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Verslag van het bestuur 
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De Hoornvlies Patienten Vereniging 
 

Ontstaan en activiteiten 

De Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) is in 2005 opgericht door een aantal betrokken 
oogartsen (hoornvliesspecialisten) en patiënten (ervaringsdeskundigen). Wij hebben 
nauwe contacten met oogartsen en andere partijen in de oogzorgketen zoals 
leveranciers van medische contactlenzen, optometristen en hoornvliesbanken. 
De HPV kenmerkt zich als een vereniging voor en door leden met als belangrijkste 
activiteiten: 

• Lotgenotencontact op individueel en regionaal niveau. 
• Organisatie van de jaarlijkse Nationale Hoornvliesdag. 
• Belangenbehartiging in onze contacten met verzekeraars, politiek en overheid. 
• Voorlichting via ons Cornea magazine en onze informatieve website. 
• Actief op social media via Facebook en Instagram. 
• Aanwezig op landelijke bijeenkomsten en beurzen in het Oogdomein. 
• Samenwerking met specialisten in de oogzorgketen en donororganisaties. 

 

Ontwikkeling ledental  

 

Het aantal leden is gegroeid van 532 eind 2006 (het eerste volle jaar van de vereniging) 
naar 1.006 ultimo 2020.  
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Contributie en ledenadministratie  

Jaarbijdrage 

De contributie is in 2020 ongewijzigd gebleven en bedraagt € 25,- per jaar.  

Vriend voor het Leven  
Sinds 2013 biedt de HPV de mogelijkheid te kiezen voor het fiscaal vriendelijke “Vriend 
voor het leven” lidmaatschap. Een Vriend voor het leven betaalt eenmalig € 500. 
Jaarlijks wordt daarvan € 25,- afgeschreven ten gunste van de contributieontvangst. 
De HPV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dus in principe is het bedrag 
van € 500,- aftrekbaar als gift. Zie hiervoor ook de site van de belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl. 

De persoonsgegevens 
In de ledenadministratie worden uitsluitend de gegevens vastgelegd die de leden bij 
aanmelding zelf verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie 
en uitsluitend gebruikt door de vereniging om u te kunnen informeren over onze 
activiteiten. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden en respecteren uw 
privacy. 
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Bestuur en uitvoering 
 

Inrichtingsprincipes  

De omgeving waarin patiëntenorganisaties zich bewegen is sinds de oprichting van de 
HPV in 2005 omvangrijker, complexer en veeleisender geworden. Vanuit diverse 
kanten wordt aangestuurd op intensivering van samenwerking in de keten. Daarnaast 
heeft het ministerie van VWS aangekondigd dat de financiële ondersteuning vanaf 
2023 wordt gerelateerd aan de zichtbare en meetbare impact van de 
patiëntenorganisatie. Tegen die achtergrond en ontwikkelingen wil de HPV zich 
blijvend onderscheiden vanuit haar unieke toegevoegde waarde voor haar doelgroep 
en heeft ze de interne organisatie langs de volgende principes en uitgangspunten 
ingericht: 

• Onderscheid tussen besturen en uitvoeren 

• Vrijwilligers in bestuur en commissies blijven onverminderd belangrijk 

• Werkzaamheden worden professioneel ingevuld en uitgevoerd 

 

 

Bestuur van de vereniging 

Samenstelling per 31 december 2020 

• H. (Hugo) Reumkens, voorzitter  
• C.L.A. (Kees) Raateland, penningmeester en waarnemend secretaris 

• C.L. (Cara) Antoine, adviseur 
• C.C. (Caesar) Sterk, wetenschappelijk adviseur 

Gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden  

• Beleidsvormend, richtinggevend en sturend op de kernactiviteiten 

• Opstellen jaarlijks activiteitenplan en daarop sturen 

• Aansturen verenigingsmanager 
 

 

Bestuursfuncties 

Naast de gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden hebben bestuursleden ook 
specifieke taken en verantwoordelijkheden zoals hieronder in hoofdlijnen benoemd.   

