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2021 was een hybride jaar. Lotgenotencontact kon plaats blijven vinden
via online Oogcontactbijeenkomsten en fysieke activiteiten zoals de
Familiedag, de wandeling en de Lotgenoten Contactdag.
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1. INLEIDING
Vereniging OOG in OOG is op 24 augustus
2010 opgericht voor mensen die een oogpro
these of orbitaprothese (gaan) dragen, zien
met één oog en/of voor mensen met anoftal
mie of microftalmie (geboren worden zonder
ogen of met een te klein oog). De vereniging
is er ook voor mensen die blind zijn en twee
oogprothesen dragen.  
 
Het jaar 2021 stond - net als 2020 - groten
deels in het teken van de coronapandemie.
Desondanks is het gelukt om nog drie fysieke
lotgenotencontactbijeenkomsten te houden.
Op 29 mei hebben we een prachtige wande
ling gemaakt in Esbeek. Op 25 september
vond de Familiedag plaats in een natuurge
bied vlakbij Amsterdam. Vlak voor de lock
down, vond op 30 oktober de Landelijke Lot
genoten Contactdag plaats bij PGO-support
in Utrecht. Online werden verder nog zeven
oogcontactbijeenkomsten gehouden. De Al
gemene Leden Vergadering werd online ge
houden, en wel op 22 april.
 
De website is weer verder verbeterd. Het uit
gebreide nieuwsmagazine Oog in Oog ver
scheen weer drie keer en onze digitale

nieuwsbrief werd ontvangen door steeds
meer geïnteresseerden. 
 
Veel aandacht ging dit jaar ook uit naar de
belangenbehartiging van onze leden. Op dit
gebied werd voor een groot deel samenge
werkt met de medewerkers van de Oogvere
niging.
 
Samen met de voorzitter van de Retinobla
stoom Vereniging Nederland (RBVN) is onder
zocht in hoeverre beide verenigingen inten
siever kunnen samenwerken. Na diverse onli
ne vergaderingen en het schrijven van een
aantal rapporten werd besloten dat de RBVN
in 2022 zal integreren in Vereniging OOG in
OOG. Er zal dan een aparte werkgroep Reti
noblastoom geformeerd gaan worden.  
 
In dit jaarverslag treft u een weergave aan
van de doelstellingen en structuur van onze
organisatie. We beschrijven alle activiteiten
die in het jaar 2021 hebben plaatsgevonden
en geven tot slot de financiële verantwoor
ding. De vereniging is ten opzichte van 2020
met een record aantal van 52 nieuwe leden
gegroeid en telde eind december 287 leden.
 
 2. VERENIGING OOG in OOG

2.1 Doelstellingen
Vereniging OOG in OOG heeft tot doel het be
vorderen van het welzijn en het behartigen
van de belangen van mensen die een of twee
oogprothesen dragen en/of zien met één oog
of van mensen die lijden aan een (aangebo
ren) afwijking aan een of twee ogen (anoftal
mie en microftalmie).
 
Zij tracht dit doel te bereiken door:
•  het behartigen van de belangen van de
hiervoor genoemde doelgroepen naar de
overheid, zorgverleners en maatschappelijke
organisaties, zowel binnen Nederland als
daarbuiten;
•  de doelgroep te voorzien van informatie
over ontwikkelingen in de zorg, op het terrein
van oog- en orbitaprothesen, de oogverwijde
ringsoperatie, het zien met één oog en
anof-/microftalmie;
•  het organiseren van (online) lotgenotencon
tact;

•  het organiseren van plaatselijke, regionale
en landelijke bijeenkomsten voor leden;
•  het uitgeven van een periodiek over alle on
derwerpen die relevant zijn;
•  het geven van voorlichting;
•  het stimuleren en volgen van onderzoek in
Nederland én internationaal;
•  het leggen en onderhouden van contacten
met zorgverleners, zorgverzekeraars en des
kundigen op het gebied van anof-/microftal
mie, oogprothesen, de oogverwijderingsope
ratie en het zien met één oog, en
•  het organiseren van alle overige activiteiten
die bijdragen aan het doel.
 
2.2 Doelgroepen
Naar schatting zijn er in Nederland circa
20.000 mensen die als gevolg van een aange
boren aandoening, ziekte of ongeval een oog
prothese moeten dragen. Het aantal mensen
dat slechts met één oog kan zien is uiteraard
veel groter. De reden waarom mensen een
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oogprothese dragen en/of zien met één oog
is heel divers.
 
We onderscheiden de volgende doelgroepen:
Kinderen en volwassenen 
• met anoftalmie (het ontbreken van één of
twee ogen bij de geboorte) of microftalmie
(onderontwikkeling van één of twee ogen). In
Nederland worden gemiddeld per jaar 25 kin
deren met microftalmie en 5 kinderen met
anoftalmie geboren.
• die als gevolg van een andere oogaandoe
ning een oogprothese dragen. Bijvoorbeeld
een oogtumor, retinoblastoom, oogmela
noom, mislukte staaroperaties, uitbehandel
de aandoeningen als glaucoom, ontstekingen
aan het oog, et cetera.
• die een oogprothese moeten dragen als ge
volg van een ongeluk in/met het oog (door
vuurwerk, pijltjes, takken van bomen, brand
wonden, auto- en andere ongelukken).
• die als gevolg van een andere oogaandoe
ning een orbitaprothese dragen (epithese
waar de oogprothese deel vanuit maakt).
• die een oogprothese dragen zonder dat het
eigen oog verwijderd is.
Vereniging OOG in OOG is er ook voor vol
wassenen en kinderen die met één oog zien,
maar geen oogprothese dragen. Het blinde
oog ziet er in dit geval cosmetisch nog goed
uit, vaak betreft het een lui oog.
 
2.3 Organisatie 
De organisatie van OOG in OOG bestaat uit
de Algemene Ledenvergadering, het bestuur,
een adviesraad, een regionaal netwerk van
contactpersonen, een aantal andere vrijwilli
gers en twee bureaumedewerkers. 
 
2.3.1 Algemene Ledenvergadering 
Vanwege de lockdown vond ook in 2021 de
Algemene Ledenvergadering online via Zoom
plaats op donderdagavond 22 april 2021.
Naast het volledige het bestuur, inclusief de
aspirant leden, waren online aanwezig: de
twee bureaumedewerkers, accountant Wil
Dorenbos en veertien leden. De kascontrole
commissie, bestaande uit de leden de heer
Harrie Schieven en mevrouw Nellie Kooij
man-Fortuin, deed verslag van haar bevindin
gen.
 
Tijdens de ALV stemden de aanwezige leden
in met de benoeming van de aspirant leden,

mevrouw Sabine Hompe en de heer Huub
Scholten, tot het bestuur en keurden daarop
de jaarrekening en jaarverslag 2021 en ver
volgens ook het activiteitenplan en de begro
ting 2021 goed.
 
