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Betreft: verantwoording beleid 2020 en subsidieaanvraag 2022. 

Geachte mevrouw, heer.

Namens het bestuur van de Oogverenging regiegroep Groningen doe ik u hierbij de jaarstukken over 2020 
toekomen ter verantwoording van het door ons gevoerde beleid in 2020 en als ondersteunend document 
voor de aanvraag van subsidie in 2022.

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? Ongeveer 1200 inwoners in uw gemeente hebben dus een visuele handicap waarvoor de 
Oogvereniging als belangenbehartiger actief is.
Wat de één ziet is 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, Oogcafés, uitstapjes, wandelingen, museumbezoek. nieuwsbrieven in de juiste 
leesvorm zijn zomaar een greep uit onze activiteiten.
Ook wat betreft voorlichting kunt u ons in uw gemeente aantreffen op o.a. verkeersmarkten en 
verkeerslessen op scholen, beurzen en bij diverse verenigingen.
In veel gemeentes in onze provincie hebben wij een vertegenwoordiger in de Gehandicapten platforms en/of 
Wmo-platforms, Adviesraden en VN-panels. Zij zullen zich steeds, ook in 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.

Door Covds-19 virus heeft de afdeling Groningen een minder actief jaar achter de rug dan voorgaande 
jaren, zoals u in bijgaand jaarverslag kunt lezen.
De begroting 2022 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 2022 
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 2:al 
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 regiegroep Groningen

Bijlage; Jaarverslag en financieel verslag 2020 incl. jaarrekening 2020 en begrotingen 2020, 2021 en 2022.
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1. Inleiding
2020 begon heel voorspoedig met een drukke en gezellige 
nieuwjaarsreceptie. Voor onze ledendag van 14 maart hadden zich veel 
leden aangemeld. Kort daarvoor, op 11 maart openden we In Leek ons 
derde Oogcafé. En toen, toen viel alles stil. Hoe we dit 'coronajaar' 
doormaakten, kunt u in dit jaarverslag lezen.

2. Vereniging
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 onderverdeeld: enerzijds patiëntgericht en anderzijds 
gericht op de gevolgen van leven met een visuele/visueel-auditieve 
beperking en maatschappelijke belangenbehartiging.
Het patiënte domein met thema's als oogzorg en medische 
belangenbehartiging wordt behartigd door landelijke ledengroepen, die 
zich op een specifieke oogaandoening richten (zoals glaucoom en 
netvliesaandoeningen). De provinciale afdelingen (regiegroepen) zijn 
hoofdzakelijk op het andere domein actief. De Oogvereniging heeft een 
bureau met professionele medewerkers in Utrecht. De activiteiten van de 
patiënten- en regiegroepen worden gecoördineerd en uitgevoerd door 
vrijwilligers.



Op 31 december 2019 telde de regio Groningen 222 leden. Op 31 
december 2020 was het ledental licht gedaald tot 219. Het kernteam, dat 
de activiteiten in de provincie Groningen coördineert, bestond uit Geert De 
Breucker (voorzitter). Jan Harke Venema (penningmeester), Joost Kuin 
(secretaris), Kristian van der Mark, Elisabeth Smelik en Bert Zwart-Vos. 
Het team had dit jaar 9 reguliere vergaderingen. In juli werd een 
verdiepend, los overleg gehouden, dat tevens een teambuilding was.
Naast het kernteam zijn zo'n 20 leden als vrijwilliger actief, bijvoorbeeld 
als voorlichter of belangenbehartiger.
De geplande ledendag met jaarvergadering (14 maart) werd omwille van 
de steeds dreigend wordende corona-epidemie geannuleerd. Op 
donderdag 26 november bespraken we, samen met vertegenwoordigers 
van Oogvereniging Friesland, in een telefonisch overleg de stukken van de 
landelijke ledenraad van 28 november. Aan deze voorbespreking namen 
ook de ledenraadsleden Hennie Lasker en Hubert de Vos deel.
In het najaar stelde het kernteam een ledenenquête op, die In het 
voorjaar 2021 uitgevoerd gaat worden.