Voorzitter 

• Leiden van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering 

• Coördineren en leiding geven aan de activiteiten binnen de vereniging 

• Externe vertegenwoordiging op strategisch-bestuurlijk niveau  
• Gezicht van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de vereniging 

Secretaris   

• Organisatie bestuursvergaderingen en Algemene ledenvergadering 

• Onderhoud formele verenigingsdocumenten en samenstelling jaarverslag 
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Penningmeester 

• Financiële administratie, betalingsverkeer en ledenadministratie 

• Subsidie PGO-VWS 

Adviseur 
• Strategie vereniging in context van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 

• Communicatie-strategie van de vereniging  

Wetenschappelijk adviseur 

• Adviseren bestuur op wetenschappelijk-inhoudelijke zaken 

• Adviseren lotgenotencontact op wetenschappelijk-inhoudelijke zaken 

 

 

Verenigingsmanager 

Competenties en aanstelling 
Voor de aansturing, uitvoering en invulling van bepaalde zakelijke werkzaamheden 
van de HPV heeft het bestuur sinds 2018 gekozen voor het inzetten van een 
verenigingsmanager. Deze functionaris wordt jaarlijks op freelance basis ingehuurd, er 
wordt dus geen arbeidsovereenkomst aangegaan. Voor het aanstellen van de 
verenigingsmanager beoordeelt het bestuur competenties, ervaring en persoonlijke 
betrokkenheid.  

Taak- en resultaatgebieden 

Individueel lotgenotencontact 
• Coördinatie en meewerkend voorman   
• Aansturen medewerkers lotgenotencontact  
• Opstellen maand- en jaaroverzichten en traceren beleidspunten t.b.v. bestuur 

Regionale Hoornvliesavonden 

• Organisatie i.s.m. corneaspecialist 
Nationale Hoornvliesdag 

• Programmering inhoud 

• Regie op vorm en organisatie 

• Werving sponsors 

Cornea Magazine 

• Contentmanager 
• Eindredacteur - aansturen redactieteam 

• Aansturen vormgever, drukker en verzender 
Website HPV 

• Contentmanager 
• Opstellen en plaatsen van berichten 

Social Media (Facebook en Instagram) 
• Regie op inzet sociale media in combinatie met website en magazine 

• Beheer van HPV accounts op Facebook en Instagram 

• Opstellen en plaatsen van berichten op Facebook en Instagram 
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• Monitoren gebruik en reacties 

• Kwartaalrapportage (kwalitatief / kwantitatief) bestuur 
Intern Netwerken 

• Inventariseren en mobiliseren van HPV- leden met potentie, waaronder 
jaarlijkse bijeenkomst HPV vrijwilligers 

Extern Netwerken 

• Primaire focus op de hoornvliesklinieken 

• Overige spelers in de keten, bijvoorbeeld NTS, ETB Bislife en dergelijke  
Back Office - regie  

• Liaisonfunctie 

• Monitoren kwaliteit 
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Activiteiten in 2020 
 

Lotgenotencontact 

Algemeen 
De vormen van lotgenotencontact (individueel, regionale bijeenkomsten en landelijke 
hoornvliesdag) zijn in zekere zin de standaard voor de meeste patiëntenverenigingen. 
Het onderscheid zit in de uitvoering waarbij tal van betrokken mensen uit het 
Hoornvliesdomein inhoudelijke invulling geven aan het lotgenotencontact. Dat zijn 
ervaringsdeskundigen, wetenschappelijke adviseurs en verzekeringsdeskundigen.  
 

Individueel lotgenotencontact 
In 2020 hebben we met ons netwerk van deskundigen in totaal 139 mensen kunnen 
helpen met hun individuele vragen. Onderstaande grafiek toont de variatie in type 
vragen. Overigens merken we dat veel vragen die normaliter via het lotgenotencontact 
binnenkomen door onze informatievoorziening (Magazine, Social Media en website) 
op voorhand worden beantwoord. Zie verder Informatievoorziening. 

