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Aan het bestuur van de
Oogvereniging Nederland
Churchilllaan 11
3527 GV  UTRECHT

Culemborg, 3 mei 2021

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw vereniging
gecontroleerd.

Algemeen

Statutaire doelstelling

Volgens artikel 2.1 van de statuten heeft de vereniging ten doel:

De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de collectieve belangen en het
bevorderen van het welzijn van mensen met een oogaandoening en mensen
met een visuele beperking, met name ook wanneer deze gepaard gaat met een
auditieve of andere beperking, alsmede van hun familie en mantelzorgers,

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur

In het boekjaar werd het bestuur gevormd door de heer J.H.G. Vreeburg (voorzitter), de
heer F.F. Steenwinkel (penningmeester), de heer A. Hendriksen (secretaris), de heer 
J. Plak, mevrouw B.B. van Brakel-Abutan en mevrouw W. Dekker.
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Resultaat

Voorgestelde resultaatverdeling

Op voorstel van het bestuur is het resultaat 2020, vooruitlopend op een
besluit van de algemene ledenvergadering als volgt verdeeld:

Reserve ledengroepen 53.458
Algemene reserve -122.490

-69.032

Hoogachtend,
Drs M.A. Oomen RA
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Oogvereniging Nederland, Utrecht

(in euro's)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa 230.095 231.503

Liquide middelen 2.772.975 2.730.523

Totaal 3.003.070 2.962.026

2020 2019
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PASSIVA

Reserves

Vrij besteedbaar vermogen 27.736 150.226
Bestemmingsfondsen 337.064 337.064
Bestemmingsreserves 2.054.434 2.063.017
Reserves ledengroepen 238.085 182.702

2.657.319 2.733.009

Kortlopende schulden

Belastingen en premies 54.501 44.044
Overlopende passiva 291.250 184.973

345.751 229.017

Totaal 3.003.070 2.962.026

2020 2019
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Oogvereniging Nederland, Utrecht

Staat van baten en lasten
(in euro's)

Baten

Vereniging 471.164 410.000 521.412
Lotgenotencontact 42.226 67.000 100.849
Voorlichting/informatie 254.039 258.000 281.057
Belangenbehartiging 455.363 414.000 290.080

Totale baten 1.222.792 1.149.000 1.193.398

Lasten

Vereniging 295.540 296.000 319.115
Lotgenotencontact 64.169 92.000 121.594
Voorlichting/informatie 356.734 372.000 380.307
Belangenbehartiging 575.381 534.000 465.180

Totale lasten 1.291.824 1.294.000 1.286.196

Resultaat -69.032 -145.000 -92.798

Voorstel verdeling resultaat

Reserve ledengroepen 53.458 - 4.947
Algemene reserves -122.490 -145.000 -97.745

-69.032 -145.000 -92.798

* geen accountantscontrole toegepast

WerkelijkWerkelijk
2020 2019

Begroting * 
2020
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Oogvereniging Nederland, Utrecht

Toelichting bij de balans en staat van baten en lasten per 31 december 2020
(in euro's)

ALGEMEEN

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, voor wat betreft de posten in de
exploitatie-rekening slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd
op historische kosten. Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd 
op nominale waarde.

bepaalde afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. 

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder aftrek
van een voorziening voor oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat geschiedt op basis van de historische kosten. De opbrengsten 
en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

6



Toelichting bij de balans

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
2020 2019

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen nalatenschappen 58.736 58.237
Nog te ontvangen bedragen 136.871 123.444
Overige overlopende activa 34.488 49.822

230.095 231.503

De post te ontvangen nalatenschappen betreft de per balansdatum
aan de vereniging toegezegde nalatenschappen, waarvan het te
ontvangen bedrag kwantificeerbaar is. De te ontvangen nalaten-

Liquide middelen

Rabobank 1.705.614 1.664.609
ABN AMRO Bank 1.034.772 1.029.266
Ledengroepen 32.589 36.648

2.772.975 2.730.523

De saldi van de ledengroepen zijn geheel ondergebracht bij de Rabobank.
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PASSIVA
2020 2019

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari 150.226 227.365
Resultaat boekjaar -122.490 -97.745
Overdracht reserves ledengroepen - 20.606
Stand per 31 december 27.736 150.226

Bestemmingsfondsen

Bijzondere reserve

Stand per 31 december 206.022 206.022

Deze reserve is deels verkregen uit een erfenis waarbij een derde als
vruchtgebruiker is aangewezen. In het testament is bepaald dat het
verkregene zoveel mogelijk ten goede dient te komen aan Friese visueel
gehandicapten.  Een deel van het verkregen bedrag is reeds aangewend. De
vruchtgebruiker bepaalt jaarlijks welk deel van de opbrengst hij wenst te
ontvangen.