2.3.2 Bestuur      
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
• De heer drs. Hans van Dam,
  algemeen bestuurslid 
• Mevr. drs. Öznur Ermek, algemeen
bestuurslid
• Mevr. drs. Sabine Hompe, secretaris
• Mevr. drs. Tonnie Landman, voorzitter
  en penningmeester a.i. 
• De heer dr. Guido Ongena, algemeen
  bestuurslid/I.C.T. 
• De heer dr. H. Scholten, algemeen
  bestuurslid
 
Het bestuur heeft zeven keer online verga
derd. De vergaderingen vonden plaats op 4
februari, 23 maart, 15 april, 8 juni, 7 septem
ber, 19 oktober en 30 november. De be
stuursleden doen hun werk op vrijwillige
basis, zijn onbezoldigd en ontvangen net als
alle andere vrijwilligers voor gemaakte kosten
een onkostenvergoeding en eventueel een
vrijwilligersvergoeding.
Huub Scholten heeft gaandeweg het jaar de
portefeuilles belangenbehartiging en onder
zoek op zich genomen. Sabine Hompe is aan
gesteld als de nieuwe klachtenfunctionaris.
 
Wederom is deelgenomen aan het patiënten
panel ‘Uitzicht’ van het Oogfonds. Diverse on
derzoeksvoorstellen werden voor een moge
lijke subsidiëring beoordeeld vanuit het pa
tiëntenperspectief. Commentaar werd gele
verd op richtlijnen. Zie verder onder 4. Belan
genbehartiging.
 
Bestuursleden hebben deelgenomen aan di
verse online bijeenkomsten en workshops.
Zo zijn bij PGO Support door Tonnie Land
man en Huub Scholten de volgende online
workshops gevolgd:  Dialoog achterbanraad
pleging,  ‘De eerste stap naar Impact’ en de
verdiepende bijeenkomst ‘Wat is jouw im
pactverhaal?’ Sabine Hompe nam deel aan
een webinar over de ontwikkelingen in de
WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtsperso
nen).
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Beleidsplan 2021 -2023
Mede in het licht van ontwikkelingen in de sa
menleving en het nieuwe beleidskader van
het Ministerie van VWS, waarbij impact en be
reik van de gesubsidieerde activiteiten veel
belangrijker worden dan het ledental, is in
het verslagjaar het nieuwe beleidsplan
2021-2023 van kracht geworden. Speerpun
ten in het beleid van de vereniging zijn Im
pact en Bereik, Cliëntenparticipatie en Pre
ventie. De speerpunten uit het beleidsplan
2018-2020 zijn geïntegreerd in het nieuwe
plan. Deze waren (1) het verbeteren van de
samenwerking met (oog)patiëntenorganisa
ties, zorgverleners, zorgverzekeraars en an
dere betrokkenen, (2) optimaliseren van de
inhoud van de voorlichting en (3) de bekend
heid verhogen van de vereniging bij onze
doelgroepen, zorgverleners, zorgverzeke
raars en andere betrokkenen. Voorts is een
Plan van Aanpak geschreven en een vrijwilli
gersbeleidsplan.
 
Wet WBTR
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden.
Sindsdien sluiten de regels voor toezicht en
bestuur van onder andere verenigingen aan
op die van de Besloten Vennootschap (BV) en
de Naamloze Vennootschap (NV). In dat
kader herbeoordeelt het bestuur de statuten
en het huishoudelijk reglement op de volgen
de onderdelen: 1) goed bestuur; (2) aanspra
kelijkheid; (3) tegenstrijdig belang; (4) afwe
zigheid van 1 of meerdere bestuurders; (5)
meervoudig stemrecht; (6) toezicht; (7) bin
dende voordracht bestuurders; (8) raadge
vende stem; (9) interne borging en statuten.
Indien nodig, zullen de statuten en het huis
houdelijk reglement op deze punten aange
past worden.
 
2.3.3 Adviesraad 
In de Adviesraad hebben de volgende perso
nen zitting: 
• Frédérique Bak, ocularist
• Prof. dr. Dion Paridaens, orbitaspecialist, 
  Oogziekenhuis Rotterdam 
• Laila Gaasbeek, orthoptist/low-
  visionspecialist bij Koninklijke Visio 
• Prof. ir. drs. Willem J. Vrakking, honorair
  vennoot Holland Consulting Group/hoog-
  leraar Erasmus Universiteit Rotterdam
 

Via onze website worden er met enige regel
maat vragen gesteld waarvoor wij voor de be
antwoording de leden van onze adviesraad
inschakelen. Wij hebben o.a. vragen aan hen
voorgelegd over de vergoeding van ooglidcor
recties voor het prothese oog en het zien van
een vervormd beeld door een netvlieslosla
ting. 
 
2.3.4 Regionale contactpersonen en
vrijwilligers 
In 2021 waren de volgende contactpersonen
actief:
• Regio West: Tonnie Landman 
• Regio Oost: Alida Timmermans 
• Regio Midden en Zuid: Dianne
  de Bruin
• Regio Noord: vacature
• België: Peter Meuris
• Nederlandse Antillen: Elma Hocks
• Werkgroep Anof-/microftalmie:
  Maaike Oosterhof en Elke Knaven
 
In 2021 heeft het bestuur besloten om de e-
mailadressen van de regionale contactperso
nen op te heffen omdat er geen gebruik van
werd gemaakt. Vragen voor de regionale con
tactpersonen verlopen nu via info@ver-oogin
oog.nl. De regionale contactpersonen zijn
verschillende malen telefonisch benaderd
voor contact en informatie over de oogverwij
deringsoperatie en oogprothese. Ook heeft
men bemiddeld in het lotgenotencontact
voor iemand met een ooginfarct. Mensen vin
den het prettig om hun verhaal te vertellen
aan een lotgenoot. Herkenning en erkenning
blijft belangrijk in het proces dat mensen
doormaken.
 
2.3.5 Bureaumedewerkers 
Het bureau wordt geformeerd door twee bu
reaumedewerkers, Maaike Oosterhof (bijeen
komsten en ondersteuning) en Annemarie
van Tiel (communicatie), die vanuit huis wer
ken. Beide medewerkers zijn in vaste dienst

en hebben een
contract voor 8
uur in de week.
Maaike en Anne
marie zijn naast
de gebruikelijke

bureauwerkzaamheden (o.a. de ledenadmini
stratie, contact telefoon) bezig geweest met
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redactiewerk en lay-out voor het Nieuwsma
gazine Oog in Oog, de website, de online
nieuwsbrief, de sociale media als Twitter, In
stagram, LinkedIn en Facebook en het organi
seren van de contactbijeenkomsten, zowel fy
siek als online. Naast hun aanstellingsuren
hebben de bureaumedewerkers nog een
groot aantal uren als vrijwilliger gewerkt voor
de vereniging.
De voorzitter en een bestuurslid hebben we
kelijks online overleg gehad met de bureau
medewerkers en werkten mee aan het
nieuwsmagazine en andere activiteiten. Do
cumenten worden gedeeld via Google Drive.
De medewerkers worden beloond volgens de
CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverle
ning. Op 13 april nam Annemarie deel aan de
online cursus ‘Zo schrijf je een boeiende
nieuwsbrief’ verzorgd door PGO support.
Eind november startte zij aan een 30-daagse
training ‘Wordt Canva Kei’. In de cursus leerde
ze illustraties en infographics te maken voor
o.a. het jaarverslag, nieuwsmagazine en onli
ne nieuws. Als nonprofit-organisatie hebben
wij toegang gekregen tot de premium-func
ties van Canva Pro, zonder extra te betalen.
Maaike volgde de vierdaagse cursus ‘Online
presenteren’, en de cursus ‘Het begeleiden
van online contact met lotgenoten’ van PGO
Support.
 