 

Impact corona op fysieke bijeenkomsten 
Vanwege de coronacrisis kon een deel van de activiteiten uit het jaarplan 2020 niet 
worden uitgevoerd. Dat betrof de fysieke bijeenkomsten: de Nationale Hoornvliesdag 
en de Regionale Hoornvlies Avonden. In de aanloop van de ‘intelligente lockdown’ 
hebben we in samenwerking met NIIOS (Melles Hoornvlieskliniek) in februari 2020 nog 
wel een hoornvliesmiddag kunnen organiseren. Een succesvolle dag met meer dan 60 
personen en een zeer betrokken team van artsen en ondersteunend personeel. Op 
aansporing van de HPV was ook een afvaardiging van de branchevereniging DONOR 
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(waarin de donor coördinatoren van Nederland zijn verenigd) uitgenodigd. 
In de aanloop naar de Nationale Hoornvliesdag op 9 mei 2020 hebben we een week 
voordat de overheid het besluit nam tot een intelligente lockdown binnen het bestuur 
besloten de niet door te laten gaan. De informatievoorziening naar onze achterban en 
overige betrokkenen was intens en onder tijdsdruk. De voorbereidende activiteiten die 
hebben moeten leiden tot een succesvolle dag waren voor 90% afgerond, en waren 
intensief.  
 

Nieuwe activiteit: de Hoornvlieswijzer.nl 
Tegen de achtergrond van impact van de coronacrisis op de activiteiten van de 
vereniging hebben we een plan ontwikkeld voor de bouw van de Hoornvlieswijzer.nl. 
Hieronder volgt een korte uitleg over onder meer de werking, het doel en de doelgroep 
van deze online tool.  

Werking van de tool 
De Hoornvlieswijzer.nl (hierna HVW) is een online platform met vooraf opgenomen 
interviews met ervaringsdeskundigen die hun eigen verhaal vertellen. Die ervaringen 
gaan over: 
• De impact op het leven met een hoornvliesaandoening 

• Transplantaties 

• Behandelingen  
• Druppelprotocollen 

• Het belang van donatie en donoren 

Op basis van vooraf gekozen onderwerpen, levensdomeinen en aandoeningen krijgt 
men een desbetreffend stukje uit de interviews te zien die de vragen direct beantwoordt 
vanuit ervaringsdeskundigheid.  
 

Het doel  
Na het bekijken van de HVW krijgt men een completer beeld over de aandoening en 
wat een mogelijke behandeling voor ze kan betekenen. Men kan zien en horen hoe 
het leven met een aandoening kan zijn en wat voor perspectieven er kunnen zijn. Met 
deze informatie kan men vragen en ideeën bespreken met de corneaspecialist, maar 
ook met andere zorgverleners. De HVW vergroot de kennis van de 
hoornvliesaandoening van de patiënt waardoor de patiënt zelfverzekerder een gesprek 
met de arts aan kan gaan, wat de wederkerigheid in de relatie tussen patiënt en arts 
ten goede komt. 
 

Doelgroep en bereik van de tool 
De tool is vrij beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot internet. De tool zal 
gebruikt worden door patiënten en andere belangstellenden zoals hun partners of 
verzorgers. Naast de ruim duizend leden van de Hoornvlies Patienten Vereniging zal 
een veelvoud daarvan de tool gebruiken voor het verkrijgen van een completer beeld 
over hun aandoening en wat een mogelijke behandeling voor ze kan betekenen 
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Samenwerking binnen het oogdomein en support vanuit de markt   
Om dit project te kunnen realiseren, staan wij in nauw contact met diverse betrokkenen 
(zoals oogartsen, het Oogfonds en de Hoornvlies Stichting Nederland), maar worden 
wij ook gesteund door marktpartijen die de doelstelling van onze vereniging, en in het 
bijzonder het initiatief van de HVW, een warm hart toedragen.  
 

Tijdpad van idee tot realisatie 

Na raadpleging van de achterban heeft het bestuur van de Hoornvlies Patienten 
Vereniging in het derde kwartaal 2020 besloten aan de kernactiviteit 
‘lotgenotencontact’ een nieuwe dimensie toe te voegen met de introductie van de 
HVW. Om deze dimensie te kunnen realiseren hebben we vanaf het derde kwartaal 
2020 gewerkt aan inhoud, governance (klankbordgroep en stuurgroep) en uiteraard 
de financiering. De bouw van de HVW is in augustus 2021 gestart, de oplevering is 
naar verwachting eind 2021. 
 

