden van de Oogvereniging regio Groningen”.

Diverse bijeenkomsten van het Oogcafé Delfzijl enhet Doofblindencafé waren gewijd aan

inhoudelijke thema's. Verder hielden we in samenwerking met Visio Haren, revalidatìe- en

adviescentrum voor blinden en slechtzienden, 9 zgn. ”TCT bijeenkomsten (Telefoon,

Computer, Tablet) over thema's op het gebied van smartphones, ICT en andere

technologische ontwikkelingen. In het voorjaar hielden we 2 informatie- en

netwerkbijeenkomsten voor werkzoekendenen werkenden met een visuele beperking.
‚

Op zaterdag 21 oktober organiseerden we voor de derde keer.de Oogdag Groningen. Deze ‚.

grootschalige informatiebijeenkomst over leven met een oogaandoening of visuele/visueel-

auditieve beperking vond in het Hampshire Hotel-Plaza plaats. Naast stands van

hulpmiddelenleveranciers en revalidatiecentra was er een uitgebreid programma van

lezingen en workshops .over medische behandelingen,-_verwerken van een visuele beperking,

hulpmiddelen. Dankzij een grote PR-campagne trok deze

Oogdag
naar

schatting
ruim 300

bezoekers.



6. Voorlichting

Als Oogvereniging zien wij voorlichting geven overleven met een visuele of visueel-auditieve

beperking als een belangrijke taak. Daarb■ willen we vooroordelen en misverstanden

wegnemen. Ook reiken we tips aan hoe met visueel beperkten om te gaan.

In 2017 gaven we voornamelijk voorlichting op scholen en verkeersmarkten (in Haren,

Groningen, Grootegast, Veendam en Winschoten). B■ de verkeersmarkten kr■gen

brugklassers uitleg over hoe om te gaan met een blinde of slechtziende in het verkeer en

kunnen zij zelf een route met maskertje en witte stok lopen. Zelf ervaren spreekt veel meer

aan dan enkel een verhaal te horen.

Zelf ervaren was ook de opzet van de oversteekactie die we, samen met Bartimeus en Visio,

op vrijdag 13 oktober bij de Vismarkt te Groningen hielden. Voorbijgangers werd gevraagd
met masker of simulatiebril op een drukke zebra met de witte stok over te steken. De actie,

die in het kader van de Internationale Dag van de Witte Stok (15 oktober) werd gehouden,
werd geopend door wethouder Paul de Rook en Tweede Kamerlid Anne Kuik. Met deze

publieksactie wilden we aandacht vragen voor de positie van visueel beperkte

stokgebruikers in het verkeer. AI te vaak wordt de witte stok, die volgens het

Verkeersreglement een officieel stopteken is, door andere weggebruikers genegeerd, wat

tot vervelende, zelfs gevaarlijke situaties kan leiden.

Daarnaast dachten we mee met verschillende projecten van studenten van de Hanze

Hogeschool. Meestal ging het om de ontwikkeling van apps (bijvoorbeeld om objecten waar

te nemen of een oogziekte te simuleren).

Leden van onze regiegroep werkten mee aan een pilotproject van de Oogvereniging,

Bartimeus en Visio om een innovatief zorgmodel |CT op maat te ontwikkelen.

Op cultureel gebied gaven leden feedback bij een project van het Wierdenlandmuseum in

Ezinge en een initiatief om kunst voor blinden toegankelijk te maken. Anderen gingen met

studenten van de Kunstacademie Minerva in gesprek over hoe zij kunst ervaren. In het kader

van een ”community arts project” volgden enkelen van onze leden en geblinddoekte

goedzienden samen een toneelVoorstelling en deelden ze nadien hun ervaringen. Kunst en

blind is duidelijk ‘hot'.

7. Dankwoord

De regio Groningen kan terugkijken op een zeer actief jaar. Al de beschreven

werkzaamheden en activiteiten hadden echter niet kunnen worden uitgevoerd zonder de

inzet van vele vrijwilligers, leden zowel als niet-leden. Hen willen wij uitdrukkelijk bedanken.

Ook zijn wij dank verschuldigd aan de Groningse Blindenstichting en de gemeenten van de

provincie Groningen die ons financieel hebben ondersteund. Zonder deze subsidies zouden

wij onze activiteiten en ambities niet hebben kunnen verwezenlijken.
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' Oogvereniging

Regiogroep Groningen

Financieel verslag en jaarrekening van de Oogvereniging regiogroep
Groningen over het jaar 2017.

Aan de leden van de Oogvereniging regiogroep Groningen

Nietap, maart 2018

Geachte leden,

Het financiële verloop in 2017 en de verschillen ten opzichte van de jaarrekening
2016 worden u in dit verslag gepresenteerd.

