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2010 In een OOG-opslag

Eye Care Foundation ondersteunde in 2010 in vijf Aziatische landen en in twee  
Afrikaanse landen projecten ten behoeve van het bestrijden en voorkomen van  
onnodige blindheid en slechtziendheid.

Resultaten

Aantal consulten: 307.234

Aantal oogoperaties: 23.290

Aantal opleidingen:

 •Oogartsen 31

 •Oogheelkundigondersteunendpersoneel 480

 •Overigondersteunendpersoneel 2.793

Baten en Lasten

begroot werkelijk

Baten (in euro) 1.405.528 1.591.692

Lasten (in euro)

Projecten, structurele  hulp: 1.158.896  647.443

Voorlichting, bewustwording:  129.579  135.774

Kosten eigen fondsenwerving:  250.044  212.954

Kosten beheer en administratie:  116.217  118.037
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Het dagblad Trouw publiceerde op 4 november 2010 de Top-50 van meest 
betrouwbare goede doelen. Eye Care Foundation bezette een mooie vierde 
plaats. We beschouwen deze vermelding als een uiting van vertrouwen en 
waardering in het werk van Eye Care Foundation. We zijn daar trots op en het 
motiveert ons nog harder te werken aan de ontwikkeling van de oogzorg in 
ontwikkelingslanden.

Het strategisch plan en de richtinggevende doelstellingen voor de periode 
2011-2015 zijn vastgesteld. Eye Care Foundation is een organisatie die zowel 
voor de uitvoering als voor de financiering van de projecten de samenwerking 
met collega organisaties zoekt.

In Azië en in Afrika blijven we in de bestaande projectlanden werken aan ver-
sterking van de al aanwezige oogzorgstructuren. De mogelijkheid om nieuwe 
activiteiten te ondersteunen, wordt zorgvuldig gewogen. Niet alleen ten 
opzichte van de, binnen de organisatie aanwezige, financiële en operationele 
capaciteit, maar ook ten opzichte van de mate waarin nationale oogzorgpro-
gramma’s op eigen benen kunnen staan.

We zijn tevreden over de behaalde resultaten in de projecten. 

We zijn in staat geweest om onze doelstellingen op het gebied van fondsen-
werving te realiseren en in Nederland hebben we een zinnige bijdrage kunnen 
leveren aan de bewustwording over het probleem van onnodige blindheid.

De donateurs van Eye Care Foundation hebben driemaal de nieuwsbrief ‘Een 
Ogenlik’ontvangenenzijnzogeïnformeerdoverdevoortgangvandeprojec-
ten. 

We bedanken alle mensen, instellingen en bedrijven die in 2010 hebben bijge-
dragen aan het werk van Eye Care Foundation. 

Er is nog veel te doen. Samen met u blijven we in staat om te werken aan een 
menswaardiger en onafhankelijker bestaan voor veel mensen in ontwikkelings-
landen.

Het herstel van het gezichtsvermogen geeft mensen niet alleen het licht in de 
ogen, maar ook het licht in het leven terug.

Rob van Rooijen,     Martien Broers,

Voorzitter      Directeur

Voorwoord
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Visie

Een wereld waarin onnodige blindheid niet langer de mogelijkheden van mensen beperkt. Een wereld 
waarin de ongelijkheid tussen mensen, op het punt van toegang tot oogzorg, verdwenen is en er voor 
allen gelijkwaardige kansen bestaan om met een scherp zicht een toekomst op te bouwen.

Missie

Eye Care Foundation is een niet-gouvernementele organisatie, die zich ten doel stelt een bijdrage te le-
veren aan de strijd tegen onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden. Daarnaast stelt 
Eye Care Foundation zich ten doel bij te dragen aan de bewustwording van de Nederlandse samenleving 
met betrekking tot deze problematiek.
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Beleggen

In 2010 werd het restant van de beleggings-
portfolio geliquideerd. Het beleggingsbeleid 
van Eye Care Foundation is erop gericht om 
met minimale risico’s een optimaal rendement 
te behalen met gelden die niet direct hoeven 
te worden ingezet voor de doelstelling of de 
bedrijfsvoering.

Vermogen

De stichting hanteert een conservatief ver-
mogensbeleid. Dit houdt in dat het bestuur 
de solvabiliteitspositie op regelmatige basis 
beoordeelt, dat er een richtlijn is voor de 
minimale beschikbaarheid aan fondsen voor 
nieuwe projecten en dat projecten op indi-
viduele basis worden beoordeeld, alvorens 
verplichtingen aan te gaan. Dit resulteert in 
de richtlijn dat de reserves en fondsen ten 
behoeve van het realiseren van de primaire 
doelstellingen steeds minimaal 40% van het 
balanstotaal dienen te bedragen.

Salarissen

Eye Care Foundation hanteert in haar belo-
ningsbeleid een marktconforme benadering. 
Dit betekent dat de salariëring in overeen-
stemming is met die van min of meer verge-
lijkbare non-profit organisaties, ook voor wat 
betreft de omvang van de organisatie. Dit 
beleid voorkomt dat onverantwoord hoge 
salarissen worden betaald en het bevordert 
tegelijk een toereikende wervingskracht voor 
professioneel, gekwalificeerd personeel. Het 
salaris van de directeur is in overeenstemming 
met de in 2005 door de Vereniging van Fond-
senwervende Instellingen (VFI) opgestelde 
‘Adviesregeling Beloning Directeuren van 
Goede Doelen’.

Doelstelling, beleid en strategie

Eye Care Foundation is ontstaan door de behoef-
te om vanuit Nederland ondersteuning te geven 
aan het opzetten en versterken van goede en be-
taalbare oogzorg in ontwikkelingslanden. In eer-
ste instantie gebeurde dat vooral door uitzending 
van oogheelkundige teams vanuit Nederland. 
Later richtte de steun zich op het versterken van 
de lokale capaciteit door opleidingen mogelijk te 
maken of door infrastructurele steun in de vorm 
van het bouwen van oogklinieken en het doneren 
van oogheelkundige apparatuur.

In 2010 is door bestuur en medewerkers een 
evaluatie van de meerjaren strategie uitgevoerd 
en dit heeft geleid tot een bijstelling van het 
meerjarenbeleid. Deze bijstelling heeft zijn beslag 
gekregen in het in september 2010 vastgestelde 
strategisch plan voor de periode 2011-2015. Dit 
bevat vooral een meer concrete en gekwanti-
ficeerde omschrijving van de richtinggevende 
doelstellingen voor de komende periode. In de 
tweede helft van het jaar is een koers uitgezet die 
moet leiden tot het optimaliseren van de activi-
teiten in Azië en uitbreiding van activiteiten in de 
bestaande projectlanden in Afrika. 

Eye Care Foundation is actief in de Himalaya 
regio (Nepal, Pakistan), in Zuidoost Azië (Vietnam, 
Cambodja, Laos) en in delen van Afrika (Ghana, 
Tanzania). De ondersteuning zal het meest succes-
vol zijn als in deze regio’s netwerken ontstaan van 
oogcentra met goed opgeleid, lokaal personeel, 
vrijwilligers, geschikte apparatuur en structurele 
huisvesting. Het doel is door onze projectonder-
steuning het ontstaan, voortbestaan en versterken 
van deze netwerken te bevorderen. De netwerken 
moeten zich na verloop van tijd financieel en qua 
kennisniveau zelf in stand kunnen houden. Hierbij 
is inbedding in lokaal beleid van belang om de 
continuïteitenkwaliteittewaarborgen.

Ophetgebiedvanfondsenwervingenvoorlich-
ting zijn een aantal nieuwe initiatieven getest, die 
moeten zorgen voor een betere aansluiting bij de 
primaire doelgroep: mensen die persoonlijk of in 
hun naaste omgeving bekend zijn met oogproble-
men. De actie ‘Een Lens voor een Medemens’ is 
hier een belangrijk voorbeeld van. In de tweede 
helft van het jaar is, op basis van een aantal suc-
cesvolle pilots, een strategie ontwikkeld voor de 
fondsenwerving met het oog op het werven van 
nieuwe donateurs. 
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de fondsenwerving en Margreet Geels met de 
communicatie en voorlichting. Bas van Leeuwen 
onderhield de donateurdatabase en de contacten 
met de donateurs. Hij was ook verantwoordelijk 
voor het analyseren van de fondsenwervingresul-
taten en hield zich twee dagen per week bezig 
met de financiële administratie. 

Naast de betaalde krachten is voor Eye Care 
Foundation een aantal mensen op vrijwillige basis 
actief:

Marjan Lokken hield zich een dag per week bezig 
met de donateuradministratie.
Annette Lim was betrokken bij de ondersteuning 
van de fondsenwerving en communicatie.

Pieter Germeraad was in 2010 actief als adviseur 
bij de afronding van de bouw van het ziekenhuis 
in Mechi. Hij adviseerde vooral op het gebied van 
de afwatering en de inrichting van het terrein. 
Ruud Wiedijk gaf advies over de administratieve 
organisatieeninternebeheersing.Opbasisvan
zijn advies werd ook de administratieve relatie 
tussen de veldkantoren en het kantoor in Neder-
land versterkt.

Met betrekking tot medische zaken kon Eye Care 
Foundation in 2010 rekenen op advies en tech-
nische ondersteuning van de oogartsen Houdijn 
Beekhuis, Marius den Boon, Gerard Smith, Ton 
Lefeber , Koen Coppert, Henk Dragt, Jeroen 
van Rooij, Neeltje Mooij en Cees van der Windt. 
Gabriëlle Janssen adviseerde op het gebied van 
optometrie. Daarnaast werd Eye Care Founda-
tion op incidentele basis bijgestaan door diverse 
andere specialisten op het terrein van de oog-
heelkunde.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van Eye Care Foundation is samenge-
steld op basis van gewenste profielen:

• Medisch/oogheelkundige expertise;
• Expertise op het gebied van HRM;
• Financieel-administratieve expertise;
• Expertise op het terrein van fondsenwer-

ving en marketing.

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn 
van vier jaar met maximaal één herbenoeming. Er 
is een rooster van aftreden. Bestuursleden heb-
ben zich voor de eerste termijn (tot en met 2012) 
gecommitteerd. De tweede termijn zal voorzien 
in een geleidelijke vervanging van bestuursleden, 
zodatdecontinuïteitwordtgewaarborgd.

Besturen en toezicht houden

Intern toezicht
Eye Care Foundation heeft een toezichthoudend 
bestuur (‘bestuur op afstand’), dat uit zes perso-
nen bestaat en dat een belangrijk deel van haar 
taken heeft gedelegeerd aan een uitvoerend 
directeur, die zowel beleidsinitiërend als beleids-
uitvoerend is. De directeur geeft leiding aan de 
uitvoerende organisatie van de stichting en ver-
richt zijn werkzaamheden op basis van een direc-
tiereglement, waarin de taken en bevoegdheden 
van de directeur zijn vastgelegd. De directeur 
staat onder toezicht van het bestuur.