Informatievoorziening 

Cornea magazine 
Het Cornea magazine (voorheen: magazine ‘Oog voor U’) is in het jaar 2020 driemaal 
verschenen:  

• in maart met onder andere een terugblik op 15 jaar HPV, een artikel over de 
verbinding tussen patiënt en donor, en inspirerende ervaringsverhalen;  

• in juli, met het thema ‘de wereld van contactlenzen’, en een interessant artikel 
over het maatwerk van druppelen. 

• in november een ‘special’ over de geschiedenis van hoornvliestransplantaties 
in Nederland, en een artikel over donorregistratie in een niet-westerse 
omgeving. 

Voor alle edities geldt dat er diverse corneaspecialisten zijn geportretteerd en 
verscheen er in elk magazine een artikel van de hand van dr. Annemiek Rijneveld.  
Met de keuze en wijze van verdieping van de inhoudelijke onderwerpen van het 
magazine streven we naar een magazine dat ook als naslagwerk kan dienen en een 
langere ‘actualiteitswaarde’ heeft. 
 

Website en Social media 
In 2020 is het gebruik van social media door de HPV verder geïntensiveerd. Facebook 
is een perfecte platform om de actualiteit te duiden en nieuwe informatie te posten. De 
reacties en likes zijn zonder uitzondering positief. Met onze berichtgevingen op 
Facebook heeft ook een onderliggende doel: bewustwording en ‘professionaliseren’  
van de hoornvlies patiënt, partners, begeleiders en geïnteresseerden. De volgers van 
de HPV FB pagina stijgen gestaag. Waar drie jaar geleden 200 volgers waren, is het 
aantal nu 820. Wij posten gemiddeld 1 keer per week een informatieve en 
onderscheidende berichten. Deze zijn van medisch/wetenschappelijk - en 
sociaal/maatschappelijk aard. Met deze berichtgevingen proberen we te anticiperen 
op vragen die kunnen leven bij mensen die een hoornvliesaandoening hebben of pas 
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mee worden geconfronteerd of partners en of begeleiders. We merken ook dat veel 
professionals uit het werkveld (oogartsen, optometristen en opticiens ons volgen).  
De HPV steunt en werkt samen met de andere FB groepen waar mensen met een 
hoornvliesaandoening lid van zijn. Ook daar proberen we in samenwerking met de 
moderators de juiste informatie te verstrekken.  
Instagram wordt ook door de HPV gebruikt als communicatiekanaal. De berichten die 
we daar plaatsen zijn van een iets ander orde, meer gericht op beeld. Vanuit de ‘best 
practice’ wordt aan dit platform invulling gegeven.  
LinkedIn wordt ook volop gebruikt en richt zich voornamelijk op de ‘zakelijke kant’ van 
het Corneaspectrum, de stakeholders binnen de weefselketen en voor de particuliere 
‘meer’-geïnteresseerden. Ook hier zien we een gestage groei. Momenteel hebben we 
170 volgers. De frequentie van het plaatsen van berichten neemt toe en de intentie is 
dit verder te intensiveren 

 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers vormen het fundament van onze vereniging. Vanuit de aard van hun werk 
voor de HPV werken zij doorgaans in specifieke verbanden samen voor bijvoorbeeld 
het magazine, het lotgenotencontact of de nationale hoornvliesdag. Het redactieteam 
is op volle sterkte en de coördinatoren Lotgenotencontact hebben een hoge mate van 
zelfwerkzaamheid. Onze database met ervaringsdeskundigheid hebben we kunnen 
uitbreiden, waardoor we indien nodig veel verzoeken kunnen inwilligen om met een 
gesprek te hebben met een lotgenoot.  
 

Samenwerking binnen het oogdomein 

In algemene zin kan het standpunt van de HPV als volgt worden samengevat: ‘Daar 
waar het kan én het toegevoegde waarde heeft voor de doelstelling van de HPV, 
zoeken we de samenwerking met partijen binnen en buiten het oogdomein, waaronder:  

• Maastricht UMC+ (Gentherapie Fuchs); 
• Stichting Down (publicaties Keratoconus bij kinderen met Down); 
• Erfocentrum (erfelijkheid bij hoornvliesaandoeningen); 
• UMC Utrecht & Easee (Ontwikkeling Oogzorg op afstand) en  
• Keratoconus Centrum Nederland (nieuwe ontwikkeling Keratoconusbril). 