Oogvereniging Groningen richt zich hoofdzakelijk op maatschappelijke
belangenbehartiging, Iedencontact, voorlichting en informatievoorziening.
Deze activiteiten vindt u terug in dit verslag.

Naast het financiële overzicht van inkomsten en uitgaven over de jaren 2016 en

2017, krijgt u een overzicht van de begrotingen voor de jaren 2018 en 2019.

Hierdoor krijgt u een vergelijkend overzicht van de inkomsten en uitgaven over

de afgelopen 2 jaren en de verwachte ontwikkelingen voor 2018 en 2019.

Het bestuur bedankt de subsidiegevers, die ons ook dit jaar weer de mogelijkheid
hebben gegeven een groot gedeelte van het tekort in de begroting 2017 weg te

werken en de financiering van de diverse activiteiten voor hun rekening hebben

genomen. Zonder de bijdragen van onze subsidiegevers zijn wij niet in staat al

onze activiteiten te financieren en wij zijn hen daar bijzonder erkentelijk voor en

hopen, dat hun beleid ook in de toekomst kan worden gecontinueerd.

Inkomsten

Aan subsidies werd in 2017 € 1.063,00 ontvangen. Dit bedrag is ontvangen van

de onderstaande gemeenten in de provincie Groningen over 2017.

Stadskanaal € 574,00 Oldambt € 135,00

Loppersum € 54,00 Slochteren € 100,00

Grootegast € 50,00 Bellingwedde € 150,00

Van de Groningse Blindenstichting werd in 2017 €3.473,90 ontvangen, ter

financiering van de gezamenlijke kaderactiviteìten voor de afdelingen Friesland,

Groningen en Drenthe. De bijdrage van € 272,96 voor infodagen/beurzen zijn de

gemaakte kosten voor deelname aan verkeersmarkten op scholen. De kosten

voor deze verkeersmarkten, inclusief € 25,00 voor materiaal gebruik, zijn volledig
uitbetaald door de provincie.
Voor het uitstapje naar Kampen hebben de deelnemers in 2017 € 541,50

bijgedragen en voor de BBQ € 210,00.

De bijdrage van de centrale kas van de Oogvereniging bedroeg in 2016

€ 2.830,00 en in 2017 € 2.910.00. De post overige inkomsten/donaties bedraagt

€ 1053,73 en is ontvangen uit giften en donaties. De bijdrage werving en

publiciteit ad. € 2.950,00 is de ontvangen subsidie van de Groningse

Blindenstichting, Glaucoomvereniging en Maculavereniging voor de financiering
van de Oogdag die is gehouden op 21 oktober 2017 in het Hampshire Hotel. Onze



dank hiervoor. De bijdrage voor de bijeenkomsten Relatiebeheer bedraagt
€ 52,70.
De totale inkomsten 2017 zijn € 12.774,84.

Uitgaven

Bestuursvorgaderingen, bestuur en secretariaat

De uitgaven van de hoofdgroeperingen bestuursvergaderingen samen met

bestuur en secretariaat bedroegen in 2016 € 1.261,67 en in 2017 € 1.404,56.
De reiskosten van het bestuur beliepen in 2016 € 252,39 en in 2017 € 314,88.
Zaalhuur en consumpties waren in 2016 respectievelijk € 310,00 en € 289,12 en

in 2017 voor zaalhuur € 322,50 en voor consumptie € 319,28. Porti in 2016

€ 36,50 en in 2017 € 42,75. Kantoorbehoeften in 2016 € 5,12 en 2017 € 12,50.
Aan telecommunicatie en automatisering werden in 2016 respectievelijk € 81,75
en € 79,50 uitgegeven en in 2017 voor telecommunicatie geen kosten en voor

automatisering € 82,55.
De post ziendenhulp bedroeg in 2016 € 120,00 en in 2017 € 280,00.
De post overige kosten bedroeg in 2016 € 46,24 en in 2017 € 130,10. voor

reiskosten Ledenraad en installeren mailbox.

Contact

In 2016 werden we weer gastvrij ontvangen bij Visio voor diverse bijeenkomsten,
waarbij geen zaalhuur in rekening werd gebracht. Wij zijn Visio hiervoor zeer

erkentelijk.
Aan de felicitatiedienst en nieuwjaarsreceptie werden in 2016 respectievelijk
€ 46,50 en € 479,51 uitgegeven. Voor 2017 waren de kosten voor de

felicitatiedienst € 47,50 en voor de nieuwjaarsreceptie € 527,90. Voor het

kerstdiner waren de kosten in 2016 € 88,39. De inkomsten voor het kerstdiner

waren € 225,00. In 2017 bedraagt de post kerstdiner € 312,52. Dit is inclusief de