Bestemmingsreserve scholing

Stand per 31 december 131.042 131.042

Deze reserve is ontstaan uit een nalatenschap waar de erflater uitdrukkelijk
heeft bepaald dat de besteding zo veel mogelijk ten goede moet komen aan
de scholing van lichamelijk gehandicapte kinderen. 

Totaal bestemmingsfondsen 337.064 337.064
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Bestemmingsreserves 2020 2019

Stand per 31 december 1.250.000 1.250.000

wegvallen, de verplichtingen van de Oogvereniging naar behoren af te wikkelen.

Reserve egalisatie nalatenschappen

Stand per 1 januari 563.460 463.294
Vrijval boekjaar -225.000 -225.000
Mutatie legaten 228.917 325.166
Stand per 31 december 567.377 563.460

Deze reserve is gevormd om de effecten van het wisselende niveau van de
jaarlijks ontvangen nalatenschappen te egaliseren. Ontvangen nalatenschappen
worden binnen een driejaarstermijn aangewend binnen de exploitatie.

Reserves fondsen

Fonds regio Den Haag 35.860 35.860
Fonds Glaucoom 55.000 55.000
Fonds regio Flevoland 19.030 19.030
Fonds regio Groningen 5.480 5.480
Fonds contact met de wetenschap 11.500 11.500
Fonds Bezinning en Ontmoeting 7.369 9.869
Fonds Amsterdam 102.818 112.818

237.057 249.557

De eerste vier fondsen betreffen reserves die zijn overgeheveld van de
Reserves ledengroepen naar de Reserves Fondsen. De besturen van de
respectievelijke ledengroepen en het verenigings- bestuur hebben
gezamenlijk beschikkingsmacht over de reserves. Het fonds Amsterdam is
ontstaan uit een erfenis waarbij besteding zoveel mogelijk ten behoeve van
de regio Amsterdam dient te komen.

Totaal bestemmingsreserves 2.054.434 2.063.017
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Reserves ledengroepen 2020 2019

Waarde per 1 januari 182.702 203.993
Mutaties boekjaar 1.925 -26.238
Resultaat boekjaar 53.458 4.947
Waarde per 31 december 238.085 182.702

De besturen van de  ledengroepen hebben beschikkingsmacht over de
reserves

Kortlopende schulden

Belastingen en premies 

Loonbelasting 47.723 38.760
Pensioenpremie 6.778 5.284

54.501 44.044

Overlopende passiva

Te betalen vakantiedagen, overuren en loopbaanbedrag 54.338 55.694
Te betalen kosten/vooruitontvangen 209.426 92.618
Leden voor het leven 10.936 10.936
Overige overlopende passiva 16.550 25.725

291.250 184.973

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Door de vereniging zijn meerjarige verplichtingen aangegaan terzake een huur-
overeenkomst van kantoorruimte. De jaarlijkse huur- en servicekosten bedragen
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Toelichting bij de staat van baten en lasten
Werkelijk Begroting Werkelijk

SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN 2020 2020 2019

Baten

Vereniging

Contributies 182.697 175.000 201.425
Vrijwillige bijdragen leden 30.784 13.000 11.297
Kosten eigen fondsenwerving -1.152 -8.000 -5.257
Ontvangen rente 2.327 1.000 24
Bijdrage steunstichting - - 48.000
Overige baten 26.656 4.000 25.177
Vrijval uit gevormde reserve legaten 225.000 225.000 225.000
Fondsenwerving ledengroepen 4.852 - 15.746

471.164 410.000 521.412

Lotgenotencontact

Instellingssubsidie VWS 14.000 14.000 49.000
Overige subsidies en bijdragen 10.000 13.000 -
Fondsenwerving ledengroepen 18.226 40.000 51.849