Nederlandse Transplantatie Stichting 
Met de NTS hebben we een langdurig en warm contact. We monitoren de cijfers over 
wachtlijsten, hoornvliestransplantaties en aanbod donoren, en we publiceren daarover 
in ons magazine. We hebben inhoudelijk contact over onderwerpen in relatie tot 
donatie. Een van de thema’s daarbinnen betreft “Donatie door mensen met een 
migratie achtergrond”. Deze groep is verhoudingsgewijs ondervertegenwoordigd in de 
donatiestatistieken. In samenwerking met de NTS hebben we  hierover gepubliceerd 
in ons Cornea magazine. 
 

 

Utrecht, 22 november 2021  
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Jaarrekening 2020 
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Verantwoording en samenstelling bestuur 
 

Het bestuur van de Hoornvlies Patienten Vereniging heeft in de vergadering van 22 
november 2021 de jaarrekening over het boekjaar 2020 vastgesteld. De kerncijfers 
van de balans en de staat van baten en lasten zijn als volgt: 
 

 

 
 

 

Het bestuur van de Hoornvlies Patienten Vereniging: 
• H. (Hugo) Reumkens, voorzitter  
• C.L.A. (Kees) Raateland, penningmeester en waarnemend secretaris 

• C.L. (Cara) Antoine, adviseur 
• C.C. (Caesar) Sterk, wetenschappelijk adviseur 

 

 

  

Telling balans : 38.009€    

Vermogen per 31 december 2020

Cumulatief resultaat : 3.727€      

Vriend voor het leven : 1.975€      

Bestemmingsreserve Hoornvlieswijzer : 17.500€    

Resultaat boekjaar 2020 (verlies) : -12.961€  
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Balans 
 
 

 
  

Stand per 31 december 2020 2019 2018

Activa

Debiteuren 4.267      800         4.970      

ING betaalrekening 26.611    12.173    15.308    

ING spaarrekening 7.132      7.129      9.623      

Totaal activa 38.009    20.102    29.901    

Passiva

Eigen vermogen - cumulatief resultaat 3.727      16.687    16.521    

Eigen vermogen - vriend voor het leven 1.975      2.125      2.275      

Eigen vermogen - reserve Hoornvlieswijzer 17.500    -          -          

Totaal Eigen vermogen 23.202    18.812    18.796    

Terug te betalen subsidie 11.671    -          -          

Te betalen kosten 2.862      -          7.880      

Overlopende passiva -          1.000      2.925      

Vooruitontvangen bedragen 275         290         300         

Totaal passiva 38.009    20.102    29.901    
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Staat van baten en lasten 
 
 

 
 
 
  

Baten

2020 2019 2018 2021 2020

Contributies leden 23.035  24.080  23.995  24.000  23.500  

Subsidie fonds PGO 33.329  43.344  45.000  45.000  45.000  

Sponsors Nationale Hoornvliesdag -        5.500    8.550    5.000    5.000    

Giften en nalatenschappen 1.973    1.646    6.275    -        -        

Advertenties Cornea magazine 1.875    1.875    2.250    2.500    2.500    

Overige baten 3           46         121       -        -        

Totaal baten 60.215  76.491  86.191  76.500  76.000  

Werkelijkheid Begroting
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Lasten

2020 2019 2018 2021 2020

Lotgenotencontact

Direct - per telefoon of e-mail 2.993    4.498    2.856    3.254    3.154    

Nationale Hoornvliesdag 10.921  22.902  20.783  28.110  28.110  

Regionetwerken 1.903    5.129    4.371    2.702    2.702    

Hoornvlieswijzer 17.500  -        -        -        -        

33.317  32.529  28.010  34.066  33.966  

Informatievoorziening

Cornea magazine 24.681  21.743  28.533  22.010  20.710  

Website en Social media 7.385    8.130    5.252    6.308    6.558    

PR materiaal -        872       -        1.250    1.250    

32.066  30.745  33.784  29.568  28.518  

Belangenvertegenwoordiging

Lidmaatschappen 192       192       192       200       200       

HVD award -        1.523    500       -        

Lobbywerk 2.904    4.296    2.463    3.154    3.154    

3.096    6.011    2.655    3.854    3.354    

Overige kosten

Professionalisering -        -        2.925    -        -        

Instandhoudingskosten 4.697    7.039    10.865  8.902    9.652    

4.697    7.039    13.790  8.902    9.652    

Totaal lasten 73.176  76.324  78.239  76.390  75.490  

Samenvatting

Totaal baten 60.215  76.491  86.191  76.500  76.000  

Totaal lasten 73.176  76.324  78.239  76.390  75.490  

Resultaat (12.961) 167       7.952    110       510       

Werkelijkheid Begroting
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Toelichting algemeen 
 

