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Bijlage 1.

Algemeen
Het doel van de Hoornvlies Patiënten Vereniging HPV is het bevorderen van het welzijn en het behartigen
van de belangen van mensen die lijden aan aandoeningen aan het hoornvlies.
Alle bedragen worden in euro's weergegeven.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Fonds PGO is een onderdeel van uitvoeringsorganisatie CIBG en verstrekt namens de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies aan landelijk werkzame Patiëntenorganisaties,
Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden (PGO) in Nederland.
Elke nota / rekening wordt door ten minste twee bestuursleden geaccordeerd.
De jaarrekening is door de kascommissie goedgekeurd, zie bijlage 2.
Quality Company Support is de organisatie die de secretariële taken van de vereniging uitvoerd, wordt
verder afgekort als QCS
Balans
Inventaris, de waarde is nihil aangezien de reguliere afschrijvingstermijn is verstreken.
De egalisatiereserve wordt conform de richtlijnen van het Fonds PGO afgebouwd tot eind 2014. Dan moet
deze reserve opgesoupeerd zijn, daarom is het negatieve resultaat hierop ten laste gebracht.
Vooruit ontvangen contributies zijn contributies van nieuwe leden ontvangen na 1 november 2012.
Dokters in Spe is een geoormerkte donatie die in overleg met gevers een bestemming krijgt.

Lasten
In 2012 zijn wij begonnen met maatregelen om de rol van QCS voor de organisatie te beperken tot de
secretariële taken zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was. Dus het lotgenotencontact, behandelen van
post en telefoon en het bijhouden van de ledenadministratie zijn de kerntaken.
Door vrijwilligers worden nu de volgende taken uitgevoerd: het inpakken en verzenden van ons magazine,
de boekhouding, de contributie administratie en het notuleren van vergaderingen.
Al deze maatregelen waren nodig om kosten te besparen. Aangezien we hiermede ook wat
aanloopproblemen zijn tegengekomen zullen deze pas echt effect sorteren in het nieuwe verslagjaar 2013.
De voorziening wordt getroffen om het tienjarig bestaan van de HPV te vieren.
De nieuwsbrief is omgedoopt tot Magazine Oogvooru en is dit jaar wederom 4 keer verschenen.
Dit jaar heeft het Fonds PGO ons een subsidie verstrekt van 56.551,00.
Dit jaar hebben wederom een aantal bestuursleden aanspraak op de vrijwilligersvergoeding gemaakt. De
vereniging heeft deze vrijwilligersvergoeding uitbetaald, 2 bestuursleden hebben hun vergoeding van in
totaal 3.000 aan de vereniging geschonken.
Dit jaar heeft de HPV een negatief resultaat van 5.367,01.
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