Het bestuur stelt de, door de directie voor te 
bereiden, beleids- en jaarplannen en begroting 
van de organisatie vast en toetst deze zorgvuldig. 
Hiermee wordt gewaarborgd dat de functies ‘be-
sturen’ en ‘toezicht houden’ gescheiden zijn: de 
directeur bestuurt, terwijl het bestuur het geheel 
toetst. In voorkomende gevallen doet de directeur 
een beroep op de specifieke expertise van be-
stuursleden ter ondersteuning van de uitvoering.
Het bestuur van Eye Care Foundation vergaderde 
in 2010 zeven keer. De belangrijkste onderwerpen 
waren:

Diverse projectaanvragen;
• Vaststelling jaarverslag 2009;
• Zelfevaluatie;
• Visie en beleid voor de komende jaren;
• HRM-beleid buitenland;
• Rapportage en verantwoording aan het 

bestuur;
• Vaststelling van de begroting en het jaar-

plan 2011.

Kantoor in Nederland
De belangrijkste taken op het kantoor in Amster-
dam betreffen de fondsenwerving en het bewa-
ken en evalueren van projectvoortgang en de wij-
ze waarop middelen worden ingezet. Daarnaast 
onderhoudt het kantoor de communicatie met de 
donateurs en met de Nederlandse samenleving. 
Ookinternationalecontactenwordenvanuithet
kantoor in Nederland opgezet en onderhouden. 

Martien Broers was in 2010 de uitvoerend direc-
teur voor Eye Care Foundation. Yvonne Reifler 
stond aan het hoofd van de projectenafdeling 
en was verantwoordelijk voor de realisatie van 
de doelstellingen van de projecten. Liesbeth 
Mieras werkte als programma manager binnen de 
projectenafdeling. Caecil Fennis was belast met 
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De stichting heeft enerzijds tot doel het in de 
ruimste zin van het woord preventief en curatief 
bestrijden van blindheid en slechtziendheid in 
ontwikkelingslanden en anderzijds het hierom-
trent voorlichten van het publiek in Nederland.
De stichting is op 1 juli 2008 ontstaan uit de stich-
tingenMekongEyeDoctorsenOogzorgWereld-
wijd. Lopende projecten van de rechtsvoorgan-
gers worden voortgezet. 
In het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 zijn rich-
tinggevende doelstellingen uitgewerkt op het 
gebied van:

• Projectondersteuning: de geografische 
speerpunten zijn vastgelegd; de relatie 
met en rol van de veldkantoren is uitge-
werkt;deruimtevoorgroeiisgeïnventari-
seerd; projectondersteuning is gericht op 
inbedding in nationale oogzorgstructuren; 
differentiatie naar omvang en duur is ge-
optimaliseerd.

• Fondsenwerving: een evenwichtige verde-
ling van donaties op private basis en uit 
projectfinanciering; een fondsenwervings-
matrix die voldoende rendeert om de kos-
ten te rechtvaardigen; het uitbouwen van 
de inkomsten, zowel op de zakelijke als op 
de particuliere markt.

• Voorlichting: het vergroten van het draag-
vlak in de Nederlandse samenleving; een 
regionale insteek bij het voorlichten van 
het Nederlandse publiek over onnodige 
blindheid en slechtziendheid in ontwikke-
lingslanden.

• Financiën, planning en controle: een ade-
quaat systeem van periodieke financiële 
rapportage; een administratief systeem 
dat voldoet aan de richtlijnen gesteld in 
Richtlijn 650 voor financiële verslaglegging 
van fondsenwervende instellingen.

• HRM: adequaat beleid met betrekking tot 
de inzet van betaalde en niet-betaalde 
krachten op het kantoor in Nederland en 
op de veldkantoren.

Bovenstaande opsomming is niet volledig, maar 
dient ter illustratie van de gemaakte beleidsaf-
spraken.
Een meerjarenbegroting maakt onderdeel uit van 
het vastgestelde meerjarenbeleidsplan. In deze 
begroting zijn de doelstellingen per bestedings-
categorie uitgewerkt en de daarvoor, naar ver-
wachting, benodigde budgetten beschreven.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor 
hun activiteiten voor de stichting.

Evaluatie functioneren bestuur
Het bestuur onderwerpt zich jaarlijks aan een eva-
luatie met betrekking tot het eigen functioneren. 
Hiervoor is een procedure vastgesteld.

Evaluatie functioneren directeur
Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks 
door een delegatie van het bestuur aan de hand 
van een functionering- en beoordelingsgesprek 
geëvalueerd.
Basis voor de evaluatie is het directiereglement, 
evenals jaarplan en -begroting. Het
gespreksverslag maakt onderdeel uit van het per-
soneelsdossier. De bevindingen worden monde-
ling met het bestuur gedeeld.

Governance
Eye Care Foundation volgt de algemeen gel-
dende richtlijnen inzake ‘good governance’ en de 
principes die daarbij gebruikelijk zijn. Het in 2005 
aan VFI uitgebrachte advies van de Commissie 
Wijffels inzake een code voor goed bestuur van 
goede doelen is ook door Eye Care Foundation 
ter harte genomen. In de toetsingscriteria van 
het CBF, zoals die in 2008 met betrekking tot Eye 
Care Foundation zijn gehanteerd, zijn de aanbe-
velingen van de Commissie Wijffels vervlochten.
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de 
hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. 
Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De 
laatste evaluatie was in 2010.
Bij de vaststelling van de beloning van de direc-
teur volgt het bestuur de Adviesregeling Beloning 
Directeuren van Goede Doelen van VFI en de 
Code Wijffels (zie www.vfi.nl). 
De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaarte-
criteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. 
Het voor de toetsing aan VFI-maximarelevante 
werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg 
voor M. Broers (0,889 FTE/12 mnd) � 88.543. Deze 
beloning bleef binnen VFI-maxima.

Besteding van middelen

Richtinggevende doelstellingen
Eye Care Foundation werkt met meerjaren-
beleidsplannen die tussentijds vorm krijgen in 
jaarplannen. In september 2010 is het meerjaren-
beleidsplan van de stichting bijgewerkt en vastge-
steld voor de periode 2011 – 2015.
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Financieel

In de staat van baten en lasten worden de werke-
lijke opbrengsten en kosten in 2010 vergeleken 
met de begrote bedragen en met de werkelijke 
bedragen 2009.

De baten over 2010 zijn € 186.164 hoger dan 
begroot en € 700.949 lager dan in 2009.

Ten opzichte van de begroting stegen met name 
de bijdragen uit acties derden (Wilde Ganzen), 
terwijl dit niet ten koste ging van de inkomsten uit 
eigen fondsenwerving. De inkomsten uit nalaten-
schappen waren wat hoger dan begroot, maar 
niet meer van het uitzonderlijk hoge niveau dat 
in 2009 gerealiseerd werd. Dit verklaart de lagere 
inkomsten ten opzichte van 2009.

De kosten van eigen fondsenwerving zijn lager 
dan in 2009, omdat voor de werving onder dona-
teurs scherper ingekocht kon worden en omdat 
de werving van nieuwe donateurs niet volledig 
uitgevoerd werd en een deel van de uitvoering is 
doorgeschoven naar 2011.

De bestedingen aan de doelstellingen zijn in 2010 
€ 505.258 lager dan begroot. Dit is vooral het 
gevolg van het feit dat een een aantal begrote 
investeringen met betrekking tot de inrichting 
van een oogziekenhuis in Nepal zijn uitgesteld. 
De bestedingen aan de doelstellingen zijn 
€ 1.650.554 lager dan in 2009, omdat de bouw 
van het oogziekenhuis in Nepal in 2009 financieel 
werd afgerond.

Eye Care Foundation  rapporteert over de fi-
nanciën op basis van richtlijn RJ 650, waarin de 
uitgangspunten voor financiële rapportage van 
fondsenwervende instellingen zijn vastgelegd.

De door Eye Care Foundation aangehouden re-
serves en fondsen vallen uiteen in bestemmings-
fondsen, bestemmingsreserves (Eye Care Foun-
dation houdt geen onbestemde reserves aan) en 
eencontinuïteitsreserve.

Metbetrekkingtotdecontinuïteitsreservehan-
teert Eye Care Foundation de richtlijn van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving en de Vereni-
ging van Fondsenwervende Instellingen dat deze 
reserve maximaal 1,5 maal de kosten van de 
werkorganisatie omvat.

Planning, monitoring en evaluatie
Eye Care Foundation heeft een systeem waarin 
op een uniforme wijze de projectinformatie (van 
aanvraag, voortgangsbewaking en advies tot pro-
jectevaluatie en rapportage) wordt vastgelegd. 
De relatie met de veldkantoren is beschreven. 
Aan de hand van deze systematiek is het mogelijk 
om de doelstellingen, de beoogde resultaten en 
het belang van het project op een meetbare en 
reële wijze te beschrijven voor de doelgroep.
Bij meerjarige projectondersteuning wordt door 
de projectleiding periodiek een voortgangsrap-
portage verstrekt, waarin de besteding van mid-
delen en de behaalde resultaten opgenomen zijn. 
Na afronding wordt een financiële- en inhoude-
lijke eindevaluatie opgesteld.

Het bestuur wordt per kwartaal door de directie 
geïnformeerdoverdevoortgangvandelopende
projecten en over de effectiviteit van de beste-
ding van gebudgetteerde middelen.

Aanpassing naar aanleiding van de evaluaties
Bij projecten, waarin Eye Care Foundation een 
uitvoerende rol speelt, worden de projectactivi-
teiten, indien nodig, direct bijgestuurd door de 
programmamedewerker. Dit gebeurt op basis 
van evaluaties uit het veld. In de gevallen waarin 
Eye Care Foundation de uitvoering van projecten 
overlaat aan andere instanties, en zij slechts op-
treedt als financier, geschiedt voortgaande be-
schikbaarstelling van geld op basis van periodieke 
projectevaluatie en periodieke projectrapportage. 
Concrete afspraken hierover worden met de pro-
jectpartner gemaakt in de projectovereenkomst. 
Communicatie uitingen in het kader van de voor-
lichtingsdoelstelling worden door de communica-
tiemedewerker periodiek geëvalueerd en bijge-
steld op het punt van resultaat en relevantie.

Impact
Omtekunnenmeteninhoeverredeactiviteiten
en steun van Eye Care Foundation resultaat ople-
veren, hanteert de stichting een systeem waarbij 
de projecten in fases en meetbare eenheden zijn 
ingedeeld.Opdezemanierwordenderesultaten
van de inspanningen inzichtelijker.
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Communicatie met begunstigde organisaties
Met organisaties waarmee een subsidierelatie 
bestaat, onderhoudt de stichting functionele, 
betrokken en zakelijke contacten om de zuiver-
heid van beoordeling en evaluatie te kunnen 
garanderen. Regelmatig hebben projectpartners 
contact met het kantoor in Amsterdam om infor-
matie over de projecten te kunnen verstrekken. 
Van haar kant houdt de stichting via werkbezoe-
ken zelf een vinger aan de pols over de besteding 
van gelden. Eye Care Foundation ondersteunt of 
voert oogheelkundige projecten uit die zoveel 
mogelijk zijn ingebed in de nationale planning 
voor blindheidbestrijding. Dat betekent dat er 
veelvuldig contact is met nationale overheden om 
ervoor te zorgen dat deze inbedding optimaal 
is. Indien nodig, wordt er gepleit voor bijstelling 
van het nationale beleid, zodat het in lijn is met 
internationale afspraken op dit gebied.