Doel van de vereniging 

Het doel van de Hoornvlies Patienten Vereniging is het bevorderen van het welzijn en 
behartigen van de belangen van mensen die lijden aan aandoeningen van het 
hoornvlies.  
 

Weergave bedragen 

Alle bedragen in dit verslag worden in euro’s weergegeven. 
 

Controle kascommissie 

Conform artikel 14 van de statuten zijn de jaarstukken en de onderliggende boeken en 
bescheiden ter beoordeling voorgelegd aan de kascommissie. De door de 
kascommissie opgemaakte verklaring is opgenomen in dit verslag. 
 

 

Toelichting op de balans 
 

 

Debiteuren 

Het debiteurensaldo ultimo 2020 ad € 4.267 bestaat uit de volgende posten: 
• vooruitbetaalde kosten 2021 ad € 242 

• nog te ontvangen contributies over 2020 ad € 2.150 

• nog te ontvangen advertentieopbrengsten 2020 ad € 1.875 

 

ING betaalrekening 

Het bedrag op de balans komt overeen met de saldoverklaring van de ING per einde 
jaar. 
 

ING spaarrekening 

Het bedrag op de balans komt overeen met de saldoverklaring van de ING per einde 
jaar. 
 

Eigen vermogen – cumulatief resultaat 
Het bedrag op de balans per 31 december 2020 is het cumulatieve resultaat sinds de 
oprichting van de vereniging. Ten opzichte van 31 december 2019 is het cumulatief 
resultaat met € 12.961 afgenomen als gevolg van het operationeel verlies over 2020. 
Dit verlies is als volgt opgebouwd: 

• Dotatie aan reserve hoornvlieswijzer.nl  € 17.500 

• Voordelig saldo overige baten en lasten €   4.539 
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Eigen vermogen – Vriend voor het leven 

Het fonds ‘Vriend voor het leven’ bestaat uit zes leden. Vriend voor het leven word je 
door een eenmalige storting van € 500. Jaarlijks wordt per lid € 25 aan het fonds 
onttrokken en verantwoord als ontvangen contributie. 
 

Eigen vermogen – reserve Hoornvlieswijzer 
Ter gedeeltelijke financiering van de hoornvlieswijzer.nl is ten laste van het 
operationele resultaat € 17.500 gedoteerd aan de reserve Hoornvlieswijzer. De totale 
kosten voor het realiseren van de hoornvlieswijzer.nl bedragen € 51.400. Het 
resterende bedrag is in 2021 gefinancierd met bijdragen van bedrijven en instellingen 
uit het oogdomein. Alle uitgaven voor de realisatie van de hoornvlieswijzer worden in 
2021 gedaan. 
 

Terug te betalen subsidie 

Voor het boekjaar 2020 had het ministerie van VWS € 45.000 subsidie toegezegd. Dit 
bedrag is in de loop van 2020 als voorschot aan de vereniging uitgekeerd. Wegens het 
annuleren van de Nationale Hoornvliesdag in 2020 is een deel (€ 11.671) niet gebruikt. 
Conform de vigerende regelgeving heeft het ministerie van VWS de niet gebruikte 
subsidie ad € 11.671 teruggevorderd. Dit bedrag is in 2021 daadwerkelijk aan het 
ministerie van VWS terugbetaald.  
 

Te betalen kosten 

De ultimo 2020 te betalen kosten bestaan uit een reservering voor backofficekosten 

(€ 2.500) en overige nog te betalen kosten (€ 362). 
 

Overlopende passiva 

Er waren ultimo 2020 geen overlopende passiva. 
 