nota voor kerstdiner 2016 ad. € 250,87. Het restant € 61,75 zijn de gemaakte
kosten voor kerstdiner 2017. Onze bijdragen in de kosten voor

ledenvergaderingen waren in 2016 € 890,46 en in 2017 € 678,10.
De uitgaven voor de excursie naar Leer waren in 2016 € 1.637,15 en voor het

uitstapje naar Kampen in 2017 € 1.118,00. De inkomsten voor deze activiteiten

vinden we onder de post bijdragen excursies en uitstapjes en deze waren in 2016

€ 725,00 en in 2017 € 541,50. Per saldo waren de uiteindelijke kosten voor de

vereniging in 2016 € 912,15, voor het reisje naar Leer en in 2017 voor het reisje
naar Kampen € 576,50. De inkomsten voor de BBQ in 2017 bedroegen € 210,00
en de uitgaven hiervoor € 376,50. De uiteindelijke kosten voor de vereniging voor

deze BBQ bedraagt € 166,50. De kosten voor overige activiteiten bedroegen in

2016 € 376,15 en in 2017 € 84,90.
De kosten voor de nieuwe leden bijeenkomst bedroegen in 2016 € 164,90 en in

2017 € 150,30

Behartiging
Aan gezamenlijke kaderactiviteiten voor de 3 noordelijke afdelingen werd in 2016

€ 1.592,65 en in 2017 € 3.473,80 gerealiseerd. In 2016 is er geen 3N

besturentraining georganiseerd. In 2017 zijn de kosten voor 3N activiteiten

volledig gedekt door de Groninger Blindenstichting. Wij zijn de Groningse

Blindenstichting zeer erkentelijk voor hun jaarlijkse bijdrage in de kosten van de

gezamenlijke kaderactiviteiten waaronder kadertrainingen en het

besturenoverleg. Zonder hun subsidie moesten deze belangrijke gezamenlijke
activiteiten achterwege blijven of op een zeer laag niveau worden uitgevoerd.
De overige kosten bedroegen in 2016 € 267,75 en in 2017 €346,53. Dit zijn de

kosten die gemaakt zijn door de werkgroepen Mobiliteit, Wmo en

Netwerkbijeenkomsten Werk.



Service

In 2016 bedroegen de kosten voor huisbezoek € 18,40 en in 2017zijn hiervoor_
geen kosten gemaakt. De overige kosten waren in 2016 € 8,10 en in

2017
zijn ook hiervoor geen kosten gemaakt.

Voorlichting
De uitgaven voor de post infodagen en beurzen waren in 2016 € 575,74 en in

2017 € 394,76. De gemaakte kosten zijn voor deelname aan verkeersmarkten.

Deze worden vergoedt door de provincie en deze vindt u terug onder de post

bijdrage infodagen/beurzen. De Oogvereniging regiogroep Groningen heeft

deelgenomen aan de verkeersmarkten op scholen in de gemeenten Groningen,

Haren, Veendam, Winschoten en Grootegast. Ook de kosten voor Oogcafés,
Doofblindencafé en Glaucoomcafé ad.€ 292,50. zijn in deze post meegenomen.
In 2016 waren er geen kosten gemaakt voor infomateriaal en in 2017 waren de

kosten hiervoor € 622,68. Aanschaf taststokken voor verkeersmarktenen koffer

voor infomateriaal verklaart dit bedrag. De kosten voor de post publiciteit en

werving waren in 2016 € 841,43 en in 2017 €.3.020,17. Hierin zitten de kosten

voor de Dag van de Witte Stok ad. € 181,83 en de kosten voor de Oogdag van 21

oktober 2017 ad. € 2.838,34. Voor deze Oogdag is € 2.950,00 aan subsidie

ontvangen.
In 2016 waren de uitgaven voor de nieuwsbriefIn grootletter € 167,82 en in 2017

€ 89,07. De daling van deze kostenpost komt
doordat de grootletterdruk nu

wordt verzorgd door de CBB. .

De post overige kosten bedroegen in 2017 € 148,21 en dit zijn de kosten die

gemaakt zijn door de werkgroep TCT en de werkgroep Relatiebeheer

De totale uitgaven zijn in 2017 € 12. 975,25.
De saldi over de jaren 2016 en 2017 bedragen respectievelijk € 655,77 en -

€ 455,36.