3. Lotgenotencontact
Ledencontact of lotgenotencontact is voor onze regio van essentieel 
belang. Het kan mensen helpen met hun verwerkingsproces van een 
visuele beperking, het kan 'empoweren' en handvatten aanreiken. Door de 
coronacrisis hebben we veel minder activiteiten kunnen organiseren.
Op zaterdag 11 januari vond onze traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. 
Onze Activiteitencommissie organiseerde op 29 augustus een 
'coronaproof' wandeling onder leiding van een dorpsgids door Winsum, in 
2020 uitgeroepen tot het mooiste dorp van Nederland. Een gegidst bezoek 
aan het Forum van Groningen en een excursie naar Schiermonnikoog zijn 
tot nader order uitgesteld.
Als vervanging van onze nieuwjaarsreceptie 2021 ontvingen alle leden een 
nieuwjaarsattentie in de vorm van een blauw mondkapje, "symbool van 
deze tijd, die we hopelijk snel kunnen afsluiten", zoals op de bijgevoegde 
wenskaart stond.
In onze regio waren in 2020 drie Oogcafés en één Oog-en-Oorcafé actief. 
Deze maandelijkse cafés zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken voor 
leden zowel als niet-leden, waarbij gezellig samenzijn en informatieve 
sessies worden gecombineerd. De- Oogcafés werden gehouden in Delfzijl, 
Groningen en, vanaf maart, in Leek (gemeente Westerkwartier). In de 
periode van de lockdowns vonden geen bijeenkomsten plaats. De 
Oogcafés Groningen en Westerkwartier hielden tijdens de eerste lockdown



een paar telefonische bijeenkomsten. Het Oog-en-Oorcafé Groningen, 
speciaal bedoeld voor mensen met de dubbele beperking in horen en zien, 
werd vanaf april een besloten groep (omwille van de 
anderhalvemeterafstand-regel).
Ons Telefonische Ledencontactteam belde in dit 'coronajaar' vaker met 
oudere leden. Leden konden, indien ze daar behoefte aan hadden, zelf 
telefoneren. Dit deden slechts weinigen.

4. Belangenbehartiging
Vanuit onze eigen ervaringsdeskundigheid ijveren we voor de belangen 
van onze achterban. Gesteund door het VN-verdrag over gelijke rechten 
van personen met een handicap streven wij naar een inclusieve 
samenleving die voor onze doelgroep op alle levensdomeinen toegankelijk
IS.

Binnen onze regiegroep is een werkgroep Mobiliteit en Toegankelijkheid 
Groningen Stad en Omgeving actief. Deze zette zich in 2020 in het 
bijzonder in voor een goede toegankelijkheid van de Groningse binnenstad 
en van het openbaar vervoer. Daarnaast behartigden leden de belangen 
van onze achterban op persoonlijke titel of als lid van een adviesraad of 
gehandicaptenplatform, zoals de Adviesraad Gehandicapten Appingedam 
(AGA), Toegankelijkheidsteam Het Hogeland-Delfzijl, 
Gehandicaptenplatform Leek, de werkgroep Toegankelijk Groningen en 
ZaVie (provinciale koepel).
Verschillende leden hebben zitting in de Klankbordgroep Publiek Vervoer 
en de diverse gebruikersgroepen van de Wmo-taxi.
In 2020 werkten we mee aan twee landelijke campagnes van de 
Oogvereniging. Naar aanleiding van een persbericht over de gevolgen van 
de anderhalvemeter-maatregelen voor onze achterban vertelden leden 
voor radio en tv over hun eigen ervaringen.
Bij de jaarlijkse campagne rond de Internationale Dag van de Witte Stok 
(15 oktober) werden fietsers opgeroepen meer met blinden en 
slechtzienden in het verkeer rekening te houden. Omwille van de 
coronamaatregelen werd deze campagne vooral online gevoerd. In twee 
korte filmpjes vertelden twee leden over hun ervaringen in het verkeer. 
Radio en TV Noord besteedden aandacht aan de campagne in de vorm van 
een live interview.
Onder de vleugels van de landelijke Oogvereniging onderhielden leden 
contacten met oogziekenhuizen en poli's in de provincie Groningen.