Communicatie met vrijwilligers
Voor Eye Care Foundation zijn vrijwilligers actief 
op het gebied van fondsenwerving en kantooron-
dersteuning. Daarnaast werkt een aantal vrijwil-
ligers als medisch of technisch adviseur voor de 
stichting. Met alle groepen vrijwilligers wordt 
periodiek overlegd. De uitgangspunten van het 
beleid, met betrekking tot de vrijwilligers, zijn be-
gin2011vastgesteld.Opdezebasiszaleenbeter
inzicht worden verkregen in de relatie met vrijwil-
ligers en de wijze waarop Eye Care Foundation 
met hen communiceert.
De communicatie met de medisch vrijwilligers 
is in 2009 gestructureerd in de Projecten Advies 
Commissie (PAC). Deze commissie, waarin de als 
vrijwilliger aan de stichting verbonden oogartsen 
zitting hebben, komt tweemaal per jaar bijeen om 
samen met het hoofd projecten het bestuur te ad-
viseren over projectaanvragen.

Communicatie met personeel
Personeel van Eye Care Foundation, zowel op het 
kantoor in Amsterdam als op de veldkantoren in 
Nepal, Cambodja en Vietnam, wordt nadrukkelijk 
gevraagd mee te denken over en een bijdrage te 
leveren aan de beleidsvoorbereiding op diverse 
terreinen. In het kader van het vast te stellen 
HRM-beleid zal expliciet richting worden gege-
ven aan de gestructureerde invulling hiervan. Na 
verschillende sessies van bestuur en medewerkers 
is in 2010 het meerjarenbeleidsplan vastgesteld. 
Er is regelmatig kantooroverleg tussen alle medewer-
kers en tussen medewerkers van de verschillende ter-
reinen onderling, zoals projectondersteuning, voor-
lichting, fondsenwerving en beheer en administratie.

De bestemmingsfondsen betreffen middelen 
waaraan door derden (de gevers) een beperkte 
bestemming is gegeven (geoormerkte of gelabel-
de giften). Eye Care Foundation is niet vrij in het 
wijzigen van deze bestemming.

Aan de bestemmingsreserves is door het bestuur 
van Eye Care Foundation een beperkte bestem-
ming gegeven. Jaarlijks worden deze reserves 
door het bestuur bijgesteld, op basis van de 
lopende projectverplichtingen.

Bestemmingsreserves worden ingezet ten be-
hoeve van directe projectkosten. Kosten voor de 
voorlichtingsdoelstelling en kosten voor de eigen 
organisatie worden hierdoor niet gedekt.

Omgaan met belanghebbenden

Eye Care Foundation hecht, vanaf haar oprichting, 
aan goede contacten met haar belanghebbenden. 
In de loop der tijd is zo een aantal, voor de stichting 
zeer waardevolle, netwerken ontstaan met subsidi-
enten, donoren en andere belanghebbenden.
De groepen van belanghebbenden die de stich-
ting onderscheidt, en waarmee specifieke
communicatie wordt onderhouden, zijn hieronder 
weergegeven. Genoemde doelgroepcommunica-
tie is verwerkt in het jaarplan dat jaarlijks door het 
bestuur wordt geaccordeerd.

Communicatie met donateurs
De stichting informeert haar donateurs via een 
nieuwsbrief, die driemaal per jaar via de post en 
online verspreid wordt. Daarnaast ontvangen do-
nateurs informatie over specifieke projecten. Zo 
blijven donateurs op de hoogte van alle ontwik-
kelingen.Destichtingisdaarnaastzeergeïnte-
resseerd in de mening van haar achterban. Vanaf 
2009 wordt persoonlijk contact onderhouden 
met donoren die aandacht hebben voor speciale 
onderdelen van het werkterrein of die een spe-
cifieke donatiehistorie hebben. Bestuurslid Fer 
Wijstma onderhoudt, in overleg met de directeur, 
de contacten met deze donateurs, stichtingen en 
ondernemingen.
In 2010 is in het kader van het strategisch plan 
de eerste aanzet gegeven voor een beleid met 
betrekking tot het werven van major donors en 
het onderhouden van deze contacten. Vanaf 2011 
houdt de directeur zich specifiek met de verdere 
ontwikkeling van dit donorsegment bezig.
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Klachten
De stichting kent een klachtenprocedure. Het 
klachtenregister wordt periodiek ter kennis ge-
steld aan het bestuur.
Eye Care Foundation ontving in 2010 acht klach-
ten, die allen op basis van de in 2008, conform 
de richtlijnen van het CBF, vastgestelde klachten-
regeling, zijn afgehandeld. De klachten betroffen 
fouten bij het incasseren van donaties en de toon 
van communicatie met de donateurs. Eye Care 
Foundation heeft de fouten gecorrigeerd en de 
opmerkingen ter harte genomen. 

Vooruitblik

Eye Care Foundation wil zich in de komende jaren 
profileren als een samenwerkende organisatie. 
Zowel bij het projectmanagement als op het ge-
bied van fondsenwerving zullen we actief zoeken 
naarpartners.Opdezewijzekunnenweonze
bijdrage zo efficiënt en effectief mogelijk maken.

We hebben er vertrouwen in dat we in 2011 in 
staat zullen zijn € 1.4 miljoen te werven, zoals we 
hebben begroot. Dit betekent dat de werving 
van nieuwe donateurs voldoende effect zal heb-
ben en dat we in staat zullen blijken om relevante 
mogelijkheden te creëren om ook grotere giften 
te realiseren. 
In de projecten denken we in 2011 resultaten te 
behalen die in lijn zijn met de in het strategisch 
plan benoemde doelstellingen.

In termen van organisatorische ontwikkeling staat 
voor 2011 de versterking van de administratieve 
capaciteit in het veld op het programma. Verder 
willen we een eerste aanzet geven voor een ver-
beterd systeem, waarmee gemeten kan worden 
of onze steun datgene bereikt wat is afgesproken. 
Tenslotte wordt in 2011 het traject van risicoanaly-
se afgerond en wordt gekomen tot een gedegen 
systeem voor risicomanagement.

In zijn algemeenheid blijven we uiteraard onver-
minderd gefocust op het probleem van onnodige 
blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslan-
den. 

Alles wat we zullen doen, draagt bij aan het te-
rugdringen van dit probleem. 

We hopen dat u ons wilt blijven steunen.

Communicatie met media
OpregelmatigebasiscommuniceertEyeCare
Foundation met de media. Dit geeft Eye Care 
Foundation de mogelijkheid om de problemen 
die mensen in ontwikkelingslanden ondervinden, 
op het punt van de toegankelijkheid en kwaliteit 
van oogzorg, toe te lichten. Daarnaast kan de 
stichting op deze wijze aan (potentiële) donateurs 
verslag doen van de manier waarop Eye Care 
Foundation de haar ter beschikking staande mid-
delen inzet en welke resultaten daarmee worden 
geboekt of welke problemen worden ervaren.
Eye Care Foundation communiceert nadrukkelijk 
met de media zodat aan de ene kant de informa-
tie over de activiteiten en resultaten beschikbaar 
is voor een breed publiek en dat aan de andere 
kant een bijdrage geleverd wordt aan de bewust-
wording in Nederland over het probleem van 
onnodige blindheid in ontwikkelingslanden.

Communicatie met leveranciers
Eye Care Foundation communiceert regelmatig 
met haar verschillende leveranciers om te kunnen 
waarborgen dat een goede balans blijft bestaan 
tussen de dienstverlening en de kosten daarvan. 
In voorkomende gevallen wordt met leveranciers 
overlegd over de  mogelijkheden van (gedeel-
telijke) sponsoring, om zo de kosten beperkt te 
houden.

Overige communicatie
Eye Care Foundation is aangesloten bij de Ver-
eniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), de 
branchevereniging van landelijk wervende goede 
doelen. Met zoveel goede doelen en zoveel 
verschillende manieren van fondsenwerven is 
het noodzakelijk op de hoogte te zijn van en te 
kunnen bijdragen aan relevante discussies in de 
goede doelenmarkt. Eye Care Foundation volgt 
bij de ontwikkeling van haar beleid de aanbevelin-
gen van de Commissie Wijffels en de adviesrege-
ling voor beloning directiefuncties.
Eye Care Foundation onderhoudt contacten 
met verschillende collega oogzorgorganisaties 
in Nederland en in het buitenland en werkt met 
hen samen op het gebied van fondsenwerving 
of projectmanagement. Daarnaast wordt in de 
WerkgroepTropischeOogheelkunde,metNeder-
landse professionals op het gebied van oogzorg 
en oogheelkunde in ontwikkelingslanden, overleg 
gevoerd.
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Begroting 2011

Begroot 2011 
EUR

Werkelijk 2010 
EUR

Begroot 2010 
EUR

Baten:

Eigen fondsenwerving 1.210.743 1.346.970 1.384.028

Acties derden 77.500 225.424 2.500

Beleggingen 19.000 19.298 19.000

Som der baten 1.307.243 1.591.692 1.405.528

Lasten:

Besteed aan  
 doelstellingen

Projecten 1.196.733 647.443 1.158.896

Voorlichting 151.342 135.774 129.579

1.348.075 783.217 1.288.475

Werving baten

Eigen fondsenwerving 340.066 212.954 250.044

Beheer en administratie

Kosten B&A 121.939 118.037 116.217

Som der lasten 1.810.080 1.114.208 1.654.736

Resultaat -502.837 477.484 -249.208



20

In 2010 zijn er twee korte voorlichtingsfi lm ge-
maakt over het werk van Eye Care Foundation in 
Nepal. Daarnaast is er begin gemaakt met een 
voorlichtingsfi lm over de projecten in Ghana. 
Hiervoor zijn in november een documentairema-
ker en een fotograaf, samen met het hoofd pro-
jecten Yvonne Reifl er, op bezoek geweest in dit 
land. De productie van dit voorlichtingsmateriaal 
wordt in 2011 afgerond, waarna het materiaal kan 
worden ingezet bij lezingen, congressen, festivals, 
op internet en als spot voor fondsenwerving op 
(lokale) radio en TV.

Ookwerdinhetkadervaneenhuisaanhuis
wervingsactie in de noordelijke provincies publici-
teit gegenereerd door middel van persberichten 
en advertenties. Naast dat het publiek hiermee 
geïnformeerdwerdoverhetwerkvanEyeCare
Foundation, kreeg de fondsenwerving door deze, 
voor Eye Care Foundation nieuwe, actie een extra 
impuls.

Doelactiviteiten

Voorlichting

In 2010 heeft Eye Care Foundation op verschil-
lende wijzen voorlichting gegeven aan het Neder-
landse publiek over de problemen van blindheid 
en slechtziendheid in ontwikkelingslanden en, 
daaraan gekoppeld, over het werk van Eye Care 
Foundation in haar projectlanden.

Denieuwsbrief,‘EenOgenblikAlstublieft’ver-
scheen in 2010 driemaal (eenmaal met acht 
pagina’s, en tweemaal met zestien pagina’s) en 
informeerde donateurs en andere belanghebben-
denoverhetwerkvanEyeCareFoundation.Ook
werd de nieuwsbrief ingezet als voorlichtingsma-
teriaal bij wervingsacties en werd ze verspreid op 
festivals en congressen.