2.3.6 Leden
In 2021 is de vereniging qua ledenaantal ge
groeid. Van 252 leden op 1 januari 2021 naar
287 leden op 31 december 2021. Gedurende
het jaar hebben 52 nieuwe leden zich aange
meld als lid. Nog niet eerder hebben we zo
veel nieuwe leden kunnen inschrijven. De
oorzaken van het verlies van een oog zijn bij
nieuwe leden heel divers, o.a. 9  leden als ge
volg van een oogmelanoom, 8 een ooginfarct,
8 netvliesloslating, 7 een ongeluk en 7 ouders
van kinderen met een kunstoog.
Nieuwe leden melden zich aan via de websi
te. Zij kunnen dan ook de privacyverklaring
lezen en hier akkoord mee gaan. 17 Leden
zijn in 2021 uitgeschreven. 6 Personen in ver
band met overlijden en 3 leden die, ondanks
herhaalde herinneringen, hun contributie
niet hadden betaald. Van de meeste opzeg
gingen ontvingen we persoonlijke berichten
waarin ze ons hartelijk bedanken voor alle in
formatie en hulp die wij hen hadden geboden
tijdens hun lidmaatschap.
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3. SAMENWERKING
Ook in dit coronajaar zocht de vereniging
naar samenwerking met de vertegenwoordi
gers van relevante beroepsgroepen, alsmede
met de andere (oog)patiëntenorganisaties. 
 
3.1 Beroepsgroepen
OOG in OOG werkt zoveel mogelijk samen
met de gespecialiseerde beroepsgroepen
zoals de ocularisten (de gespecialiseerde oog
prothesemakers), de orbitaspecialisten (oog
artsen die gespecialiseerd zijn in oogkaspro
blematiek) en de orthoptisten (paramedici die
zich bezighouden met het onderzoek en de
niet-chirurgische behandeling van afwijkin
gen in de samenwerking van de ogen en de
oogmotoriek). De samenwerking met de be
roepsgroepen kwam dit jaar o.a. tot uiting in
hun bijdragen aan de verslagen in ons
nieuwsmagazine,de online oogcontactbijeen
komsten en het delen van hun kennis via Lin
kedIn.
 
• In het augustusnummer verscheen een arti
kel van drs. Annabel Groot en Jelmer Rem
mers over complexe oogkasproblemen ge
holpen met 3D geprinte conformers.
• Oogarts drs. Annabel Groot, dr. Dyonne
Hartong en ocularist Jelmer Remmers schre
ven een artikel in het decembernummer over
het onderzoek naar een 3D geprinte oogpro
these.
• In het augustusnummer stelde de ocularist
Koen Smolders, verbonden aan de praktijk
van Frédérique Bak, zich aan de leden voor.
• Tijdens de landelijke contactdag op 30 okto
ber werd door het team (Jeannette van Weer
den, Willem Blokland en Frédérique Bak) van
het UMC Utrecht een presentatie gegeven
over de begeleiding bij oogverwijderings-
operaties.
 
3.2  (Patiënten-)organisaties
3.2.1 Oogvereniging  
De samenwerking met de oogpatiëntenorga
nisaties kreeg vooral gestalte tijdens het onli
ne overleg met enkele medewerkers van de
Oogvereniging. Dit overleg vond in 2021 vijf
maal plaats. Verschillende onderwerpen en
thema’s kwamen aan de orde, zoals de psy
chosociale tool kinderen met een oogpro
bleem, het voorlichten van oogartsen in

streekziekenhuizen over anof/microftalmie,
evaluatie advies plastische chirurgie voor het
Zorginstituut Nederland, het in 2021 online
gehouden Oogcongres, preventie van oog
aandoeningen, het meewerken van OOG in
OOG aan zogenaamde keuzekaarten (con
sultkaarten) en enkele andere onderwerpen.
In punt 4.3 (Belangenbehartiging) zal hier ver
der op worden ingegaan. 
 
3.2.2 Retinoblastoom Vereniging Neder
land (RBVN)
In maart 2021 werden wij benaderd door de
voorzitter van de Retinoblastoom Vereniging
Nederland (RBVN), de heer Edwin van Milten
burg, met de vraag om samen te onderzoe
ken in hoeverre beide verenigingen nog in
tensiever zouden kunnen samenwerken. De
RBVN is een kleine patiëntenorganisatie met
61 leden en het werk is te veel om dit ook in
de toekomst vol te kunnen houden. De over
eenkomsten tussen beide verenigingen zijn
zeer groot, veel leden zien ook met één oog
en dragen een oogprothese.
Na diverse online vergaderingen en het
schrijven van een aantal rapporten werd dui
delijk dat het de minste juridische en admini
stratieve hindernissen geeft wanneer de
RBVN integreert en wordt opgenomen in Ver
eniging OOG in OOG. Dit betekent dat de
leden van RBVN zich gaan aanmelden als lid
van onze vereniging. Binnen de vereniging
wordt dan, net als de werkgroep Anof-/micro
ftalmie, een aparte werkgroep Retinobla
stoom geformeerd. 
Edwin van Miltenburg zal, na toestemming
van de ALV op 23 april 2022, de eerste jaren
deel gaan uitmaken van ons bestuur.
 