Vooruit ontvangen bedragen 

Het bedrag bij vooruit ontvangen bedragen bestaat uit vooruitbetaalde contributies 
door leden van de vereniging. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Algemeen 

De kosten van de ondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld de kosten van de 
verenigingsmanager en de backoffice worden -waar van toepassing- toegerekend aan 
de kernactiviteiten van de vereniging.   
 

Werkelijkheid 2020 versus begroting 2020 

Het cumulatief resultaat over 2020 bedraagt € 12.961 negatief. Dit verlies is als volgt 
opgebouwd: 

• Dotatie aan reserve hoornvlieswijzer.nl  € 17.500 

• Voordelig saldo overige baten en lasten €   4.539 

 

Contributies leden 

De lichte daling t.o.v. is een gevolg van de afboeking in 2020 van oninbaar gebleken 
vorderingen over 2019. 
 

Subsidie fonds PGO 

In 2020 heeft de vereniging met betrekking tot de subsidiabele activiteiten in 2020 

€ 45.000 subsidie ontvangen uit het fonds PGO van het Ministerie van VWS. Van dat 
bedrag moet de vereniging € 11.671 terugbetalen omdat een deel van de subsidiabele 
activiteiten (Nationale Hoornvliesdag) vanwege COVID-19 geen doorgang heeft 
gevonden.  
 

Lotgenotencontact 
Het lotgenotencontact is een belangrijke pijler van de vereniging. In het jaarverslag zijn 
de activiteiten beschreven. De kosten van de Nationale Hoornvliesdag in 2020 hebben 
betrekking op gemaakte kosten van voorbereiding.  
De kosten van de Hoornvlieswijzer betreft een dotatie ten laste van het operationele 
resultaat ad € 17.500 aan de reserve Hoornvlieswijzer. De totale kosten voor het 
realiseren van de hoornvlieswijzer.nl bedragen € 51.400. Het resterende bedrag is in 
2021 gefinancierd met bijdragen van bedrijven en instellingen uit het oogdomein. Alle 
uitgaven voor de realisatie van de hoornvlieswijzer worden in 2021 gedaan. 
 

Informatievoorziening 

In financieel opzicht is ons Cornea magazine de belangrijkste kostenpost in de 
categorie ‘Informatievoorziening. In die kosten werd de vereniging voor een deel 
tegemoet gekomen dankzij advertentieopbrengsten. In 2020 is het magazine driemaal 
verschenen.  
 

Belangenvertegenwoordiging 

De kosten van belangenvertegenwoordiging hebben grotendeels betrekking op 
lobbywerk met andere organisaties in het oogdomein en de weefselketen.  
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Overige kosten 

De post ‘instandhoudingskosten’ heeft betrekking op backofficekosten met betrekking 
tot de instandhouding van de vereniging. In het kader van voortdurende focus op het 
besteden van financiële middelen aan kernactiviteiten en een efficiënte inrichting van 
de backoffice zijn de kosten voor instandhouding ad € 4.697 aanzienlijk lager dan 
begroot (€ 9.652) en ook lager t.o.v. 2019 (€ 7.039).  
 

Begroting 2021 

De begroting 2021 is een integraal onderdeel van het jaarplan 2021 van de vereniging. 
Voor 2021 heeft het Ministerie van VWS een instellingssubsidie toegezegd van  
€ 45.000.  
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Verklaring kascommissie 
 

De kascommissie heeft met de in november 2021 uitgevoerde controle vastgesteld dat 
volgens onderstaande specificatie de geldmiddelen per 31 december 2020 aanwezig 
zijn. De jaarstukken geven een getrouw beeld van de huidige situatie bij de vereniging.  
 

Wij adviseren u, de leden om de jaarstukken goed te keuren en de penningmeester 
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 
 

 
 
 
Namens de kascommissie 
 
Datum, 26 november 2021 
 
 
 
 

mevrouw L.W Merbis - van Soest     De heer P.J. van de Peppel 

 

 

Specificatie aanwezige geldmiddelen per 31 december 2020

Bank Soort rekening IBAN Bedrag

ING Zakelijke rekening NL50 INGB 0000 9445 79 26.610,87  

ING Vermogen spaarrekening NL50 INGB 0000 9445 79 7.131,59    

Totaal 33.742,46  