Toelichting begrotingen
De begroting over het jaar2018 bedraagt € 6. 500,00 en over 2019 € 6.200,00

De jaren 2018 en 2019 laten een tekort zien van respectievelijk€ 2. 100,00 en

€ 2.000,00. Het bestuur hoopt ook 2018 en 2019 in dit tekort te kunnen voorzien

door beroep te doen op subsidiemogelijkheden van 0.a. gemeenten in de

provincie Groningen en individuele bijdragen. Afhankelijk van de mate waarindit

lukt zullen de activiteiten in 2018 en 2019 van de Oogvereniging regiogroep

Groningen uitgevoerd kunnen worden. 2019,

Namens het bestuur van de Oogvereniging regiogroep Gró‘n‘ingen,

Jan Harke Venema, penningmeester

Onderstaand overzicht geeft aan:

In kolom 1 en 2 de werkelijke inkomsten/uitgaven 2016 en 2017, en

in kolom 3, 4 en 5 de begrotingen 2017, 2018 en 2019.

Daarna volgt op dezelfde wijze een overzicht per inkomstengroep c.q. kostengroep.
Gerealiseerd Begroting Begroting Begroting

"2016 2017 2017 2018-‘ 2019

Inkomsten
'

‘

Interest

Subsidies gemeenten 949,00 1063,00

Subsidie voorgaand jaar gem. 100,00

Bijdrage centrale kas 2830,00 2910,00 2700 2800 2900



Giften en donaties

Subsidie 3N, kadertrainingen
Bijdrage infodagen/beurzen
Subsidie werving/propaganda

Bijdrage kerst

Bijdrage relatiebeheer

Bijdrage excursies/uitstapjes

Bijdrage overige activiteiten

Bijdrage TCT

Totale inkomsten

Uitgaven

Bestuursvergaderingen
Zaalhuur .

Reiskosten

Consumpties

Bestuur en secretariaat

Drukwerk

Parti _

Telecommunicatie

Automatisering
Kantoorbehoeften

Ziendenhulp

Overige kosten

Contact

Felicitatiedienst

Nieuwjaarsreceptie
Kerst

_

'

Ledenvergaderingen

Excursies/uitstapjes
Nieuwe leden bijeenkomst

Overige activiteiten

Behartiging
Kadertraining 3N algemeen

Besturentraining 3N

3N besturenoverleg
Overigen

Service

Huisbezoek

Overige kosten

Voorlichting -

Infodagen/beurzen
infomateriaal

Publiciteit & werving
Nieuwsbrief

Overigen

Totaal uitgaven

500,00

1592,65

613,70

1400,00

225,00

725,00

101,00

81,00

9117,35

310,00

252,39

289,12

41,06

36,50

81 ‚75

79,50

5,12

120,00

46,24

46,50

479,51

88,39

890,46

1637,15

164,90

376,15

1260,98

331,67

267,75

18,40

8,10

575,74

841 ‚43

167,82

470,61

8887,23

1053,73

3473,90

340,46

2950,00

52,70

931,05

12774,84

322,50

314,88

219,28
*

42,75

82,55

12,50

280,00

130,10

47,50

527,90

312,62

678,10

1674,05

150,30

84,90

3109,30

364,60

346,53

394,76

622,68

3020, 1 7

89,07

148,21

1297525

400

1200

4300

350
'

250

300

25

50

225

100

50

50

100

550

700

1900

100

400

50

200

100

100

500

6300

400

1200

4400

350

250

300

50

50

150

100

50

100

100

550

700

1 900

150

300

50

450

100

350

200

250

6500

300

-

1000

4200

350

300

250

25

50

50

100

25

150

100

50

500

700

1900

150

100

350

450

100

250

100

150

6200



Recapitulatie inkomsten

Interest

Subsidie gemeenten

Bijdrage centrale kas

Giften en donaties

Bijdrage infodagen/beurzen

Bijdrage werving/publiciteit

Bijdrage contact

Bijdrage behartiging

Bijdrage voorlichting

Nog te dekken

Totaal inkomsten

Recapitulatie uitgaven

Bestuursvergaderingen
Bestuur en secretariaat

Contact

Behartiging
Service

Voorlichting
Totaal uitgaven

Inkomsten min uitgaven
Saldi 1januari 2017

Saldi 31 december 2017

1049,00

2830,00

536,50

694,70

1400,00
1051 ‚00

1592,65

pm

9117,35

851,51

410,16

3683,06

1860,40

26,50

2055,60

8887,23

200,41

655,77

455,36

1063,00

2910,00

1053,73

272,96

2950,00

931,05

3473,90

120,20

pm

12774,84

856,66

547, 90

3475,37

3820,43

293,70

3981
,
1 9

12975,25

2700

400

1200

2000

6300

900

700

3300

400

1 00

900

6300

2800

400

1200

2100

6500

900

500

3350

300

1 00

1 350

6500

Aldus vastgesteld op de jaarvergadering van de Oogvereniging regio Groningen
op 10 maart 2018.

Voorzitter,

Dhr. G. de Breucker

Penningmeester,

Dhr. J.H. Venema

2900

300

1 000

2000

6200

900

500

3400

350

1050

6200