3.2.3 Stichting Melanoom
OOG in OOG participeert in het (M)Eye Buddy
project van de Oogmelanoom Projectgroep.
Deze Projectgroep is bereikbaar via een spe
ciaal telefoonnummer 088-0029744 of via in
fo@oogmelanoombuddy.nl. Twee leden van
Vereniging OOG in OOG zijn buddy en zitten
in deze Projectgroep. 
Op verzoek van Dr. Marinkovic van het LUMC
heeft ons lid Alex van der Horst zijn erva
ringsverhaal gedeeld tijdens een college Oog
heelkunde voor 172 studenten geneeskunde.
Uit de evaluatie bleek dat de studenten het
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4. ACTIVITEITEN
4.1 Lotgenotencontact
Ondanks het tweede jaar van de corona pan
demie konden de drie fysieke bijeenkomsten
voor het lotgenotencontact doorgaan. De fy
sieke contactdag hebben we moeten ver
plaatsen naar het najaar en deze kon toen -
net voor de lockdown - doorgaan. De wande
ling vond plaats in het voorjaar op 29 mei en
de Familiedag op 25 september hebben wij
uit voorzorg buiten georganiseerd in een na
tuurgebied. In 2020 moesten we noodge
dwongen het lotgenotencontact voornamelijk
online organiseren en dit is zo goed bevallen
bij onze leden dat wij dit jaar eveneens zeven
online bijeenkomsten voor het lotgenoten
contact hebben georganiseerd. 

heel bijzonder hadden gevonden om de erva
ringen van een oogmelanoompatient te
horen. De openheid en veerkracht die Alex
toonde hebben de studenten als zeer indruk
wekkend ervaren. 
Stichting Melnoom organiseerde 6 webinars
over het oogmelanoom. De webinars zijn
aangekondigd in onze communicatiekanalen.
Verslagen van de webinars zijn opgenomen
in ons nieuwsmagazine. De webinars zijn
terug te luisteren op de website van Stichting
Melanoom https://www.stichtingmelanoom.
nl/webinar-oogmelanoom
Tijdens een fysieke vergadering op 23 okto
ber hebben wij voorgesteld om in de toe

komst de onderlinge communicatie te verbe
teren door structureel online vergaderingen
in te plannen. Dit om elkaar goed op de
hoogte te houden van de laatste ontwikkelin
gen en medische informatie over het oogme
lanoom. 
 
 3.2.4 VSOP 
OOG in OOG is lid van de Vereniging Samen
werkende Ouder- en Patiëntenorganisaties
(VSOP). Dit in verband met de zeldzame aan
doening anof-/microftalmie. Op 28 juni heeft
Maaike Oosterhof de online ALV van de VSOP
bijgewoond.
 
 

 
4.1.1  Contactdag 24 april 2021 - online
Vanwege de lockdown in april kon de Lande
lijke Contactdag niet fysiek doorgaan. Wel
hebben wij een aangepast online programma
samengesteld. Maar liefst 20 deelnemers
deden aan deze Online Contactdag op 24
april mee. Tijdens deze bijeenkomst was ocu
larist, en tevens lid van onze adviesraad,
Frédérique Bak uitgenodigd om haar kennis

over oogprotheses met de aanwezigen te
delen. Vooraf hadden de deelnemers vragen
omtrent oogprotheses ingezonden. Frédéri
que nam de tijd om deze vragen goed te be
antwoorden. De vragen varieerden van han
gend ooglid tot droge en geïrriteerde ogen
tot het verschil tussen glas en kunststof oog
prothese. Nadat alle vragen beantwoord
waren, bedankten de deelnemers Frédérique
voor haar tijd en advies. Frédérique gaf aan
de Zoom bijeenkomst een mooie en goede
ervaring te vinden en zal een volgende keer
graag weer beschikbaar zijn. Na een korte
pauze spraken de deelnemers verder en wis
selden zij tips en ervaringen met elkaar uit.
Na het afsluitende rondje kregen wij veel
waardering dat de online bijeenkomst weer
heel soepel en efficiënt is verlopen. Vragen
die al langer speelden zijn beantwoord waar
door de leden met de tips aan de slag kun
nen gaan. 

 
Wandeling Esbeek 29 mei 2021
Op 29 mei vond de jaarlijkse wandeling als
buitenactiviteit plaats. De groep bestond uit
20 personen. De route lag in het Brabantse
natuurgebied in Esbeek en er waren prachti
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ge sculpturen en kunstobjecten te zien. Al
wandelend werden er veel ervaringen met de
oogprothese en het zien met één oog uitge
wisseld. Een lid moest nog de oogverwijde
ringsoperatie ondergaan en ontving hierover
veel informatie van andere leden. 
Een van de deelnemers schreef: “Het fijne van
de wandeling was dat je met iedereen in con
tact komt. Je hebt de gelegenheid om jouw
persoonlijk verhaal te vertellen en naar het
verhaal van een ander te luisteren. We weten
allen van elkaar wat het is om een prothese
te hebben en hoe er mee om te gaan. De dag
heeft veel indruk op mij gemaakt. Dit kwam
met name door hoe iedereen met elkaar om
ging. Voor mij persoonlijk kan ik nu beter ac
cepteren dat ik een oogprothese draag.”
 
Landelijke Contactdag 30 oktober 2021
Op 30 oktober vond eindelijk weer fysiek de
Landelijke Contactdag plaats bij PGO Support
in Utrecht. Deze dag stond in het teken van
weerzien, lotgenotencontact, informatie en
nieuwe inzichten. Vijf leden volgden via een
Zoom-verbinding het ochtendprogramma en
42 leden waren fysiek aanwezig. Jeannette
van Weerden, specialistisch verpleegkundige
oogheelkunde UMC Utrecht gaf een presen
tatie over de samenwerking tussen de oog
artsen en de specialistische zorg van een
team bij oogverwijderingsoperaties. Naast de
presentatie vertelden Willem Blokland, huma

nistisch raadsman en
ocularist Frédérique
Bak, vertelden daarbij
over hun rol binnen
het team. Na de lunch
vertelde Erik Fleuren

zijn persoonlijke verhaal. Erik verloor in enke
le maanden tijd, zijn oog vanwege een oog
melanoom. Vervolgens konden leden kiezen
uit twee verschillende activiteiten; de eerste
was een gespreksgroep ‘Hoe pak ik de draad
weer op?’ onder leiding van psycholoog en er
varingsdeskundige Marcel Cremers. De twee
de activiteit was een actieve Tai Chi Tao-work
shop onder leiding van Joke van Erp. In deze
workshop werd aandacht besteed hoe je met
eenvoudige (ademhalings)oefeningen innerlij
ke rust krijgt waardoor je beter kunt ontspan
nen. De dag werd afgesloten met luisterlied
jes ‘Levensloop en lange liefde’ live ten geho
re gebracht door lid en componist Alex van
der Horst. Een compilatie van de songs ge
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speeld op de Contactdag zijn te beluisteren
op ons Youtube kanaal.
 
4.1.2 Online lotgenotencontact via Zoom
bijeenkomsten
In mei 2020 organiseerden wij vanwege de
coronapandemie voor het eerst via Zoom een
online Oogcontactbijeenkomst. Inmiddels is
deze wijze van lotgenotencontact en informa
tie uitwisseling een vast onderdeel geworden
van ons activiteitenprogramma. Veel leden
geven aan dat zij deze manier van contact
zeer waarderen omdat ze regelmatig contact
kunnen houden met elkaar zonder dat zij
hiervoor lange reistijden hebben. De online
Oogcontactbijeenkomsten werden regelmatig
gepland en hadden een wisselend thema. Op
pagina 9 geven wij een overzicht van de data,
de thema’s en het aantal aanwezige perso
nen.

