ALV 18 mei 2019
FINANCIEEL VERSLAG 2018
UITGAVEN
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De vereniging is grotendeels afhankelijk van subsidie die de
overheid toekent. Door deelname in diverse projecten ontvingen
we bedragen als vergoeding.
Het jaar 2018 geeft een positief resultaat. Dit wordt mede
veroorzaakt door de vergoeding die we kregen voor deelname in
het project Weet wat ik heb en Psychosociale gevolgen van OI. De
uitgaven bestaan voornamelijk uit de kosten van de
lustrumviering, huisartsenbeurs en de inzet van een projectlid.
Van het resultaat wordt € 1.991 (subsidie-overschot) gereserveerd
om terug te betalen aan het ministerie. Het restant wordt
toegevoegd aan de reserves.

Baten en lasten in één overzicht
Inkomsten

€ 61.770

Uitgaven
Lotgenotencontact
Informatievoorziening
Belangenbehartiging
Lidmaatschappen
Overige kosten

€ 47.414
€ 20.739
€ 14.036
€10.033
€ 954
€ 1.625

Resultaat

€ 14.382

Vragen: mail gerust naar bestuur@oivereniging.nl

Wat is de missie van de VOI?
informatievoorziening (begrijpt),
lotgenotencontact (bindt) en
belangenbehartiging (behartigt)!
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BELEID 2019-2020
Wat zijn de lopende projecten

Agenda 2019

▪

KLIK in samenwerking met
VSOP

▪

▪

Weet wat ik heb (afgerond)

▪

Onderzoek gevolgen OI voor
psychisch en sociaal
welbevinden (#Leven met OI)

▪
▪
▪
▪

Vrijwilligers en bestuursleden

24 mei Werkweekend ‘Leven
met OI’ in Lunteren
21 september Nazomerduik
5 oktober ALV najaar in Bunnik
23 oktober OIFE Youth Event
22-25 november Conferentie
QualityofLife4OI in Amsterdam

De VOI doet veel en is geheel
afhankelijk van vrijwilligers. Op dit
moment is er grote behoefte aan
leden die hun steentje bij willen
dragen aan de doelstellingen van de
vereniging. Kijk op de website voor
de vacatures of meld je aan via
bestuur@oivereniging.nl.

Welke doelen zijn behaald in 2018 en waar werken we aan in 2019-2020
Highlights in 2018

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Communicatie en betrokkenheid Jongerenbestuur is
vergroot.
Aandacht voor de werkgroep volwassenen met een
vervolg in 2019-2020.
De rol van de medisch adviseur is vergroot.
Landelijk symposium bisfosfonaten.
Jubileumviering van het 35 jarig bestaan.
Belangrijke lezingen door prof. R. Bank en prof. L.
van Loon.

▪

Doelen 2019-2020
▪

▪
▪
▪

Actieve benadering leden (via nieuwsbrieven) met
updates, filmpjes, nieuws, bezigheden bestuur en
werkgroepen

▪
▪
▪

Informeren / bijpraten van leden / artsen / overheid /
WMO / Verzekeringen.
Aandacht voor psychosociale aspecten
(#Leven met OI).
Nadenken over aanpak bij wegvallen subsidie .
Vergroten ledenbestand.
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.
Opzetten 5 jaren plan voor adviesraad.
Aandacht voor volwassenen via de werkgroep.
Werken aan een stabiele VOI klaar voor de toekomst.

Kijk voor de meest actuele agenda op oivereniging.nl