De actie ‘Een Lens voor een Medemens’ werd in 
2010 voortgezet. De daarvoor bestemde actiefol-
der werd in zoveel mogelijk ziekenhuizen onder 
oogpatiënten verspreid. Aansluitend werd het 
publiek via artikelen en advertorials in de lokale 
mediageïnformeerdoverEyeCareFoundation.In
2011 zal de actie verder uitgebreid en nog meer 
regionaal ingezet worden.

OphetcongresvanhetNederlandsOogheelkun-
digGenootschap(NOG)enhetcongresNeder-
landseIntraOculaireImplantClub(NIOIC)was
Eye Care Foundation aanwezig met een informa-
tiestand.OokgafEyeCareFoundationophet
Bevrijdingsfestival in Amsterdam voorlichting over 
haar werk. 
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Besteding middelen
Van de totale bestede middelen (directe project-
kosten), in de door Eye Care Foundation gesteun-
de projectlanden, werd 21% besteed aan oog-
heelkundige behandelingen. 19% is gebruikt voor 
de verbetering van de capaciteit en 60% werd 
benut voor het verbeteren van de infrastructuur.

Verdeling	  middelen

oogheelkundige	  
behandeling

capaciteits-‐verbetering Infrastructurele	  ondersteuning

Totaal 136.989 126.695 399.812

Infrastructurele	  
ondersteuning

oogheelkundige	  
behandeling cap	  verbetering Totaal	  

Vietnam 92.084 46.372 49.713 188.169
Cambodja 41.436 34.805 29.693 105.934
Laos 12.380 0 478 12.858
Nepal 245.942 41.589 29.696 317.227
Pakistan 4.083 430 4.908 9.421
Tanzania 0 6.647 3.994 10.641
Ghana 3.887 7.146 8.213 19.246
Totaal 399.812 663.496

oogheelkundige	  
behandeling

Vietnam 46.372
Cambodja 34.805
Laos 0
Nepal 41.589
Pakistan 430
Tanzania 6.647
Ghana 7.146
Totaal	   136.989

cap	  verbetering
Vietnam 49.713
Cambodja 29.693
Laos 478
Nepal 29.696
Pakistan 4.908
Tanzania 3.994
Ghana 8.213
Totaal 126.695
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Oogheelkundige behandelingen
34% van de uitgaven aan oogheelkundige behan-
delingen is besteedt in Vietnam terwijl de beste-
dingen in Nepal en Cambodja volgen met respec-
tievelijk 30% en 26%.
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Projecten

Inleiding

Het streven van Eye Care Foundation is de pro-
jecten zich te helpen ontwikkelen in de richting 
van zelfstandigheid. Hiervoor is in 2010 een 
systeem ontwikkeld waarbij de projecten in fases 
enmeetbareeenhedenzijningedeeld.Opdeze
manier worden de resultaten van de inspanningen 
inzichtelijker. Vanaf 2011 zal in het jaarverslag met 
behulp van dit systeem gerapporteerd worden. 

Eye Care Foundation draagt kennis en ervaring 
over aan oogzorg autoriteiten, specialisten en 
andere groeperingen, die zich bezig houden met 
oogzorg. Zo kunnen deze mensen bijdragen aan 
de realisering van Vision 2020: het bestrijden van 
onnodige blindheid door het toegankelijk en be-
reikbaar maken van goede oogzorg voor iedereen 
in de betreffende samenleving.

Eye Care Foundation richt haar activiteiten op de 
twee geografi sche speerpunten Azië en Afrika. 
De nadruk in de zeven projectlanden hier ligt in 
de eerste plaats op het versterken van primaire 
oogzorgstructuren met speciale aandacht voor 
staar, refractie en blindheid bij kinderen. 
Daarnaast zet Eye Care Foundation zich in voor 
het versterken en vergroten van de capaciteit bij 
nationale- en provinciale oogheelkundige advies-
organen en beleidsorganen, bij onderwijsinsti-
tuten en bij oogheelkundig- en ondersteunend 
personeel. 
Tenslotte richt Eye Care Foundation zich op de 
verbetering van de infrastructuur. Dit betekent 
aandacht voor adequate voorzieningen en de 
aanschaf van passende apparaten en instrumen-
ten, zodat optimale oogzorg mogelijk wordt. 
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Capaciteitsverbetering
Bij de capaciteitsverbetering neemt Vietnam het 
grootste deel (39%) voor haar rekening. Dit komt 
doordat er een groot aantal dorpsvrijwilligers zijn 
getraind. In Nepal, dat op de tweede plaats komt 
met 24%, werden de middelen ook voornamelijk 
aangewend voor het trainen van ondersteunend 
personeel, evenals in Cambodja waar 23% van het 
budget voor capaciteitsverbetering aan trainingen 
besteed werd.
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Infrastructuur
Voor het verbeteren van de infrastructuur komt 
62% van de bestede middelen op rekening van 
het programma in Nepal waar het dak van het 
oogziekenhuis in Pokhara gerenoveerd werd en 
waar de nodige apparatuur aangeschaft werd 
voor het in 2009 geopende oogziekenhuis in 
Mechi. Hierna volgen Vietnam (23%) en Cam-
bodja(10%). In deze beide landen bestond de 
bijdrage vooral uit apparatuur.
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In de navolgende landenpresentaties wordt speci-
fi eker ingegaan op de middelen die gebruikt zijn 
en de resultaten die geboekt zijn.

Nepal

Nationale ontwikkelingen in 2010
• Instabiele politiek. Tot op heden (sinds 

de verkiezingen in juni 2010) heeft Nepal 
geen kabinet. Pas sinds 3 februari 2011 is 
er weer een minister president. 

• Stagnerend vredesproces, problemen 
rond integratie van de 19.000 voormalige 
maoïstenstrijdersbijdestaatveiligheids-
troepen.

• Economische teruggang door onder 
andere onvoldoende energie, een hoge 
mate van 

• corruptie en een grote werkeloosheid.

Nationaal beleid in de oogzorg
• Nepal onderschrijft Vision 2020 en werkt 

sinds 1981 aan de verbetering van oog-
zorg;

• DeNepaleseNGO,NepalNetraJyoti
Sangh, heeft als doel een uitgebreid oog-
zorgnetwerk te vormen, waarin oogzorg 
toegankelijk is voor de gehele bevolking.

• Voor een ontwikkelingsland heeft Nepal 
een goede oogzorg. Deze is geheel opge-
bouwddoorNGO’s.

Sterktes in de oogzorg
• Goede opleidingsmogelijkheden in Nepal;
• Goede kwalitatieve oogzorg.

Zwaktes in Oogzorg
• De oogheelkundige dienstverlening is 

afhankelijkvanNGO’s;
• Goedopgeleide oogartsen zijn werkzaam 

in de hoofdstad;
• Goed opgeleid personeel is moeilijk aan 

te trekken in de landelijke gebieden;
• NGOafhankelijkeengestuurdeoogklinie-

ken;
• Veel oogklinieken liggen in economisch 

gunstig gebied (Terai) en daardoor is er 

Kathmandu

Pokhara

Birtamod

Karnali zone

Daulagkeri zone

Gandaki zone

Mechi zone
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geringe spreiding van oogzorgvoorzienin-
gen over het land;

• Geringe overheidsparticipatie.

Ondersteuning Eye Care Foundation
• Oprichtenenondersteunenvantweeoog-

ziekenhuizen in Pokhara en Mechi;
• Ondersteunenvanoogzorgprogramma’s

in drie zones Gandaki, Dhaulagiri en Mechi 
en in drie districten in de Karnali zone;

• OndersteunenenversterkenvanNepal
Netra Jyoti Sangh.

Partners van Eye Care Foundation
• Nepal Netra Jyoti Sangh;
• Eye Hospital in Pohara; 
• Mechi Eye Hospital.

Sterktes in de projecten
• Pokhara is voor het uitvoerende deel van 

de organisatie fi nancieel onafhankelijk van 
Eye Care Foundation;

• Pokhara verzorgt de oogzorg voor twee 
zones (provincies) evenals voor drie distric-
ten in een derde zone. Deze zones liggen 
erg afgelegen en zijn moeilijk bereikbaar. 
Ondanksdatallesvindtergoedeoogheel-
kundige zorg plaats; 

• Er worden vanuit Pokhara regelmatig oog-
kampen uitgevoerd in de meer afgelegen 
gebieden;

• Het kwalitatief hoogwaardige nieuwe 
oogziekenhuis in Mechi functioneert goed 
en trekt zowel patiënten uit Nepal als uit 
India aan.

‘In Nepal kan men met eigen mensen kwalitatief hoog-
staande oogzorg geven aan patiënten die dit het hardst 
nodig hebben. Dat is onze winst.’ (Gerard Smith, oogarts en 
medisch adviseur voor Nepal)

Zwaktes in de projecten
• Oogzorgprogramma’sindeverafgelegen

gebieden zijn kostbaar en tijdrovend; 
• Het aantrekken en behouden van hoog-

opgeleide staf in afgelegen gebieden is 
lastig, maar ook een uitdaging;

• Het dagelijks bestuur van het Himalaya 
oogziekenhuis is betrekkelijk nieuw en 
onervaren, dit heeft onder andere zijn 
weerslag in het formuleren van het be-
leid.

Activiteiten Eye Care Foundation in 2010
• Bestaande gebouwen zijn gerenoveerd; 
• Nieuwe apparatuur, instrumentarium en 

transportmiddelen zijn aangeschaft;
• District oogcentra in afgelegen gebieden 

zijn opgebouwd;
• Er zijn oogkampen uitgevoerd;
• Bij schoolkinderen zijn oogonderzoeken 

gehouden;
• Oogheelkundig-,gezondheidszorg-en

ondersteunend personeel is getraind;
• De koepelorganisatie voor de oogheel-

kunde op nationaal niveau is versterkt.

Verdeling middelen

Verdeling	  middelen

Kosten 41589,19 29695,84 245942,44

Oogaandoeningen

Consulten in kliniek 

180952
8978

13% 
9% 

78% 

Oogheelkundige 
behandelingen 

Capaciteits- 
verbetering 

Infrastructurele 
ondersteuning 

Resultaten Aantal personen

Oogheelkundigebehandelingen Consulten 180.952

Staar
Kinderblindheid

19.510
8.978

Capaciteitsverbetering Training oogheelkundig personeel 35

Training ondersteunend personeel 111

Opleidingoogartsen 8
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Pakistan
 
 

Nationale ontwikkelingen in 2010
• Turbulente politieke en humanitaire situatie;
• Omvangrijkeoverstromingeninhetheleland;
• Voortdurende strijd van het Amerikaanse 

en Pakistaanse leger tegen de Taliban in 
het stammengebied aan de grens met 
Afghanistan.

Nationaal beleid in de oogzorg
• Het nationaal comité voor de bestrijding 

van blindheid werkt, op basis van een na-
tionaal actieplan, aan het realiseren van de 
doelstellingen van Vision 2020.

Sterktes in de oogzorg
• De Pakistaanse overheid is in toenemende 

mate in staat en bereid de ontwikkeling van 
oogzorg op districtsniveau over te nemen.

Zwaktes in de oogzorg
• De gecompliceerde militaire en politieke 

situatie bemoeilijkt een snelle en stabiele 
ontwikkeling van de oogzorgprogramma’s.