 
4.1.3  Familiedag 25 september 2021
De Familiedag vond fysiek plaats op zaterdag
25 september op een unieke plek in natuur
gebied 'De Ruige Hof' vlakbij Amsterdam.
Deze locatie was speciaal afgehuurd voor
onze groep. Tijdens de pizza-lunch maakten
de deelnemers kennis met nieuwe leden en
was het een fijn weerzien zijn met oude be
kenden. Na een periode van twee jaar weinig
face-to-face contact was het mooi om te zien
hoe de kinderen zijn gegroeid en hoe zij di
rect met elkaar aan het voetballen waren. De
kinderen hadden al snel gezien dat er een
mooie stormbaan klaar lag en stonden te
trappelen om deze uit te proberen.Toen deze
na de lunch werd aangesloten werd deze di
rect bestormd. Na de lunch maakten we in
verschillende groepen een mooie natuurwan
deling begeleid door gidsen van natuurvere
niging IVN. Bij terugkomst was er voor de kin

deren een workshop met microscoop, endo
scoop en caleidoscoop. Gedurende de dag
waren de ouders steeds met elkaar in ge
sprek om ervaringen uit te wisselen.
 
4.1.4 Contacttelefoon/e-mail, regionaal/in
ternationaal netwerk  
Het contactformulier op onze website werd
13 keer ingevuld. Enkele vragen werden ge
steld over het onderhoud van een oogprothe
se. Daarnaast werden diverse verzoeken in
gediend om met een ervaringsdeskundige in
contact te komen.
De bureaumedewerkers en de regionale con
tactpersonen werden ook telefonisch bena
derd voor informatie of lotgenotencontact.
Vooral door mensen die voor een oogverwij
deringsoperatie staan. Vaak wil men ook een
lotgenoot spreken die de operatie al heeft
ondergaan. Deze informatie zorgt ervoor dat
mensen met meer vertrouwen de operatie in
gaan. Enkele vragenstellers zijn in 2021 lid
van de vereniging geworden. De informatie in
ons ledenadministratiesysteem van Banster
stelt ons in staat om lotgenoten te zoeken
met eenzelfde achtergrond en in dezelfde
regio. 
 
Support groep
De Support Groep is een besloten community
voor onze leden op Facebook. In deze groep
wisselen leden ervaringen en tips met elkaar
uit of stellen een hulpvraag. De groep be
stond uit 130 leden, waarvan 18 nieuwe
leden. In 2021 zijn er 48 berichten geplaatst,
27 meer dan in 2020.  Ervaringen werden ge
deeld over het zien met één oog, netvlieslos
lating, print irislens, de behandeling van mi
croftalmie, het dragen van een beschermbril
en een ooginfarct. Daarnaast werden berich
ten geplaatst waarin leden zichzelf voorstel
den en enkele berichten waarin leuke erva
ringen met elkaar werden gedeeld.
 
Door de bureaumedewerkers wordt strikt ge
controleerd of de mensen die zich voor deze
groep aanmelden ook daadwerkelijk lid zijn
van de vereniging. Ook in 2021 ontving de
moderator veel aanvragen van mensen (niet-
leden) om lid mogen te worden van de groep.
Vanwege de geborgenheid van de leden, zijn
deze aanvragen afgewezen. Verschillende
mensen zijn alsnog lid geworden van onze
vereniging.
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4.2 Informatievoorziening
4.2.1 Website ver-ooginoog.nl 
Ons webbureau IFRA heeft via Google Search
Console geanalyseerd welke informatie en
zoekwoorden goed werken. In 2021 werd er
zeer goed geklikt op de vertoningen van de
website bij Google. Via Google Search Conso
le is de website 346k (1k = 1.000) keren ge
toond bij zoekopdrachten en is er 17,3k keren
geklikt op de website.  Het aantal nieuwe be
zoekers van onze website in 2021 was 18.965
en 2.164 waren terugkerende bezoekers. De
website waarop werd bezocht was smartpho
ne 57,8%, deskstop 36,05% en tablet 6,4%.
Vooral de pagina’s over een ooginfarct, auto
rijden met één oog en het zien met één oog
worden bezocht. Ook is men op zoek naar
handige tips om een oogprothese in te zet
ten/uit te halen, en wat er verandert als je
maar met één oog ziet, informatie over oog
verwijderingsoperaties en ocularisten. Daar
naast zien we een stijging in het aantal lezers
van lotgenotenverhalen. De bezoekers kwa
men op onze website o.a. via: google 78,50%,
12,29% via een directe link, 1,25% via social
media, 0,59% via thuisarts.nl en 0,21% via het
Oogziekenhuis. Op verzoek van de werkgroep
Voorlichtingsmateriaal voor kinderen is de
aandoening ‘Microftalmie’ direct zichtbaar op
de homepage gemaakt. Daarnaast zijn er
meer snelkoppelingen naar ons YouTube ka
naal opgenomen.

 
4.2.2 Nieuwsmagazine Oog in Oog  
In 2021 verschenen drie edities van ons
Nieuwsmagazine Oog in Oog. In het nieuws
magazine staan verhalen van lotgenoten, ver
slagen van onze (online) bijeenkomsten stel
len (nieuwe) leden zich voor en plaatsen wij
nieuws over de vereniging. Het hoofdartikel
in het magazine is gekoppeld aan medische
ontwikkelingen die voor onze leden zeer inte
ressant zijn. Daarnaast staan er o.a. aankon

digingen van activiteiten en berichten uit de
internationale media. Het magazine mag ook
rekenen op twee columnisten: Vincent Pran
ge en Anita Hol-Bubeck. Ook dit jaar werd het
nieuwsmagazine tegen  een gunstig tarief in
full colour (digitaal) gedrukt door firma Edi
too. De standaard software van deze drukker
stelt ons in staat om zelf de lay-out van het
blad te verzorgen. Voor onze leden die blind
of slechtziend zijn, verschijnt het nieuwsma
gazine ook in braille en gesproken tekst op
CD. Bovendien wordt het nieuwsmagazine
naar relaties van de vereniging gestuurd
zoals ocularisten en enkele orbitaspecialisten,
alsmede (oog)patiëntenverenigingen waar
mee wij samenwerken.  
 
4.2.3 Digitale Nieuwsbrief 'Online
Nieuws'  
In de nieuwsbrieven staan berichten die niet
kunnen wachten op het verschijnen van het
Magazine Oog in Oog. Deze berichten delen
wij direct in ‘Online Nieuws’ met onze leden,
donateurs en relaties. In 2021 verstuurden
wij 9 maal de digitale nieuwsbrief ‘Online
Nieuws’ aan onze leden en 6 maal aan onze
stakeholders. Wij hanteren twee verschillen
de verzendlijsten. Met deze opsplitsing wor
den de artikelen beter afgestemd op de be
treffende doelgroepen. De verzendlijst bevat
281 e-mailadressen van leden. De stakehol
derlijst bevat 164 e-mailadressen van geïnte
resseerden en relaties. Het afgelopen jaar
hebben 49 nieuwe geïnteresseerden zich gea
bonneerd op ‘Online Nieuws’. De online
nieuwsbrief wordt gemaakt via de tool Mail
Chimp. Dit is een zeer gebruiksvriendelijke
online applicatie en wij hebben hier een basis
abonnement op.
 
