ALV 13 mei 2017

FINANCIEEL VERSLAG 2016
UITGAVEN

INKOMSTEN
Contributies en
donaties
Subsidie

11%
0%

Overige baten
Eigen bijdrage
jongerenweekend
Buitengewone
baten voorg. Jaren
Ontvangen rente

2%

11%
3%

Lotgenotencontact

15%

8%
40%

Informatievoorziening

2%

Belangenbehartiging
Lidmaatschappen
38%

70%

Overige kosten

Baten en lasten in één overzicht

Voor het eerst… cijfers in woorden
Als vereniging zijn we voor een groot deel (70%) afhankelijk van
subsidies die door de overheid worden toegekend. De overige
inkomsten zijn te verklaren door opbrengsten van botpennen op de
Supportbeurs, de eigen bijdrage van het jongerenweekend en
correctieboekingen.
Het jaar 2016 geeft een positief resultaat ten opzichte van 2014 en
2015. Dit is enigszins een vertekend beeld omdat er ruim € 7.000 aan
diverse posten is afgeboekt uit voorgaande jaren. Daarnaast is er in
2016 een extra subsidie ontvangen voor het project ‘Wetenschap
voor Patiënten’ waarvan de kosten grotendeels in 2015 zijn
meegenomen. Het resultaat van 2016 zal in zijn geheel worden
toegevoegd aan de reserves.

Inkomsten

€ 52.807

Uitgaven
Lotgenotencontact
Informatievoorziening
Belangenbehartiging
Lidmaatschappen
Overige kosten

€ 34.104
€ 13.576
€ 13.099
€ 2.838
€ 992
€ 3.598

Resultaat

€ 18.703

LEDENBESTAND
LEEFTIJDS
CATEGORIEËN

SOORTLID
VERDELING

LEDENVERDELING

1%
2% 10%
4%

0-17
Leden

26%

1%
6%2%

Hoofdlid

18-29

9%

20%

30-41

Steunlid

26%

42-47
Donateur
Relaties

74%

48-59
60-71

Abonnee
82%
Overig

Vragen: mail gerust naar bestuur@oivereniging.nl

72-83
84-95

24%
13%

Wat is de missie van de VOI?
informatievoorziening (begrijpt),
lotgenotencontact (bindt) en
belangenbehartiging (behartigt)!

BELEID 2017-2018
Wat zijn de lopende projecten

Wat doen we in 2017 en 2018 (1)

Wat doen we in 2017 en 2018 (2)

▪

KLIK in samenwerking met
VSOP

Informatievoorziening
▪
2x Breekpunt

▪

Expertise in Kaart

▪

Weet jij wat ik heb

▪

Maken filmpjes over gehoorproblematiek (Wetenschap voor
Patiënten)

Lotgenotencontact
▪
2x Zwemdag
▪
2x Algemene Ledenvergadering
▪
Jongerenweekend 15-30 jaar
▪
Volwassenenbijeenkomst

Belangenbehartiging
▪
Overlegmoment Adviesraad en
Isala en bestuur (10 januari j.l.)
▪
Overlegmoment Adviesraad en
bestuur (op ALV)
▪
Overlegmoment Adviesraad en
WKZ en bestuur
▪
Deelname aan OIFE.
Jubileumjaar 2018!

Waar werken we aan in 2017-2018
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inrichten software financiële administratie en
ledenadministratie
Omzetten en updaten website
Omzetten beheer mailadressen vereniging en
bestuur
Verzorgen van financiële verslaglegging naar
leden
Meer inzicht in ledenbestand en statistieken
delen met leden/website.
Actievere benadering leden (via mail) met
updates, filmpjes OI op Youtube, nieuws,
bezigheden bestuur en werkgroepen.
Aandacht voor psychosociale aspecten.

▪
▪
▪
▪

▪

Nadenken over aanpak bij wegvallen
subsidie.
Vergroten ledenbestand.
Informeren / bijpraten van leden / artsen /
overheid / WMO / Verzekeringen
Samenwerking met andere
patiëntenverenigingen. Elkaar versterken op
bestuurlijk niveau en inhoudelijke
vraagstukken m.b.t. de zeldzame aandoening.
Bespreken beurzen en vragen vrijwilligers om
de stands te bemannen.

Kijk voor de meest actuele agenda op oivereniging.nl

Partners
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

OI Expertisecentrum Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
OI Expertisecentrum Isala Klinieken Zwolle
Care4BrittleBones (C4BB)
Wetenschap voor Patiënten
Osteogenesis Imperfecta Federation Europe (OIFE)
Raad voor Chronische Zieken en Gehandicapten (CG-Raad)
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties
(VSOP)
Scoliosevereniging (voor het project ‘Weet jij wat ik heb?’)
Volwassenen en Kinderen met een Stofwisselingsziekte (VKS)
(voor het project ‘Expertise in Kaart’)

Verenigingsstructuur