Ondersteuning van Eye Care Foundation 
• OndersteuninginChitraldistrictenLower

Dir district in  de North West Frontier Pro-
vince, sinds 2000;

• Eye Care Foundation wordt vanuit Pes-
hawar ondersteund door dr. Kausar Kurs-
heed. Zij onderhoudt de reguliere contac-
ten met belanghebbenden in de districten;

• De oogafdeling van het districtsziekenhuis 
voert de projecten uit, onder supervisie 
vanPICO.Detrainingenwordenookver-
zorgddoorPICO.

Afgelopen jaar heeft Eye Care Foundation een 
veldonderzoek ondersteund naar het voorkomen 
van vermijdbare blindheid in de Dhaulagiri zone.
Opnationaalniveauwerddeversterkingvande
Nepal Netra Jyoti Sangh ondersteund. Deze in-
stelling adviseert de overheid op het gebied van 
oogheelkunde.

Infrastructuur
OpditgebiedheeftEyeCareFoundationveel
geïnvesteerdinNepal.Derenovatievanhetdak
vanzowelhetHimalayaOogziekenhuisalsde
overige gebouwen op het ziekenhuisterrein is in 
2010 ter hand genomen. In Mechi is een minibus 
aangeschaft voor het vervoer van patiënten. Er 
zijn, naast een phacomachine, posterior vitroec-
tomy machine (ACCURUS), A-scan, AB scan, 
green laser en sterilisatie apparatuur, ook verschil-
lende ophthalmoscopen, instrumentensets en een 
laboratoriumset voor microbiologisch onderzoek 
aangeschaft.

Toekomstplannen
Aan de invoering van een nieuw monitoringsys-
teem zal ook dit jaar door de medewerkers op 
het kantoor in Kathmandu nog veel tijd en ener-
gie besteedt worden.
Daarnaast ligt de aandacht op het versterken van 
de Nepal Netra Jyoti Sangh en op het onder-
steunen van nationale oogzorg programma’s. De 
financiële onafhankelijkheid van de twee door Eye 
Care Foundation opgerichte oogziekenhuizen zal 
in toenemende mate worden bevorderd.

‘Al vele jaren reizen we met onze teams naar verafgelegen 
gebieden om bij schoolkinderen het zo noodzakelijke oog-
onderzoek te doen.’ (Sunu Dulal, Medisch directeur Himalaya 
Oogziekenhuis in Pokhara, Nepal)

North West Frontier 
Province

Islamabad
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Zwaktes in de projecten
• Projectbewaking vanuit Nederland is bijna 

onmogelijk. Bezoek aan de projecten is 
vanwege de grote risico’s niet mogelijk.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2010
• De input van Eye Care Foundation be-

perkte zich noodgedwongen tot die van 
fi nancier op afstand. 

• De aanwezigheid van een tussenpersoon 
in Peshawar vergemakkelijkte de commu-
nicatie tussen de mensen in de projecten 
endeprojectbegeleider,PICO.

Verdeling middelen

Pakistan

Verdeling	  middelen

430 4.908 4.083

5% 

52% 

43% 
Oogheelkundige 
behandelingen 

Capaciteits- 
verbetering 

Infrastructurele 
ondersteuning 

Resultaten Aantal personen

Oogheelkundigebehandelingen Consulten 18.605

Staar
Refractie afwijkingen

75
543

Capaciteitsverbetering Training oogheelkundig personeel 5

Training ondersteunend personeel 1

Infrastructuur
In mei werd in Lower Dir het Vision Center ge-
opend in Chakdara en in oktober het laatste van 
de drie geplande Vision Center in Barawal Banda. 
Voor de inrichting van het centrum werd basis-
apparatuur aangeschaft.

Toekomstplannen
Eind 2010 werd het project in Lower Dir overge-
dragen aan het provinciale ministerie van gezond-
heidszorg. De ondersteuning van het project in 
Chitral loopt tot en met 2011.
Eye Care Foundation heeft dr. Kausar Kursheed 
verzocht een analyse te maken van de meest re-
cente ontwikkelingen op het gebied van oogzorg. 
Daarnaast is aan de partner gevraagd een voor-
stel te doen voor de toekomst. Mede op basis 
van deze aanbevelingen zal Eye Care Foundation 
beslissen of en op welke wijze de ondersteuning 
van oogzorg in Pakistan wordt voortgezet.

Partners van Eye Care Foundation 
• PakistaanseInstituutvoorOogheelkunde

(PICO);
• Sight Savers International.

Sterktes in de projecten
• Projectdoelstellingen worden ondanks de 

zeer gecompliceerde situatie in het gebied 
voor het overgrote deel behaald;

• De doelgroep wordt in beide projecten be-
reikt: patiënten worden vanuit eigen dorp 
doorverwezen naar een Vision Center;

• De Vision Centers functioneren goed: er 
worden brillen aangemeten en, voor zover 
mogelijk, andere oogproblemen verholpen;

• De verwijsketen functioneert adequaat: 
patiënten worden indien nodig doorver-
wezen naar de oogafdeling van het dis-
trictsziekenhuis.

Door korte basistrainingen aan onderwijzers en verpleeg-
kundigen te geven, kunnen zij ogen van  schoolkinderen zelf 
onderzoeken. Zo worden kinderen die een behandeling of 
een bril nodig hebben tijdig opgespoord.’ (Gabrielle Jans-
sen, optometriste en medisch adviseur voor Vietnam)
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niet goed gevolgd, waardoor het resultaat 
van de operatie niet altijd optimaal is;

• Teveel mensen lopen onnodig lang rond 
met problemen die opgelost kunnen wor-
den met een goede bril.

Ondersteuning van Eye Care Foundation 
• De oogzorg structuren in acht provincies, 

vooral in de Mekong delta, worden op een 
duurzame manier versterkt;

• Twee academische oogziekenhuizen 
worden gesteund bij het versterken van 
de capaciteit op het gebied van oogmeet-
kunde;

• Het lokale Eye Care Foundation kantoor in 
Ho Chi Minh City heeft begeleidt de pro-
jectpartners in Vietnam bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van de projectplannen;

• De projecten kunnen rekenen op inbreng 
van een medisch adviseur van Eye Care 
Foundation.

Partners van Eye Care Foundation 
• VietnameesNationaalOoginstituut;
• HoChiMinhCityOogziekenhuis.

De provinciale gezondheidsdiensten van:
• Binh Phuoc;
• Binh Duong;
• Bac Lieu;
• Ca Mau;
• Cao Bang;
• Dong Thap;
• Ben Tre;
• Tra Vinh.

Sterktes in de projecten
• In de meeste provincies is het aantal staar-

operaties voldoende om de achterstand 
geleidelijk aan terug te dringen;

• Er is een start gemaakt met het opzetten 
van schoolscreening programma’s

• Er zijn refractie diensten in ontwikkeling;
• Een aantal provincies is al in staat een deel 

van de projecten zonder de steun van Eye 
Care Foundation voort te zetten;

• Bijna alle activiteiten werden uitgevoerd 
zoals gepland;

• Eye Care Foundation heeft een onder-
scheiding gekregen van de Vietnamese 
overheid voor alle ondersteuning aan de 
ontwikkeling van de oogzorg in Vietnam in 
de afgelopen achttien jaar.

Vietnam
 
 

Nationale ontwikkelingen in 2010
• Voortgaande economische ontwikkelin-

gen;
• Verdere uitbreiding van de infrastructuur;
• Aanhoudende armoede onder etnische 

minderheidsgroeperingen;
• Ziektekostenverzekering voor arme men-

sen in ontwikkeling.

Nationaal beleid in de oogzorg
• Het nationaal comité voor de bestrijding 

van blindheid werkt, op basis van een na-
tionaal actieplan, aan het realiseren van de 
doelstellingen van Vision 2020.

Sterktes in de oogzorg:
• De ziektekostenverzekering vergoedt 

steeds vaker oogoperaties;
• Er is in toenemende mate aandacht voor 

gezichtsproblemen bij kinderen;
• De belangstelling voor het verder ontwik-

kelen van refractie diensten neemt toe.

Zwaktes in de oogzorg:
• Mensen in afgelegen gebieden hebben 

nog steeds slecht toegang tot oogzorg;
• Patiënten worden na een operatie vaak 

Cao Bang

Hanoi

Binh Phuoc

Binh Duong

Dong Thap

Ca Mau Soc Trang
Bac Lieu

Tra Vinh
Ben Tre

Ho Chi Minh stad
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De ziektekostenverzekering in Vietnam vergoedt 
in steeds meer provincies de kosten voor staar-
operaties. Daarom is de ondersteuning van Eye 
Care Foundation voor staaroperaties in Vietnam 
steeds minder nodig.

‘De laatste jaren richt de stichting, zich meer en meer op het 
opleiden van oogheelkundig personeel. Daardoor ontstaat 
ercontinuïteitenwordtgoedeoogzorgvoorallemensen
toegankelijk.’ (Ype Henry, oogarts en medisch adviseur voor 
Vietnam)

Infrastructuur
Alle provincies hebben noodzakelijke apparatuur 
en instrumenten ontvangen voor het verlenen van 
goede oogzorg. Alle refractionisten die worden 
opgeleid, krijgen een standaarduitrusting van Eye 
Care Foundation, waarmee ze na hun opleiding 
meteen aan het werk kunnen. In het centrum voor 
sociale ziekten in de provincie Ca Mau worden 
zoveel patiënten geholpen dat de aanschaf van 
een geavanceerde Yag laser, voor het behandelen 
van nastaar, mogelijk is gemaakt. De Yag laser is 
gefi nancierd door Eye Care Foundation en een 
eigen bijdrage van de provincie. 

Zwaktes in de projecten:
• In Bac Lieu is besloten geen nieuwe fase 

te starten, omdat een evaluatie aantoonde 
dat de ondersteuning tot onvoldoende 
resultaten leidde.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2010
• Zeven provincies in de Mekong Delta 

kregen ondersteuning bij het versterken 
van de oogzorg structuren op het gebied 
van infrastructuur, capaciteitsopbouw en 
oogheelkundige behandelingen;

• Een provincie in het bergachtige noorden 
van Vietnam kreeg ondersteuning bij het 
verlenen van oogzorg aan de bevolking in 
de moeilijk bereikbare gebieden;

• In de provincies die een schoolscreening 
programma hebben, werden brillen gedo-
neerd aan de arme kinderen;

• Twee medewerkers van het Vietnamees 
NationaalOoginstituutinHanoihebben
een beurs gekregen voor het volgen van 
een opleiding in optometrie in India;

• Het hoofd van de refractieopleiding van 
hetHoChiMinhCityOogziekenhuisheeft
inAustraliëeenMasterofOptometryop-
leiding gedaan.

Verdeling middelen

Vietnam

25% 

26% 

49% 
 Oogheelkundige 
behandelingen 

 Capaciteitsverbetering 

 Infrastructurele 
ondersteuning 

Resultaten Aantal personen

Oogheelkundige
behandelingen 
en preventie staar 930

kinderblindheid schoolkinderen gescreend 92.114

refractie brillen voorgeschreven 2.248

Capaciteitsverbetering training oogheelkundig personeel 394

training ondersteunend personeel 2.120

opleiding optometristen en refracti-
onisten 6

opleiding oogartsen 6
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Sterktes in de oogzorg
• De eerste oogartsen studeren af aan de 

opleiding voor oogartsen in Cambodja;
• Er is een goede samenwerking met het 

nationale comité ter bestrijding van onno-
dige blindheid;

• Er is veel internationale steun om de oog-
zorg in Cambodja verder te ontwikkelen.