5. Informatie



De landelijke Oogvereniging heeft een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief 
en een kwartaalblad OOG. Daarnaast brengen wij zelf een eigen 
nieuwsbrief in de verschillende leesvormen (digitaal vla mail, grootletter of 
daisy-cd, webbox) uit. In 2020 verscheen onze nieuwsbrief driemaal.
Sinds dit jaar wordt onze nieuwsbrief gecombineerd met die van Drenthe, 
zodat er nu één gezamenlijke editie is.
Onze maandelijkse nieuwsflitsen (mailing van activiteiten) werd dit jaar 
enkel verzonden, wanneer we daadwerkelijk ook iets konden organiseren. 
Daarnaast kregen onze leden ook af en toe Informatie via de 'regionale 
blokjes' in de tweewekelijkse landelijke Oogvereniging Nieuws.
Tot slot zijn we ook op sociale media actief (Facebook en Twitter).
De Digiwijsbijeenkomsten, die we samen met Visio Haren, revalidatie- en 
adviescentrum voor blinden en slechtzienden, organiseren, kregen in 2020 
een nieuwe invulling: twee bijeenkomsten zouden door Visio worden 
georganiseerd, twee door onszelf tijdens het Oogcafé Groningen. Door de 
coronamaatregelen kon deze nieuwe opzet niet worden verwezenlijkt.

6. Voorlichting
Als Oogvereniging zien wij voorlichting geven over leven met een visuele 
of visueel-auditieve beperking als een belangrijke taak. We willen 
vooroordelen en misverstanden wegnemen en streven een grotere 
bewustwording en meer begrip na. Ook reiken we tips aan hoe met 
visueel beperkten om te gaan. We geven voornamelijk voorlichting aan 
kinderen.
Sinds het schooljaar 2018-2019 geven onze voorlichters, allen zelf visueel 
beperkt, in het kader van het Verkeerseducatieprogramma van de 
provincie Groningen verkeerslessen aan groepen 7 en 8 van de 
basisschool. Van de 26 aangevraagde verkeerslessen konden er 6 worden 
gegeven, namelijk in Bedum, Bourtange, Groningen (3 scholen) en Leens. 
Daarnaast werkten we aan 4 verkeersmarkten mee: tweemaal in 
Groningen, in Leek en Winschoten.
Bij de verkeersmarkten en verkeerslessen krijgen de leerlingen 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.
Op verzoek van de provincie Groningen stelden wij voor deze 
voorlichtingsactiviteiten een coronaprotocol op, dat op de website van de 
Oogvereniging te vinden is.

7. Dankwoord



2020 was voor het verenigingsleven een "annus horribilis", een rampjaar. 
Wij willen onze vrijwilligers, leden zowel als niet-leden, bedanken die, 
ondanks alles, er het beste van hebben proberen te maken.
Verder zijn wij dank verschuldigd aan de Provincie Groningen en de 
gemeenten in de provincie Groningen die ons financieel hebben 
ondersteund. Meer informatie hierover vindt u in ons financieel 
jaarverslag.
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Regiogroep Groningen

Financieel verslag en jaarrekening van de Oogvereniging regiogroep 
Groningen over het jaar 2020.

Aan de leden van de Oogvereniging regiogroep Groningen

Nietap, april 2021

Geachte leden,

Het financiële verloop in 2020 en de verschillen ten opzichte van de jaarrekening 
2019 worden u in dit verslag gepresenteerd.
Oogvereniging regiogroep Groningen richt zich hoofdzakelijk op maatschappelijke 
belangenbehartiging, ledencontact, voorlichting en informatievoorziening.
Deze activiteiten vindt u terug in dit verslag.

