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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. 

Het Fonds PGO is een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verstrekt namens de minister 
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, verder afgekort als QCS, is een gespecialiseerd bedrijf in secretariële taken waar de HPV haar 

secretariaat  heeft ondergebracht.  

Balans 

Inventaris: de waarde staat op € 2.892,98 en vertegenwoordigd de aanschaf van een PC voor de secretaris en een aantal 
koffers met banners die gebruikt worden bij regionale presentaties. De afschrijvingstermijn is gesteld op 3 jaar.  

Conform een brief van Fonds PGO, gedateerd 26 september 2013, mag de egalisatiereserve per eind 2012 geheel worden 

onttrokken. De voor subsidie in aanmerking komende kosten van 76.188 overtreffen het bedrag aan subsidie 56.551 en het 

bedrag van de egalisatiereserve 4.177 samen. 

 Vooruit ontvangen contributies: zijn contributies van nieuwe leden ontvangen na 1 november. 

Dokters in Spe is een geoormerkte donatie die in overleg met gevers een bestemming krijgt. 

Nieuw is het Fonds “Vriend voor het leven”: 5 leden werden Vriend voor het leven door een eenmalige storting van 500. Jaarlijks 

wordt 25 toegevoegd aan ontvangen contributies. 

Lasten 

De in 2012 ingezette maatregelen om de rol van QCS voor de organisatie te beperken tot de secretariële taken heeft een 

besparing van ruim 13.000 opgeleverd. Het lotgenotencontact, behandelen van post en telefoon en het bijhouden van de 

ledenadministratie blijven de kerntaken van QCS. 

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. Er is geen personeel in dienst en dientengevolge ook geen 
beloningsbeleid.  
 

In 2013 hebben wij voor het eerst een landelijke keratoconusavond georganiseerd. Om die te realiseren hebben wij een 

organisatiebureau in de arm genomen. Dit jaar deden 6 van de 11 transplantatiecentra mee en deze avonden waren een groot 

succes. Hiervoor hebben wij wel fors moeten investeren. De meeste kosten waren eenmalig. Voor 2014 willen wij, met 11 

transplantatiecentra, een landelijke avond organiseren en gaan hier subsidie voor aanvragen. 

De voorziening “tienjarig bestaan” is vanwege het verlies van 6.182 aangesproken om geen negatief eigen vermogen te krijgen. 

Voorgesteld wordt om het restant ook toe te voegen aan het eigen vermogen. 

Aan eigen bijdragen voor de 8
e
 Nationale Hoornvliesdag hebben wij  2.405 mogen ontvangen 

Dit jaar heeft het Fonds PGO ons een subsidie verstrekt van 35.344. 

Dit jaar hebben wederom een aantal bestuursleden aanspraak op de vrijwilligersvergoeding gemaakt. De vereniging heeft deze 

vrijwilligersvergoeding uitbetaald. Verscheidene bestuursleden hebben hun vergoeding aan de vereniging geschonken. 