Zwaktes in de oogzorg
• Mensen in afgelegen gebieden worden 

moeilijk bereikt;
• Er is een grote afhankelijkheid van interna-

tionaleNGO’s;
• De oogzorg in Cambodja heeft concur-

rentie van oogkampen die worden uit-
gevoerd door Vietnamese oogartsen op 
Cambodjaans grondgebied. Dit heeft een 
negatieve invloed op de ontwikkeling van 
de eigen oogzorg.

‘In dit gezondheidscentrum in een klein dorp onderzoek ik 
regelmatig patiënten. Voor behandelingen wijs ik ze door 
naar onze oogkliniek.’ (Sokhan, oogarts in Kratie, Cambodja)

Ondersteuning van Eye Care Foundation 

• Het lokale Eye Care Foundation kantoor in 
Phnom Penh begeleidt de projectpartners 
in Cambodja bij het ontwikkelen en uitvoe-
ren van de projectplannen;

• Ondersteuningvaneenmedischadviseur
van Eye Care Foundation;

• Vijf provincies in het noordoosten van 
Cambodja krijgen ondersteuning bij het 
versterken van de oogzorg structuren;

• Eye Care Foundation ondersteunt in sa-
menwerking met de Fred Hollows Founda-
tion (Australië) de nationale opleiding voor 
oogartsen aan de Universiteit van Gezond-
heidswetenschappen in Phnom Penh.

Toekomstplannen
In 2011 zal geanalyseerd worden of de steun aan 
de noordelijk provincie Cao Bang kan worden 
voortgezet.OmdeondersteuningvanCaoBang
op een kosteneffectieve wijze voort te zetten is 
het nodig een keuze te maken tussen uitbreiding 
van de steun in de noordelijke provincies of, als 
uitbreiding niet noodzakelijk blijkt, het project in 
CaoBangovertedragenaaneenNGOdiege-
vestigd is in het noorden van Vietnam.
Eye Care Foundation heeft de ondersteuning aan 
de provincie Soc Trang in het zuiden van Vietnam 
overgenomen van de organisatie CBM (Christoffel 
Blinden Mission; Duitsland), die zich meer richt op 
de provincies in het noorden.
Het is de bedoeling de ondersteuning van de pro-
vincies in het zuiden van Vietnam geleidelijk aan 
af te bouwen, door samen met de projectpartners 
te zoeken naar een alternatieve, duurzame manie-
ren van financiering. 

Cambodja

 

Nationale ontwikkelingen in 2010
• Het wegennet is uitgebreid, waardoor de 

noordoostelijke provincies beter bereik-
baar zijn;

• De infrastructuur in de afgelegen gebie-
den is nog niet ontwikkeld;

• Met name op het platteland is sprake van 
armoede en een gebrek aan onderwijs.

Nationaal beleid in de oogzorg
• Het nationaal comité voor de bestrijding 

van blindheid werkt, op basis van een na-
tionaal actieplan, aan het realiseren van de 
doelstellingen van Vision 2020.

Stung Treng
Ratanakiri

Mondul Kiri

Kampong Cham

Svay Rieng

Kratie

Phnom Penh
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Zwaktes in de projecten
• De projecten zijn in grote mate afhankelijk 

van de steun van Eye Care Foundation.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2010
• Noodzakelijke apparatuur werd gedo-

neerd en waar nodig werden renovatie-
werkzaamheden uitgevoerd;

• Oogoperatiestervoorkomingofbehande-
ling van blindheid werden verricht;

• Oogkampenwerdengeorganiseerdom
mensen te bereiken in moeilijk begaan-
bare gebieden;

• Er werden trainingen gegeven over 
basale oogzorg aan gezondheidswerkers 
en dorpsvrijwilligers;

• Oogartsenenoogverpleegkundigen
kregen aanvullende opleidingen;

• Voorlichting werd gegeven over vroege 
herkenning van oogproblemen en de 
behandelmogelijkheden daarvan.

Verdeling middelen 

Verdeling	  middelen

Kosten 34.805 29.693 41.436

33%	  

28%	  

39%	  

Oogheelkundige 
behandelingen en 
preventie 

Capaciteitsverbetering 

Infrastructurele 
ondersteuning 

Resultaten Aantal personen

Oogheelkundige
behandelingen en 
preventie

Consulten
2.184

Staar 962

AnderenOogoperaties 468

Kinderblindheid schoolkinderen gescreend 2.738

Refractie brillen voorgeschreven 318

Capaciteitsverbetering training oogheelkundig personeel 8

training ondersteunend personeel 140

opleiding refractionisten 1

opleiding oogartsen 12

Partners van Eye Care Foundation 
• Het Aung Duong ziekenhuis in Phnom Penh;
• De Universiteit van Gezondheidsweten-

schappen in Phnom Penh;
• Het nationale comité ter bestrijding van 

onnodige blindheid.
De provinciale gezondheidsdiensten van:

• Kratie
• Stung Treng
• Ratanakiri
• Mondulkiri
• Svay Rieng

Sterktes in de projecten
• De eerste oogartsen zijn afgestudeerd in 

2010;
• De projecten dragen bij aan een betere 

kwaliteit van zorg en een toename van het 
aantal mensen dat geholpen kan worden;

• Er is in toenemende mate aandacht voor 
refractieproblemen.
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Laos

Nationaal beleid oogzorg
• Het nationaal comité voor de bestrijding 

van blindheid werkt, op basis van een na-
tionaal actieplan, aan het realiseren van de 
doelstellingen van Vision 2020.

Ondersteuning van Eye Care Foundation 
• Donatie van apparatuur en instrumenten
• Training van de oogarts door een medisch 

adviseur van Eye Care Foundation.

Partners van Eye Care Foundation 
• De provinciale gezondheidsdiensten van 

de provincie Xieng Khouang.

Sterktes in het project
• Het project is in 2010 van start gegaan na 

een lange voorbereidingsperiode;
• De samenwerking tussen Eye Care Foun-

dation en de directie van het provinciale 
ziekenhuis en de oogarts is heel goed;

• De kwaliteit van de zorg is toegenomen 
door de donatie van noodzakelijke appa-
ratuur en instrumenten.

Zwaktes in het project:
• De administratieve procedures die doorlo-

pen moesten worden voordat het project 
van start kon gaan, duurden langer dan 
verwacht.

Infrastructuur
Alle provincies hebben noodzakelijke apparatuur 
en instrumenten ontvangen voor het verlenen van 
goede oogzorg.
De oogafdeling van het provincie ziekenhuis 
in Svay Rieng is gerenoveerd en ingericht met 
goede apparatuur voor de komst van de nieuwe 
oogarts die in 2011 is begonnen.
De oogarts die op de oogafdeling van het pro-
vinciale ziekenhuis in Kratie werkt, heeft een Yag 
laser ontvangen. Daardoor heeft hij meer behan-
delingsmogelijkheden en hoeft hij patiënten niet 
langer door te verwijzen naar het ver weg gele-
gen Takeo ziekenhuis.
In Stung Treng en Kratie zijn renovatiewerkzaam-
heden verricht in de operatiekamers om de werk-
omstandigheden te verbeteren.

Toekomstplannen
De oogzorg in Cambodja is erg in ontwikkeling 
maar kan voorlopig nog niet zonder steun van 
internationale niet-gouvernementele organisaties.
De steun van Eye Care Foundation breidt zich 
uit naar een aangrenzende provincie, Kampong 
Cham. 
Daarnaast zal er mogelijk een nieuwe samenwer-
king met de Fred Hollows Foundation worden 
opgezet voor het ondersteunen van het ontwik-
kelen van een opleiding voor oogheelkundig 
assistenten.

‘Als oogarts ben ik in de gelukkige omstandigheid dagelijks 

patiënten na een staaroperatie mee te maken. Ik heb er veel 

voor over Eye Care Foundation te helpen in haar projecten 

met mijn kennis en ervaring.’ (Henk Dragt, oogarts en me-

disch adviseur voor Cambodja)

Vientiane

Houaphan

Xieng Khouang
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‘Door er gewoon te zijn en belangstelling te tonen voor hun 
zorg, geeft een westerse hulpverlener een  geweldige boost 
aan het werk; misschien wel het hele jaar door.’ (Cees van 
der Windt, oogarts en medisch adviseur voor Laos)

Tanzania

Nationale ontwikkelingen in 2010
• Politieke stabiliteit, een degelijk macro-

economisch management en aanzienlijke 
hulpbronnen zouden garant moeten staan 
voor duurzame groei. Toerisme, mijn-
industrie, handel en communicatie laten 
de private sector groeien, terwijl het aan-
tal mensen dat onder de armoede grens 
leeft amper gedaald is;

• Tanzania is sterk afhankelijk van buiten-
landse hulp. Een derde van haar budget 

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2010 
• Er zijn verschillende apparaten aan de 

oogafdeling van het provinciale ziekenhuis 
gedoneerd.Onderandereoogmeetappa-
ratuur om de uitkomst van staaroperaties 
te optimaliseren.

• In voorbereiding op de trainingen die voor 
2011 gepland zijn, is de oogarts uit Xieng 
Khouang naar Vietnam geweest om een 
training voor trainers in basale oogzorg te 
volgen.

Verdeling middelen

Kosten 478 12380

4% 

96% 

Capaciteits-
verbetering 

Infrastructurele 
ondersteuning 

Toekomstplannen
Het is de bedoeling de oogzorg in Xieng Khou-
ang provincie geleidelijk aan verder uit te breiden 
enteversterken.Ookdemensenindeveraf
gelegen gebieden moeten gebruik kunnen maken 
van de oogzorgvoorzieningen. 
Door training, verbetering van infrastructuur en 
het subsidiëren van bijvoorbeeld staaroperaties 
zal de kwaliteit toenemen en zullen meer mensen 
geholpen kunnen worden. 
Eye Care Foundation is ook gevraagd de provin-
cie Houaphan, een moeilijke bereikbaar, en berg-
achtig gebied ten oosten van Xieng Khouang, te 
ondersteunen. Het projectplan voor deze provin-
cie is, in overleg met de lokale gezondheidsdien-
sten, in voorbereiding. 

‘Doordat ik in Vietnam een aanvullende training heb ge-
volgd, kan ik nu in mijn eigen land lokale gezondheidswer-
kers opleiden.’ ( Khomua Noaleng, oogarts Xien Khouang, 
Laos)

Kilimanjaro

Moshi

Mbeya

Dar es Salaam

Dodoma
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• De weinig stimulerende overheid werkt 
ook averechts op private sector;

• Onvoldoendeerkenningenwaardering
voor een instituut als het Kilimanjaro Centre 
forCommunityOphthalmology(KCCO).

Ondersteuning van Eye Care Foundation
• OndersteuningvandeoogzorginMbeya

regio;
• Onderwijssteunaandeopleidingvoor

oogartsen in Moshi;
• Ondersteuningvandekinderoogartsin

Moshi.