Naast het financiële overzicht van inkomsten en uitgaven over de jaren 2019 en 
2020, krijgt u een overzicht van de begrotingen voor de jaren 2020, 2021 en 
2022. Hierdoor krijgt u een vergelijkend overzicht van de inkomsten en uitgaven 
over de afgelopen 2 jaren en de verwachte ontwikkelingen voor 2022.

Het bestuur bedankt de subsidiegevers, die ons ook dit jaar weer de mogelijkheid 
hebben gegeven een groot gedeelte van het tekort in de begroting 2020 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.

Als gevolg van Covid-19 virus zijn veei activiteiten in het jaar 2020 
geheel of deels niet doorgegaan zoais, de jaarvergadering, jaarexcursie, 
Oogcafés, kleine activiteiten, verkeersmarkten en verkeersiessen, 3N 
activiteiten. Als gevolg hiervan wijken de bedragen in de jaarrekening 
en begroting 2020 sterk af van de cijfers over voorgaande jaren.

Inkomsten
Aan subsidies werd in 2020 € 709,00 ontvangen. Dit bedrag is ontvangen van de 
onderstaande gemeenten in de provincie Groningen over 2020.
Stadskanaal € 574,00 
Oldambt 
Delfzijl

€ 135,00
€ 200,00 (in 2019 ontvangen voor het jaar 2020)

De bijdrage van € 256,27 voor infodagen/beurzen zijn de gemaakte kosten voor 
deelname aan verkeersmarkten en verkeersiessen op scholen. De 
verkeersmarkten zijn gehouden bij de Borgen te Leek, Simon van Hasselschool te 
Groningen, CSG Ubbo Emmius te Winschoten en Gomaruscollege te Groningen.
De kosten voor deze verkeersmarkten, inclusief € 25,00 voor materiaal gebruik, 
zijn volledig uitbetaald door de provincie. De verkeerlessenzijn gegeven op 
basisscholen OBP Willem Lodewijk in Groningen, Rk basisschool St. Michael tin 
Westerwolde, ABZ GBS de Horizon in Bedum, ABZ GBS de Handpalm in Leens, 
REF de basisschool de Zaaier in Groningen en GER GBS heet Palet in Groningen.



Met dank aan de vrijwilligers van de Oogvereniging voor hun inzet aan deze 
verkeersmarkten en verkeerslessen. De kosten van deze verkeerslessen 
bedroegen € 70,49.
Deze kosten zijn nog niet uitbetaald door de Provincie Groningen.
De bijdrage voor de High Tea op 15 juli bij Moonnes Kokerij te Groningen bedroeg 
€ 187,50.
De bijdrage van de centrale kas van de Oogvereniging bedroeg in 2019 
€ 2948,00 en in 2020 € 2.061.00.
De eigen bijdragen aan de Oogcafés in Groningen en Westerkwartier bedroegen 
in totaal € 150,00.
De totale inkomsten 2020 zijn € 3363,77.

Uitgaven

Bestuursvergaderingen, bestuur en secretariaat
De uitgaven van de hoofdgroeperingen bestuursvergaderingen samen met 
bestuur en secretariaat bedroegen in 2019 € 1.225,00 en in 2020 € 926,38.
De reiskosten van het bestuur beliepen in 2019 € 333,49 en in 2020 € 210,00. 
Zaalhuur en consumpties waren in 2019 respectievelijk € 270,00 en € 269,11 en 
in 2020 voor zaalhuur € 210,00 en voor consumptie € 148,77. Porti in 2019 
€ 24,00 en in 2020 € 18,20. Kantoorbehoeften in 2019 € 12,25 en 2020 € 36,00. 
Automatisering in 2019 € 83,37 en in 2020 € 83,38. De post overige kosten 
bedroeg in 2019 € 233,68 en in 2020 € 225,13. Dit betreft hoofdzakelijk 
reiskosten voor allerlei activiteiten en verplichtingen van kernteamleden en de 
kosten voor de-benen-op tafel vergadering.