42.226 67.000 100.849

Voorlichting/informatie

Instellingssubsidie VWS 142.000 142.000 160.000
Subsidie st. Blindenhulp tbv Ooglijn 30.000 30.000 30.000
Subsidie Oogfonds tbv Ooglijn 81.000 81.000 81.000
Fondsenwerving ledengroepen 1.039 5.000 10.057

254.039 258.000 281.057

Belangenbehartiging

Projectsubsidies 300.968 260.000 227.778
Instellingssubsidie VWS 114.000 114.000 61.000
Bijdrage steunstichting 40.000 40.000 -
Fondsenwerving ledengroepen 395 - 1.302

455.363 414.000 290.080
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Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

Lasten

Vereniging

Toegewezen personeel- en kantoorkosten 204.306 193.000 211.015
Ledenadministratie 12.780 15.000 13.738
Internationale activiteiten 20.165 20.000 20.363
Administratie, accountant en advieskosten 19.294 20.000 19.851
Bestuurskosten 3.644 3.000 6.456
Overige kosten 17.780 16.000 15.495
Activiteiten ledengroepen 17.571 29.000 32.197

295.540 296.000 319.115

Lotgenotencontact

Evenementen en vrijwilligersactiviteiten 8.792 3.000 -
Activiteiten ledengroepen 55.377 89.000 121.594

64.169 92.000 121.594
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Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

Voorlichting/informatie

Toegewezen personeel- en kantoorkosten 223.955 212.000 215.540
Beurzen 8.852 10.000 7.675
Website en communicatie 16.236 20.000 15.047
Periodieken 96.491 78.000 91.602
Ondersteuning nieuwsvoorziening ledengroepen - 7.000 10.000
Overige kosten 4.417 5.000 5.082
Activiteiten ledengroepen 6.783 40.000 35.361

356.734 372.000 380.307

Belangenbehartiging

Toegewezen personeel- en kantoorkosten 497.097 457.000 408.052
Directe projectkosten 76.430 73.000 50.985
Activiteiten ledengroepen 1.854 4.000 6.143

575.381 534.000 465.180
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Oogvereniging Nederland, Utrecht

Toelichting toewijzing kosten
(in euro's) Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019

Personeelskosten

Salariskosten 585.923 556.000 515.281
Uitkering ziekengeld -12.102 - -
Sociale lasten en pensioenpremies 149.231 139.000 134.221
Reis- en onkostenvergoedingen 12.738 15.000 15.641
Ziekengeldverzekering 17.674 12.000 17.198
Ingehuurd personeel 16.969 - -
Overige personeelskosten 9.235 4.000 21.914

779.668 726.000 704.255

Kantoorkosten

Huur- en servicekosten 76.657 92.000 90.325
Doorbelaste huur en overige kosten - -10.000 -17.738
Overige huisvestingskosten 13.908 13.000 12.631
Netwerkbeheer ICT 24.301 17.000 17.011
Telefoon- en portikosten 15.561 12.000 15.358
Administratiekosten 12.172 12.000 11.392
Overige kantoorkosten 3.089 - 1.373

145.688 136.000 130.352

Totaal personeel- en kantoorkosten 925.356 862.000 834.607

Toewijzing personeel- en kantoorkosten

Vereniging 204.306 193.000 211.015
Voorlichting/informatie 223.955 212.000 215.540
Belangenbehartiging 497.097 457.000 408.052

925.358 862.000 834.607
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Oogvereniging Nederland, Utrecht

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de 
jaarrekening.

Beloning

De beloning van het personeel, inclusief de directeur, is conform de CAO Welzijn. Het bestuur 
ontvangt geen beloning behoudens een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Controleverklaring

Verwezen wordt naar de controleverklaring op de volgende pagina.

15



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Oogvereniging Nederland

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Oogvereniging Nederland te
Utrecht gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Oogvereniging
Nederland per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Oogvereniging Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij  voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons
verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die die bestaat uit:

-          het bestuursverslag;
-          de overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,

afwijkingen bevat. 
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden in

omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid

ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarreke nemen. De materialiteit

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

 Onze controle bestond onder andere uit:
-

 bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, he
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;

-
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

-
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan

er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Culemborg, 27 mei 2021

Cijferz Accountants & Fiscalisten
Drs. M.A. Oomen RA

18