Partners van Eye Care Foundation
• KilimanjaroCentreforCommunityOpht-

halmology,Moshi(KCCO);
• Kilimanjaro Christian Medical Centre; Eye 

Health Department, Moshi (KCMC).

Sterktes in de projecten:
• Hoog opleidingsniveau van buitenlandse 

docenten bij de oogartsenopleiding in 
Moshi trekt studenten aan uit omliggende 
landen;

• Aanwezigheid van kinderoogarts stimu-
leert tijdige opsporing en behandeling van 
oogproblemen bij kinderen.

Zwaktes in de projecten:
• Het plotselinge vertrek van de oogarts 

heeft het oogzorgprogramma in Mbeya 
één jaar lang stilgelegd.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2010
• De kinderoogarts in Moshi is ondersteund;
• Nederlandse oogartsen hebben onderwijs 

gegeven aan het opleidingscentrum voor 
oogartsen in Moshi.

Verdeling middelen

Tanzania

Verdeling	  middelen

Overige	  kosten

Verdeling	  middelen 6647 3994 780

62% 

38% 
Oogheelkundige 
behandelingen 

Capaciteits- 
verbetering 

komt voor rekening van buitenlandse 
donoren;

• Gebrek aan basis gezondheidszorg, de 
impact van HIV en malaria, lage scholing, 
geringe landbouwproductie en corruptie 
vormen de grootste uitdaging voor de 
ontwikkeling van het land;

• Tanzania is niet in staat om het millen-
niumdoel te halen: het halveren van het 
percentage van de bevolking dat onder de 
armoedegrens leeft.

Nationaal beleid in de oogzorg
• Het nationaal comité voor de bestrijding 

van blindheid werkt, op basis van het 
nationale actieplan, aan het realiseren van 
de doelstellingen van Vision 2020. 

Sterktes in de oogzorg
• De goed betalende publieke sector is con-

current voor de private sector;
• Goed opleidingscentrum in Moshi.

‘Onderwijsgeveniseenkwestievanuitwisseling.Jesteekt
er zelf ook wat van op.’ (Coen Koppert, oogarts en medisch 

adviseur voor Tanzania)

Zwaktes in de oogzorg
• Het overheidssysteem kent geen marktwer-

king en geen prestatie gerichte beloning. 
• De medewerkers in de publieke sector 

worden door het systeem niet gemoti-
veerd om kwalitatief goede service te le-
veren. De gevolgen zijn een weinig klant-
gerichte, weinig effectieve dienstverlening 
en een geringe output;

• Matige tot geen follow-up en onder-
steuning van staarartsen leidt tot slechte 
resultaten;
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Ghana

Nationale ontwikkelingen in 2010
• Goed bestuur Ghanese van overheid in 

vergelijking met andere Afrikaanse landen;
• De regering werkt aan de bestijding van 

armoede en werkloosheid;
• Gezondheidszorg heeft hoge prioriteit: 

Ghana vecht tegen een groeiend aantal 
HIV besmette patiënten en hoog aantal 
TBC patiënten.  

Nationaal beleid in de oogzorg
• Het nationaal comité voor de bestrijding 

van blindheid werkt, op basis van het nati-
onale actieplan 2006-2011, aan het realise-
ren van de doelstellingen van Vision 2020. 

Sterktes in de oogzorg 
• Er zijn diverse opleidingen voor oogheel-

kundig personeel aanwezig;

Resultaten Aantal personen

Oogheelkundige
behandelingen Staar bij kinderen 500

Overigeoogaandoenin-
gen bij kinderen 100

Capaciteitsverbetering Opleidingoogartsen 4

Toekomstplannen
Vanaf 2011 is de steun van Eye Care Foundation 
aan het oogzorgprogramma in Mbeya stopgezet. 
DeredenisdatdepartnerorganisatieKCCOhet
programma niet langer mag monitoren.
2011 is het laatste jaar van de overeenkomst tus-
sen Kilimanjaro Christian Medical Center in Moshi 
(KCMC) en Eye Care Foundation. Er zal worden 
bekeken of en hoe de succesvolle samenwerking 
kan worden voortgezet.

‘Het is een privilege om bij te kunnen en te mogen dragen 
aan kennisoverdracht in de projecten van Eye Care Founda-
tion.’ (Houdijn Beekhuis, oogarts en medisch adviseur voor  
Vietnamen Tanzania)

Accra

Upper East Region

Bawku
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Niet alleen Ghana, maar ook de buurlanden Togo en Burkina 

Faso hebben profi jt van de oogzorg die hier de door 

Eye Care Foundation wordt ondersteund en ontwikkeld.’

(Ton Lefeber, oogarts en medisch adviseur voor Ghana)

• Ruim 53 goed opgeleide oogartsen zijn 
werkzaam in Ghana.

Zwaktes in de oogzorg
• Er is geringe werkgelegenheid op het plat-

teland;
• Goed opgeleid personeel trekt naar de 

steden: 70 % is werkzaam in 
Accra en Kumasi.

Ondersteuning van Eye Care Foundation
• OndersteuningindeUpperEastprovincie

van het Bawku oogzorg programma.

Partners van Eye Care Foundation
• Presbyterian Church Hospital Bawku.

Sterktes in het project
• Ontwikkelennieuwstrategischplan,bouw

satellietklinieken, verplaatsen hoofdloca-
tie, capaciteit versterken van huidige staf;

• Goede infrastructuur en netwerk van vrij-
willigers.

Zwaktes in het project
• Ligging projecten en politieke onrust zijn 

oorzaak van problemen bij het aantrekken 
en vasthouden van hoog opgeleide staf;

• Politieke,socialeonrustinstadBawkubeïn-
vloedt de werkzaamheden in de oogkliniek 
van het Presbyterian Hospital in Bawku.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2010
• Oogheelkundigestaf,gezondheidszorg-

personeel, vroedvrouwen, leraren en 
dorpsvrijwilligers zijn getraind;

• Mobiele oogteams hebben staaroperaties 
in oogkampen uitgevoerd. 

• Studentenhuisvesting is gerenoveerd;

Verdeling middelen

Verdeling	  middelen

Kosten 7146 8213 3887

37% 

43% 

20% 
Oogheelkundige 
behandelingen 

Capaciteits- verbetering 

Infrastructurele 
ondersteuning 
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Resultaten Aantal personen

Oogheelkundige 
behandelingen

Consulten in kliniek
of elders

Staar
Refractie
Kinderblindheid

1663

Operatieveingrepen
in kliniek of elders

Staar
Refractie
Kinderblindheid

212

Capaciteitsverbetering
training oogheelkundig perso-
neel 31

Training gezondheidszorg perso-
neel 101

Training ondersteunend perso-
neel 320

opleiding oogartsen 1

Infrastructuur
De studentenhuisvesting is gerenoveerd en voor 
de administratie zijn twee computers aangeschaft. 

Toekomstplannen
De partner organisatie heeft Eye Care Foundation 
gevraagd om, naast de ondersteuning van het 
huidige programma, bij te dragen aan de realisa-
tie van een nieuwe oogkliniek met trainingsfacili-
teiten in Bolgatanga, de hoofdstad van de Upper 
East provincie.
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Verantwoordingsverklaring Eye Care Foundation 2010

I Besturen en Toezicht houden

“Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (het vaststellen of goedkeuren van plan-
nen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van 
het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.”

Intern toezicht
Het bestuur van Eye Care Foundation is in de eerste plaats een toezichthoudend orgaan. Een belang-
rijk deel van de besturende taken is gedelegeerd aan de uitvoerend directeur. De directeur geeft lei-
ding aan de uitvoerende organisatie van de stichting en verricht zijn werkzaamheden op basis van een 
directiereglement. Het bestuur houdt toezicht op de directeur. Het bestuur stelt de door de directie 
voorbereide beleids- en jaarplannen en jaarbegroting van de organisatie vast en toetst de uitvoering 
daarvan op basis van kwartaalrapportages. 

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld, dat de voor de organisatie relevante kennis zoveel mogelijk aan-
wezig is: 

• Medisch/oogheelkundige expertise;
• Expertise op het gebied van HRM;
• Financieel-administratieve expertise;
• Expertise op het terrein van fondsenwerving en marketing.

De penningmeester van de stichting is in het dagelijks leven werkzaam als accountant bij PWC. Een lid 
van het bestuur is oogarts in het VU Medisch Centrum. Voor het overige is binnen het bestuur geen 
sprake van relevante nevenfuncties.

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar met maximaal één herbenoeming. Er is 
een rooster van aftreden. Dit rooster voorziet in een geleidelijke vervanging van bestuursleden.

Tegenstrijdige belangen
De directeur, leden van het bestuur en commissies met taken op het gebied van besturen of toezicht 
houden, opereren onafhankelijk en onbevangen. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van 
de directeur, het bestuur en leden van commissies van de organisatie, die de uitoefening van hun taak 
kunnenbeïnvloeden,wordtvermeden.Hetbestuurbewaaktdit.

De directeur, een lid van het bestuur of een commissie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan 
de voorzitter van het bestuur en verschaft alle relevante informatie. Het bestuur beslist of er sprake is 
van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.

De directeur, een lid van het bestuur of een commissie dat een tegenstrijdig belang heeft, dat van ma-
teriële betekenis is voor de organisatie en/of de betreffende persoon, neemt niet deel aan de discussie 
en besluitvorming over het onderwerp waarbij die persoon het tegenstrijdig belang heeft.

Degene bij wie sprake is van belangenverstrengeling vertegenwoordigd Eye Care Foundation niet in 
zaken waarbij de belangenverstrengeling speelt.
In de statuten (artikel 4) zijn nadere regels vastgelegd voor wanneer sprake is van belangenverstrenge-
ling en tegenstrijdige belangen en hoe daarmee om te gaan.
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Evaluatie
4a. Evaluatie functioneren bestuur
Het bestuur evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. 
4b. Evaluatie functioneren directeur
Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks door de voorzitter van het bestuur en het bestuurslid 
belast met personeelszaken aan de hand van een functionerings- en beoordelingsgesprek geëvalueerd. 

II Besteding van de middelen

“De instelling dient continue te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en 
doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.”

Richtinggevende doelstellingen
Eye Care Foundation heeft enerzijds tot doel het preventief en curatief bestrijden van blindheid en 
slechtziendheid, met name in ontwikkelingslanden, in de ruimste zin van het woord en anderzijds het 
hieromtrent voorlichten van het publiek in Nederland.

Inseptember2010steldeEyeCareFoundationhetlopendemeerjarenbeleidsplanbij.Opbasisvanhet
aangepaste document worden in de periode 2011-2015 de jaarplannen vastgesteld. In het beleidsplan 
zijn richtinggevende doelstellingen uitgewerkt op het gebied van projectondersteuning, fondsenwer-
ving, voorlichting, financiën en HRM.

Planning, monitoring en evaluatie
In 2010 is gewerkt aan het versterken en verdiepen van de door de organisatie gehanteerde procedu-
res en protocollen. 
De voortgangs- en eindrapportage van projecten vindt plaats op basis van deze procedures.

Hetbestuurwerdin2010doormiddelvandekwartaalrapportagesgeïnformeerdoverdevoortgang
van projecten en de effectiviteit van de besteding van middelen.