4.2.4. Beheer en informatievoorziening via
social media 
4.2.4.1 Facebook  
De vereniging is sinds 2013 actief met een
openbare Facebookpagina, waarop wij infor
matie plaatsen over de vereniging, maar ook
ander nieuws dat voor onze doelgroepen in
teressant kan zijn. Ook worden op de pagina
de nodige ervaringen uitgewisseld. Dat de pa
gina in toenemende mate wordt gewaar
deerd blijkt uit de groei van het aantal 'likes'.
Een start van 40 ‘likes’ in 2013, 332 likes in
2019, 410 ‘likes in 2020 en op 31 december
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2021 waren er 482 ‘likes’. De meeste berich
ten waarop gereageerd wordt waren bijzon
dere artikelen (met links) over het zien met
één oog uit de media. Het bericht waarin de
komst van de 3D print oogprothese werd
aangekondigd werd het meest gedeeld.
 

4.2.4.2 Twitter  
Sinds 2010 zijn we actief via ons twitterac
count @verooginoog. We tweeten over de ac
tiviteiten van de vereniging en over andere
onderwerpen die voor de leden en andere
belanghebbenden. In 2021 hebben wij veel
relevante berichten gedeeld van onze leden,
samenwerkingspartners en stakeholders. Op
31 december 2021 hadden we 503 volgers,
slechts twee volgers meer ten opzichte van
2020. We zien dan ook een verschuiving van
onze volgers naar Instagram in plaats van
Twitter. Via twitter maakten we melding van
het verschijnen van onze digitale nieuwsbrief,
bedankten we onze vrijwilligers en vroegen
we aandacht voor verhalen van ervaringsdes
kundigen en deelden we onze kennisartike
len.
 
4.2.4.3 Instagram  
Sinds 2017 is Vereniging OOG in OOG actief
op Instagram. Het aantal volgers groeit ge
staag. Eind 2018 hadden we 90 volgers, eind
2019 was dit aantal 129, eind 2020 191 vol
gers en in 2021 is dit aantal gestegen naar
244 volgers. 
 
4.2.4.4 LinkedIn
Vereniging OOG in OOG heeft in 2021 meer
gebruik gemaakt van het LinkedIn platform.
Op deze manier kunnen we, naast het infor
meren via de digitale nieuwsbrief, onze stake
holders informeren over onze organisatie en
op de hoogte te houden van nieuws en ont
wikkelingen. In 2021 hebben vijf nieuwsbe
richten op LinkedIn geplaatst. Het aantal sta
keholders dat ons volgt is toegenomen naar
39.

“Sinds bijna een jaar ben ik lid van Vereni
ging OOG in OOG. Inmiddels heb ik veel
gehad aan tips op de website en ervarings
verhalen. Vooral door dat laatste kom ik er
achter dat ik niet de enige ben die het op
eens met één oog moet doen.”

 
4.2.5 Voorlichting via beurzen,
informatiebijeenkomsten 
De Ziezo-beurs vond door de pandemie onli
ne plaats. Vereniging OOG in OOG deed mee
aan deze beurs en had voor de deelnemers
een aparte actie georganiseerd. Mensen kon
den die dag online vragen stellen over het
dragen van een oogprothese, het zien met
één oog, een oogverwijderingsoperatie of de
aandoening anof-/microftalmie. Men kon ons
tijdens de beurs op 12 juni (maar ook op an
dere dagen) telefonisch bereiken en via de
chatroom van de ZieZo-beurs. Speciaal voor
deelnemers aan de ZieZo-beurs organiseer
den we op 6 juli een Online Oogcontactbij
eenkomst, die normaal alleen voor leden toe
gankelijk is. Aan deze online bijeenkomst
hebben 12 mensen deelgenomen.
Stapels van onze voorlichtingsfolder werden
verstuurd naar de verschillende beroepsgroe
pen als oogspecialisten en ocularisten. Ook
werd de folder verstrekt op het Symposium 
van de Vereniging voor Oogheelkundige Ver
pleging en Zorgverlening (VOVZ) op 19 no
vember 2021 in het Gooiland Theater in Hil
versum. 
 
Het Nationale Oogcongres met als thema
‘Van dans tot DNA’ werd georganiseerd door
de Oogvereniging in samenwerking met Vere
niging OOG in OOG, het Oogfonds, de Macu
laVereniging en de Hoornvlies Patiënten Ver
eniging. Met de Oogvereniging is ook overleg
geweest over de invulling van het programma
en de evaluatie van het congres. In het najaar
werden zes webinars georganiseerd over (1)
DNA, RNA, gentherapie, stamcellen en mole
culaire pleisters, (2) Artificial Intelligence in de
oogheelkunde, (3) Op Dierendag sprak een
oogarts die werkzaam is in Diergaarde
Blijdorp, (4) Domotica, (5) Blind en ballet en
(6) Rondetafelgesprek met professionals uit
de oogzorg en ervaringsdeskundigen.
 
4.2.6 Werkgroep anoftalmie/microftalmie
De werkgroep anoftalmie/microftalmie, opge
richt in 2020, heeft in 2020 informatie verza
meld bij de Nederlandse ocularisten over hun
ervaringen met ouders van kinderen met een
oogprothese. In 2021 heeft de werkgroep
vervolgens ook ouders van kinderen met
anoftalmie/microftalmie geënquêteerd over
hun ervaringen met de oogzorg. Wat hebben
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geïntegreerd tot één tool en daarnaast zal in
2022 ook een tool worden ontwikkeld voor
emotionele en sociale gevolgen van een oog
aandoening voor kinderen.
 
Nog een project is de ontwikkeling van een
keuzekaart/consultkaart voor de oogverwij
deringsoperatie in samenwerking met het
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
(NOG) en het Kennisinstituut van de Federa
tie Medisch Specialisten.
 
Via de Oogvereniging is contact gelegd met
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
(NCJ) om meer aandacht te vragen voor mi
croftalmie en anoftalmie. Deze diagnose
wordt namelijk nog te vaak gemist waardoor
te laat met de behandeling gestart wordt.
 