Contact
Voor de nieuwjaarsreceptie bedroegen de kosten in 2019 € 523,12 en in 2020 
€ 436,66. Door dat er veel activiteiten niet door zijn gegaan in 2020 hebben wij 
als kernteam besloten om alle leden een kerst-/nieuwjaarattentie te sturen. Deze 
attentie bestond uit een mondkapje in de blauwe kleur van de Oogvereniging met 
een leuke kaart erbij. De kosten hiervan waren € 719,30. Onze bijdragen in de 
kosten voor de jaarvergaderingen waren in 2019 € 544,00 en door de corona 
maatregelen is de jaarvergadering in 2020 niet doorgegaan.
De uitgaven voor het uitstapje naar Dokkum in 2019 bedroegen € 1.124,46. In 
2020 is er geen jaarexcursie georganiseerd. De kosten voor de High Tea op 15 
juli bedroegen € 267,00 en voor de wandeling te Winsum€ 35,50. De inkomsten 
voor de High Tea vinden we terug onder de post bijdragen excursies en 
uitstapjes. Deze waren in 2019 € 726,00 en in 2020 € 187,50. Per saldo waren de 
uiteindelijke kosten voor de vereniging in 2019 € 572,50 voor het reisje naar 
Dokkum en voor High Tea en wandeling in 2020 € 115,00. De kosten voor 
overige activiteiten beliepen in 2019 € 40,36 en in 2020 € 40,36. Dit zijn de 
gemaakte kosten voor vergaderingen van de activiteitencommissie en 
telefoonkosten voor ledencontact.
De kosten voor contactdagen waren in 2019 € 965,83 en in 2020 € 506,78. Deze 
post is onderverdeeld in de kosten voor Doofblindencafés € 60,00 en de kosten 
voor de Oogcafés in Groningen en Westerkwartier bedroegen in 2020 € 446,78.
De bijdragen voor deze Oogcafés waren in 2020 € 150,00. Per saldo zijn de 
uiteindelijke kosten voor de Oogcafés Groningen en Westerkwartier € 296,78.

Behartiging
Als gevolg van de Corona maatregelen zijn er geen 3N activiteiten georganiseerd 
in 2020.
De overige kosten bedroegen in 2019 € 184,62 en in 2020 € 42,18. Dit zijn de 
kosten die gemaakt zijn door de werkgroep Mobiliteit ad € 20,16 en voor de Dag 
van de Witte Stok € 22,02.



Voorlichting
De uitgaven voor de post infodagen/beurzen waren in 2019 € 5951,92 (incl. 
kosten Oogdag) en in 2020 € 138,55. De gemaakte kosten zijn voor deelname 
aan verkeersmarkten en verkeerslessen. De totale kosten voor deze posten 
worden vergoedt door de Provincie Groningen en deze vindt u terug onder de 
posten bijdrage infodagen/beurzen. In 2019 bedroegen de kosten voor 
infomateriaal € 22,25 en in 2020 waren de kosten hiervoor € 403,70. Deze post 
is onderverdeeld in de kosten voor de aanschaf van braille alfabetjes ad € 290,00 
en voor infomateriaal ad € 113,70 voor het geven van verkeerslessen en 
verkeersmarkten op scholen.
De post overige kosten bedroeg in 2019 € 106,12 en in 2020 zijn er geen kosten 
gemaakt.
De totale uitgaven zijn in 2020 € 3549,12..

De saldi over de jaren 2019 en 2020 bedragen respectievelijk € 563,98 en 
€ 378,63.

Toelichting begrotingen
De begroting over het jaar 2021 bedraagt € 6.200,00 en over 2022 € 6.000,00. 
De jaren 2020 en 2021 laten een tekort zien van respectievelijk € 2.000,00 en 
€ 1.700,00. Het bestuur hoopt ook in de jaren 2021 en2022 in dit tekort te 
kunnen voorzien door beroep te kunnen doen op subsidiemogelijkheden van o.a. 
de gemeenten in de provincie Groningen en individuele bijdragen. Afhankelijk van 
de mate waarin dit lukt zullen de activiteiten, in 2021 en2022, van de 
Oogvereniging regiegroep Groningen uitgevoerd kunnen worden.
In de begroting is geen rekenschap gehouden met de ontwikkeling rondom Covid- 
19 virus in 2021. Het kan dus afwijken van de werkelijkheid over het jaar 2021..

Namens het bestuur van de Oogvereniging regiegroep Groningen, 
Jan Harke Venema, penningmeester

Oogvereniging regiogroep Groningen

Onderstaand overzicht geeft aan;
In kolom 1 en 2 de werkelijke inkomsten/uitgaven 2019, 2020 en, 
in kolom 3, 4 en 5 de begrotingen 2020, 2021 en 2022.
Daarna volgt op dezelfde wijze een overzicht per inkomstengroep c.q. kostengroep.

Gerealiseerd 
2019

Begroting Begroting Begroting 
20202020 2021 2022

Inkomsten

Subsidies gemeenten 
Bijdrage centrale kas 
Subsidie 3N activiteiten 
Bijdrage infodagen/beurzen 
Bijdrage excursies/uitstapjes 
Bijdrage contactdagen 
Overige inkomsten

1164,08
2948,00

977,46
6036,84
1038,00
318,50

31,55

709,00
2061,00 2950 2700 2700

256,27
187,50
150,00

250 200 300
1000 1000 1000
200 300 300

Totale inkomsten 12514,43 3363,77 4400 4200 4300

Uitgaven



Bestuursvergaderingen
Zaalhuur
Reiskosten
Consumpties

210,00
204,90
148,77

300 300 300270,00
333,49
269,11

250 350 350
300 300 300

Bestuur en secretariaat
Drukwerk
Porti
Automatisering 
Kantoorbehoeften 
Overige kosten

24,00
83,37
12,25

233,68

25 25 2518,20
83,83
36,00

225,13

100 100 100
25 25 50

200 200 225

Contact
Nieuwjaarsreceptie
Kerst
Jaar-/ledenvergaderingen 
Excursies/uitstapjes 
Contactdagen 
Nieuwe leden bijeenkomst 
Overige activiteiten

523,12 436,66
95,00 719,30

544,00
1701,74 302,50
965,83 506,78

500 500 500
100 100
500500 450

1900 1900 1800
750 800 800
150 100

40,36 73,08 100 100 100

Behartiging
Kadertraining 3N algemeen 
3N besturenoverleg 
Overige kosten

574,08
403,38
184,62 25042,18 300 250

Voorlichting 
Infodagen/beurzen 
Infomateriaal 
Publiciteit & Werving 
Nieuwsbrief 
Overige kosten

5951,92 138,55
22,25 403,70

350 300 400
100 100 100
150
150 100

106,12 150 150 150

12338,32 3549,12 62006300 6000Totaal uitgaven

Recapitulatie inkomsten 
Donaties en subsidies 
Bijdrage centrale kas 
Bijdrage infodagen/beurzen 
Bijdrage contact 
Bijdrage behartiging 
Overige inkomsten 
Nog te dekken 
Totaal inkomsten

1164,08
2948,00
6036,84
1356,50
977,46
31,55

709,00
2061,00
256,27
337,50

2950 2700 2700
200 300250

1200 1300 1300

1900 2000 1700pm. pm.
12514,43 3363,77 6300 6200 6000

Recapitulatie uitgaven
Bestuursvergaderingen
Bestuur en secretariaat
Contact
Behartiging
Voorlichting
Totaal uitgaven

850 950 950872,60
353,30

3870,05
1162,08
6080,29

12338,32

563,67
362,71

2038,31
42,18

542,25
3549,12

350 350 400
3900 4000 3750

250300 250
900 650 650

6300 6200 6000

Saldi 1 januari 2020 
Saldi 31 december 2020 
Resultaat 2020

563,98
378,63

-185,35



r

Aldus vastgesteld tijdens de digitale ledenvergadering op 10 april 2021 van de 
Oogvereniging regiegroep Groningen.

Penningmeester,Voorzitter,

Dhr. G. de Breucker Dhr. J.H. Venema