Samen met de beroepsvereniging van oogart
sen (NOG) en de beroepsvereniging van opto
metristen (OVN) zet de Oogvereniging zich
sinds 2020 - mede namens OOG in OOG - in
voor het terugdringen van wachttijden in de
oogzorg. Gezamenlijk stelden zij een aanpak
'De Juiste Oogzorg op de juiste Plek' op die
taken van zorgverleners in de oogzorg anders
organiseert. Het beoogde doel is dat mensen
met oogklachten sneller terecht kunnen bij
de juiste zorgverlener. In 2021 is er overleg
geweest met Zorgverzekeraars, NZA en VWS
om te kijken of er hiervoor een structurele fi
nanciering kan komen. Verwacht mag wor
den dat dit ook in 2022 nog niet zal worden
afgerond.
 
Een van de speerpunten in het beleid is Pre
ventie. In 2021 is een uitgebreid document 
opgesteld over preventie en het matigen van
de gevolgen van oogletsel, oogaandoeningen
en oogziekten. Een document dat in 2022 ge
bruikt gaat worden in de samenwerking met
de Oogvereniging en andere oog patiënten
verenigingen.  
 
OOG in OOG was in 2021 initiatiefnemer om
een onderzoeksvoorstel in te dienen over het
behandelen van afscheiding bij het dragen
van één of twee oogprothesen. Als het onder
zoeksvoorstel gefinancierd wordt, zal OOG in
OOG ook betrokken worden bij het uitvoeren
van het onderzoek door oogartsen en ocula
risten.

4.3 Belangenbehartiging
In 2021 heeft de vereniging OOG in OOG
nauw samengewerkt met de Oogvereniging
op het gebied van belangenbehartiging van
haar leden en van de doelgroep in het alge
meen. Wij kunnen hierdoor gebruik maken
van hun specifieke kennis en ervaring met
het behartigen van belangen van patiënten
met ooggerelateerde problemen. Ook heeft
de Oogvereniging een uitgebreid netwerk op
gebouwd met andere oogorganisaties, oog
artsen en zorgverzekeraars. Deze samenwer
king heeft gestalte gekregen in vijf online ver
gaderingen van OOG in OOG  met de Oogver
eniging. 
 
OOG in OOG is samen met de Oogvereniging
betrokken geweest bij twee zaken rond han
gende oogleden en wenkbrauwen (chirurgi
sche correctie blepharo-/dermatochalasis,
blepharoptosis en wenkbrauwptosis). In het
eerste geval ging het over een nieuwe richtlijn
hiervoor. Deze is medio 2021 geautoriseerd.
De tweede zaak ging over een tussentijdse
evaluatie van het advies ‘Uitbreiding basis
pakket Zvw met o.a. het uitvoeren van een
bovenooglidcorrectie als er sprake is van een
ernstige gezichtsveldbeperking door verwor
ven verslapping of verlamming van de boven
oogleden’. Hierbij werd vooral gekeken naar
de financiële gevolgen voor de zorgverzeke
raars bij het onder voorwaarden opnemen
van deze behandeling in het basispakket van
de zorgverzekering.
 
Andere projecten waar OOG in OOG samen
met de Oogvereniging op het gebied van be
langenbehartiging aan gewerkt heeft zijn psy
chosociale tools. Die bestaan nu voor volwas
senen met een oogaandoening en voor men
sen met visuele beperkingen. Deze worden

de ouders gemist bij de geboorte of toen zij
voor het eerst naar de ocularist gingen met
hun kindje? Hoe hebben zij hun kindje kun
nen voorbereiden?
Op 27 september 2021 zijn de resultaten van
deze enquête met de leden van de werk
groep besproken. Hieruit kwamen een aantal
activiteiten ter verbetering van de voorlich
ting naar voren die in 2022 zal worden uitge
werkt. 
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5. COMMUNICATIE / PR
Boekje ‘Mijn speciale oog’
In 2021 hebben wij aandacht besteed aan de
Nederlandse uitgave van het boekje My Spe

cial Eye, ‘Mijn spe
ciale oog’. In dit
boekje vertelt
Bruno van 6 jaar
hoe actief hij is en
hoe hij omgaat
met zijn oogpro
these.
 
Dit geïllustreerde
boekje is geschre

ven door Maria Gomez en in het Nederlands
vertaald door Anneke Smit. Wij hebben con
tact gezocht met de auteur en op ons verzoek
werd in de Nederlandse vertaling een vermel
ding van onze vereniging met een tekst en
ons logo achterin het boekje opgenomen.
 
Ziezo-beurs 2021 
Vereniging OOG in OOG stond met logo en
programma vermeld op de website van de
ZieZo-beurs. Via sociale media en via het Zie
Zo-platform en website hebben wij aandacht
besteed aan het plenair programma over
leven met low-vision en konden geïnteres
seerden tijdens de beurs in contact komen en
chatten met Vereniging OOG in OOG. Zie
4.2.5.
 

Vuurwerkmanifest  
Wij staan achter een verbod op het afsteken
van consumentenvuurwerk. De instandhou
ding van de huidige wijze staat niet in verhou
ding tot de ernstige en blijvende letsels, de
materiële en immateriële schade, de veilig
heids- en handhavingsproblemen en de
maatschappelijke overlast die vuurwerk tot
gevolg heeft. Ons logo staat op de website
www.vuurwerkmanifest.nl op de pagina met
deelnemende organisaties.
 
Dartteam steunt Vereniging OOG in OOG
Michel Oosterhof, familielid van een van onze
leden, is een ama
teur darter. Via
sponsoring werd
ons logo gedrukt
op het wedstrijd
shirt van het dart
team.
 
Een mooi initiatief
dat wij graag on
dersteunen. Na
tuurlijk voor onze
naamsbekendheid, maar ook om in darters
kringen te kunnen wijzen op het belang van
preventie.
 

“Ik wil graag mijn ervaringen delen bij het proces van het verlie
zen van een oog en de erg goede ervaringen daarna bij het aan
meten van de prothese. Vooral vanuit mijn baan (arts) vind ik het
daarnaast erg belangrijk en erg mooi dat er een vereniging be
staat zoals OOG in OOG die mij geholpen heeft bij het maken van
de beslissing om de evisceratie te ondergaan.” 
 
"We zijn lid geworden van Vereniging OOG in OOG en ik heb on
langs de eerste bijeenkomst online meegemaakt. Twaalf mensen
namen daaraan deel, zowel leden als niet-leden. Er was veel di

versiteit in de groep, maar de vereniging slaagde er toch in de bijeenkomst zó te organise
ren dat iedereen zich gehoord voelde. Het was een fijne kennismaking met de vereniging
en ik hoop, met al deze ervaringsdeskundigen, het leven voor onze dochter een stukje mak
kelijker te kunnen maken."
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6. VISIE OP 2022 TOT 2024
De belangrijkste
doelstellingen van
Vereniging OOG
in OOG zijn infor
matievoorziening,
lotgenotencontact
en belangenbe
hartiging voor alle

mensen die zien met één oog en/of een oog
prothese dragen en mensen met anoftalmie
of microftalmie. Dit draagt bij aan een verbe
tering van de kwaliteit van hun leven.
 
Drie speerpunten
De komende jaren zal de vereniging werken
aan de drie speerpunten in het beleidsplan
Impact en Bereik, Cliëntenparticipatie en Pre
ventie. Hierbij wordt zoveel als dat mogelijk is
samengewerkt met de andere (oog)patiën
tenverenigingen. 
 

Onze columnisten Vincent Prange en
Anita Hol-Bubeck schreven actuele 
columns over verschillende ondewerpen
die herkenbaar zijn voor onze leden. 
Zij schreven onder andere over het zien
met één oog, epithese, online bijeen
komsten, fantoombeelden en fysieke 
activiteiten. 
 

De columns van Vincent Prange hebben
een actueel
karakter. De titels van
zijn columns waren
'Zoom, zoom, zeggen
de bijtjes', 'Gezichts
bedrog' en
'Inventiviteit'.

De inhoud van onze voorlichting via al onze
media kanalen zal geoptimaliseerd worden.
Hierbij is de samenwerking met ons netwerk
van professionals zoals orbitaspecialisten,
ocularisten en orthoptisten onontbeerlijk.
 
Voor de continuïteit en het goed functioneren
van de vereniging blijft ‘Vernieuwing, verjon
ging en versterking’ van het bestuur, vrijwilli
gers en leden een belangrijk aandachtspunt.
 
Patiëntenorganisaties staan voor de uitda
ging om mee te veranderen met veranderin
gen in de maatschappij. Denk o.a. aan de toe
nemende digitalisering en de toenemende
vraag vanuit de zorg naar de inbreng van er
varingsdeskundigheid. Onze doelgroep zal de
komende jaren middels enquêtes betrokken
worden bij diverse onderzoeken en projec
ten. 

De columns van Anita
Hol worden op onze
website als blog
onder het kopje
'Mono-zien' gepubli
ceerd.
 
De titels van Anita's
columns in het maga
zine waren: 'Vogels
herkennen', 'Thuiskomertje' en 'Een brom
geluid'. Daarnaast schreef Anita columns in
de digitale nieuwsbrief 'Online Nieuws'.
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7.3 Donateurs en overige baten 
De vereniging is door de belastingdienst aan
gemerkt als ANBI-instelling. Giften zijn daar
om voor de donateurs aftrekbaar van de in
komstenbelasting. Ook in 2021 heeft de vere
niging een aantal mooie donaties mogen ont
vangen van enkele
leden en familieleden.
 
Sinds januari 2015
kunnen ANBI-organi
saties de formulieren
voor een periodieke gift zelf opmaken zonder
de tussenkomst van een notaris. Een perio
dieke gift biedt voor donateurs belastingvoor
delen, er geldt namelijk geen drempelinko
men waardoor de gehele gift aftrekbaar is.
De vereniging heeft enkele donateurs die een
periodieke gift hebben afgesloten voor een
periode van vijf jaar.
 
In totaal is in 2021 € 1.700,- aan donaties ont
vangen.
 

7. INKOMSTEN
7.1 Fondsen
Door het Ministerie VWS/Fonds PGO is een
instellingssubsidie toegekend van € 45.000,-.
Dankzij deze subsidie hebben wij de activitei
ten kunnen organiseren op het gebied van
lotgenotencontact, voorlichting en belangen
behartiging. 
 
Daarnaast werd door VWS/Fonds PGO een
subsidie van € 10.000,- toegekend voor de 
backoffice activiteiten. Deze subsidie wordt
gegeven voor taken op het gebied van onder
steuning bestuur en ledenadministratie, com
municatie, financiële administratie, de jaarre
kening en de salarisadministratie.
 
In 2021 werd over 2020 een bedrag van
€ 4.485,- terugbetaald aan het Ministerie
VWS. In 2022 zal over 2021 een bedrag van
€ 4.552,- worden terugbetaald van deze back
office subsidie.
 
 
7.2  Contributies  
De jaarlijkse contributie bedraagt € 25,- met
een automatische incasso. Alle nieuwe leden

geven een auto
matische incasso
af. Voor de 14 ‘ou
de’ leden die zelf
nog de contribu
tie overmaken be
draagt deze
€ 27,50. Heeft
men de contribu

tie eind mei nog niet overgemaakt dan wordt
deze verhoogd tot € 32,50.
In mei/juni wordt de automatische incasso
voor de contributie geïnd. Wordt men na
deze datum lid dan ontvangt men een Mol
lie-link om het lidmaatschap voor het lopen
de jaar over te maken. Gedurende het jaar
moesten we toch nog veel tijd besteden om
de contributiegelden te innen. Ondanks her
haalde aanschrijvingen hebben enkele leden
niet gereageerd en zij zijn eind december uit
geschreven.
 
In 2021 werd € 7.577,17 ontvangen aan con
tributiegelden. 
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8. FINANCIEEL RAPPORT
8.1 Balans per 31.12.2021

8.2 Toelichting op de Balans
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8.3 Staat van Baten en Lasten
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8.4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
   

Algemene gegevens
Postadres:
Vroegestraat 5
2951 VT  Alblasserdam
T (078) 613 92 42 / 0653 836 774
E-mail: info@ver-ooginoog.nl
KvK 50709011
Banknummer NL42 INGB 0005 4496 94
www.ver-ooginoog.nl
Twitter: @verooginoog
Facebook: Vereniging OOG in OOG
Instagram: OOG in OOG
Youtube: verooginoog
LinkedIn: Vereniging OOG in OOG

Colofon
Dit is een uitgave van Vereniging OOG in
OOG en verschijnt eenmaal per jaar.
Het jaarverslag wordt ditgitaal onder de
leden van Vereniging OOG in OOG verspreid.
De oplage van het verslag is 20 exemplaren.
Het jaarverslag kunt u downloaden op
www.ver-ooginoog.nl of op aanvraag toege
stuurd krijgen.
Aan het Jaarverslag 2021 werkten mee:
Sabine Hompe, Tonnie Landman, Maaike
Oosterhof, Vincent Prange, Huub Scholten,
Annemarie van Tiel en accountant
Wil Dorenbos.
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Op de voorpagina een foto-impressie van de fysieke en online lotgenotenbijeenkomsten. Op de achterpagina
staan foto's van leden die hun persoonlijke verhaal vertellen.

Vroegestraat 5 FB: Vereniging OOG in OOG KvK 50709011
2951 VT Alblasserdam Supportgroep OOG in OOG Bank:
T (078) 613 92 42 | 0653 836 774 Twitter: @verooginoog NL42 INGB 0005 4496 94
info@ver-ooginoog.nl Instagram: OOGinOOG RSIN: 822891220
www.ver-ooginoog.nl Youtube: verooginoog LinkedIn: OOG in OOG

Vereniging OOG in OOG
 

Met speciale dank aan:
Ministerie van VWS/Fonds PGO, onze dona
teurs, vrijwilligers, samenwerkeringspartners
en onze leden.