Aanpassingen naar aanleiding van de evaluaties
Bij projecten waarin Eye Care Foundation zelf een uitvoerende rol heeft wordt de implementatie van 
projectactiviteiten direct bijgestuurd door de verantwoordelijke programmamanager op basis van eva-
luaties van de projecten. In gevallen waarin Eye Care Foundation de uitvoering van projecten overlaat 
aan uitvoerende instanties en slechts optreedt als financier, geschiedt de voortgaande beschikbaarstel-
ling van middelen op basis van periodieke projectevaluatie en projectrapportage. 

Algemeen geldt dat de resultaten van projectevaluaties voor toekomstige projecten wordt meegeno-
men. Eye Care Foundation speelt een actieve rol bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en weegt 
haar eigen input samen met de input van degenen die in het veld direct bij de projectuitvoering be-
trokken zijn en met de behaalde resultaten op basis van de uitkomst van projectevaluaties.

 
III Omgaan met belanghebbenden

“De instelling streeft naar optimale relaties met interne en externe belanghebbenden, met gerichte 
aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.”

Eye Care Foundation hecht aan goede contacten met haar belanghebbenden. De belangrijkste groe-
pen belanghebbenden die de stichting onderscheidt, en waarop specifieke communicatie wordt ge-
richt, zijn hieronder kort weergegeven.
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Communicatie met donateurs
Eye Care Foundation publiceert drie maal per jaar een nieuwsbrief om haar donateurs te infomeren 
over het werk van stichting. Daarnaast ontvangen donateurs informatie over specifieke projecten. 

Communicatie met begunstigde organisaties
Met organisaties waarmee een subsidierelatie bestaat, onderhoudt de stichting functionele, betrokken, 
maar zakelijke contacten. 

Communicatie met vrijwilligers
Voor Eye Care Foundation zijn vrijwilligers actief op het gebied van fondsenwerving, ten behoeve van 
de kantoorondersteuning en als medisch adviseur ten behoeve van de projecten. Met alle groepen 
vrijwilligers wordt periodiek overleg gepleegd.

Communicatie met personeel
De medewerkers van Eye Care Foundation denken expliciet mee over en leveren een concrete bijdra-
ge aan de totstandkoming van het beleid op diverse terreinen. 

Amsterdam, 27 mei 2011

Bestuur: Directie:

R.W.M. van Rooijen M. Broers

W.A. Meijer

M.Septer

C. van Dijl

Y.P. Henry

F.A. Wijstma
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2010

Na resultaatbestemming

ACTIVA

Materiële vaste activa A 36.780 45.513

Vorderingen en overlopende activa B 34.446 113.009

Effecten C 0 11.573

Liquide middelen D 1.956.972 2.139.540

1.991.418 2.264.122

Totaal 2.028.198 2.309.635

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves E

- continuïteitsreserve 568.664 503.083

- bestemmingsreserves 939.731 575.310

1.508.395 1.078.393

Fondsen F

- bestemmingsfonds(en) 204.595 157.113

1.712.990 1.235.506

overlopende passiva G 315.208 1.074.129

Totaal 2.028.198 2.309.635

31 december 2010 31 december 2009

EUR EUR
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Staat van baten en lasten over 2010

Baten:

Baten uit eigen fondsenwerving H 1.346.970 1.384.028 1.919.884

Baten uit acties van derden I 225.424 2.500 347.436

Baten uit beleggingen J 19.298 19.000 24.420

Overige baten K 0 0 901

Som der baten 1.591.692 1.405.528 2.292.641

Lasten:

Besteed aan doelstellingen L

Projecten, structurele hulp L1 647.443 1.158.896 2.298.131

Voorlichting/bewustmaking L2 135.774 129.579 135.640

783.217 1.288.475 2.433.771

Werving baten M

Kosten eigen fondsenwerving M1 212.954 250.044 225.205

212.954 250.044 225.205

Beheer en administratie N

Kosten beheer en administratie 118.037 116.217 115.942

Som der lasten 1.114.208 1.654.736 2.774.918

Resultaat 477.484 -249.208 -482.277

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- continuïteitsreserve 65.581 0 91.248

- bestemmingsreserves 364.421 -198.831 -536.435

- overige reserves 0 0 -65.342

- bestemmingsfonds 47.482 -50.377 28.252

477.484 -249.208 -482.277

Werkelijk 2009

EUR

Werkelijk 2010 Begroot 2010

EUR EUR
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010

Algemeen

Verslaggevingperiode

Algemeen

Transacties in vreemde valuta

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële instrumenten 

Materiële vaste activa

- Kantoorinventaris :     20%

- Automatisering :     20%

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen. 

Financiële instrumenten omvatten investeringen in effecten en overige vorderingen, liquide middelen, 

schulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) worden 

gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat 

van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als 

last in de staat van baten en lasten verwerkt.

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt 

samen met het kalenderjaar.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de 

transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per 

balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet 

monetaire activa en passiva in vreemde valuta's die tegen historische kostprijs worden opgenomen, 

worden naar euro's omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij 

omrekening optredende valutakoersverschillen worden in de staat van baten en lasten opgenomen. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 

methode op basis van de economische levensduur. 

Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Vorderingen en overlopende activa

Reserves

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves

Fondsen

Bestemmingsfonds(en)

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en Giften

Baten uit nalatenschappen

Bestemmingsfonds(en) betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven 

specifieke bestemming.

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en 

betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 

Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen of onvoorwaardelijk 

worden toegezegd. Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in 

Nederland.

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar 

waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet al in 

een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk 

tegenvallende opbrengsten.

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een 

voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 

van de inbaarheid van de vorderingen.
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Personeelsbeloningen/pensioenen

Algemene kosten beheer en administratie

Kostentoerekening

- direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;

- niet direct toerekenbare kosten worden als volgt verdeeld:

- Personeelskosten percentage op basis van tijdschrijven

- Huisvestingskosten percentage op basis van tijdschrijven

- Kantoor- en algemene kosten percentage op basis van tijdschrijven

- Afschrijving en rente percentage op basis van tijdschrijven

Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen 

worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarop de bijdragen 

betrekking hebben. 

De te betalen bijdrage uit hoofde van een pensioenregeling bestaat in beginsel uit de reguliere 

jaarlijkse bijdrage aan de pensioenuitvoerder te betalen premie.

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie op basis 

van de volgende maatstaven:

Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de 

(interne) beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de 

werving van baten. Hiertoe worden de accountantskosten, de administratiekosten (voor zover deze 

niet de projectadministratie betreffen) en de bestuurskosten gerekend.

Stichting Eye Care Foundation volgt de aanbevelingen van de VFI over de toepassing van RJ 650 voor 

kosten beheer en administratie.

Werknemers vanaf 21 jaar nemen deel aan de semicollectieve pensioenregeling van Nationale 

Nederlanden. De eigen bijdrage van werknemers bedraagt 6% van de pensioengrondslag.
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Toelichting op de balans

A. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Inventaris Hardware/ Totaal Totaal

software 2010 2009

EUR EUR EUR EUR

Aanschafwaarde

Saldo 1 januari 130.916 24.813 155.729 146.022

Investeringen 1.916 0 1.916 9.707

Saldo 31 december 132.832 24.813 157.645 155.729

Afschrijvingen

Saldo 1 januari 85.403 24.813 110.216 101.209

Afschrijvingen 10.649 0 10.649 9.007

Saldo 31 december 96.052 24.813 120.865 110.216

Boekwaarde 31 december 36.780 0 36.780 45.513

De investeringen betreffen kantoorinventaris in Nepal.

Van bovenstaande materiële vaste activa wordt EUR 34.320 aangehouden voor de bedrijfsvoering 

en EUR 2.460 voor de directe aanwending in het kader van de doelstelling.

B. Vorderingen en overlopende activa

31 december 31 december

2010 2009

EUR EUR

Debiteuren 1.021 31.357

Vooruitbetaalde kosten 493 3.227

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen 5.813 42.290

Te vorderen interest 11.561 9.706

Te vorderen dividendbelasting 0 6.362

Overige vorderingen en overlopende activa 15.558 20.067

34.446 113.009

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

In de vorderingen zijn geen bedragen begrepen met een looptijd langer dan 1 jaar.

C. Effecten

31 december 31 december

2010 2009

EUR EUR

Certificaten Triodos 0 11.573

De certificaten Triodos zijn op 5 juli 2010 verkocht voor € 11.573.
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D. Liquide middelen

31 december 31 december

2010 2009

EUR EUR

Deposito's 417.659 412.218

Spaarrekeningen 1.192.526 510.056

Bankrekeningen 341.708 1.205.457

Kapitaalrekening 3.878 3.838

Kasmiddelen 1.201 6.538

Kruisposten/gelden onderweg 0 1.433

1.956.972 2.139.540

Op de deposito's na zijn de liquide middelen terstond opeisbaar.

E. Reserves

31 december 31 december

2010 2009

EUR EUR

Continuïteitsreserve 568.664 503.083

Bestemmingsreserves 939.731 575.310

1.508.395 1.078.393

De mutaties in de reserves in het boekjaar 2010:

Continuïteits- Bestemmings- Totaal Totaal

reserve reserve 2010 2009

EUR EUR EUR EUR

Stand per 1 januari 503.083 575.310 1.078.393 1.588.922

Mutaties:

- Toevoeging via resultaat-

bestemming 65.581 373.154 438.735 298.870

- Bestedingen via resultaat-

bestemming 0 -8.733 -8.733 809.399

Stand per 31 december 568.664 939.731 1.508.395 1.078.393

Continuïteitsreserve

31 december 31 december

2010 2009

EUR EUR

Stand per 1 januari 503.083 411.835

Resultaatbestemming 65.581 91.248

Stand per 31 december 568.664 503.083

De looptijd van de deposito's bedraagt maximaal twaalf maanden. De rente varieerde tussen de 0,70% en 

1,4%.

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen 

dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De hoogte van de 

continuïteitsreserve is conform het CBF-Keurmerk door het bestuur bepaald op maximaal anderhalf maal de 

kosten van de werkorganisatie. De minimale hoogte van de continuïteitsreserve is door het bestuur bepaald 

op eenmaal de jaarlijkse vaste kosten van de werkorganisatie.
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Bestemmingsreserves

Reserve finan- Projecten Totaal

ciering activa 2010

EUR EUR EUR

Stand per 1 januari 2010 45.513 529.797 575.310

Mutaties:

- Toevoegingen via resultaatbestemming 0 373.154 373.154

- Bestedingen via resultaatbestemming -8.733 0 -8.733

Stand per 31 december 2010 36.780 902.951 939.731

De reserve Projecten is als volgt opgebouwd:

Nepal 513.072

Pakistan 19.879

India 25.000

Cambodja 100.000

Vietnam 100.000

Ghana 50.000

Tanzania 10.000

Laos 15.000

Oost-Afrika 30.000

Overige projecten 40.000

Totaal 902.951

F. Fondsen

Stand per Toe- Ont- Stand per

1 januari voeging trekking 31 december

EUR EUR EUR EUR

Cambodja 48.574 89.830 93.385 45.020

Vietnam 78.155 74.262 114.416 38.001

Tanzania 1.566 36 780 822

Nepal 0 289.900 194.091 95.809

Pakistan 9.353 0 53 9.301

Ghana 0 19.078 19.078 0

Laos 19.465 12.200 16.022 15.643

157.113 485.307 437.825 204.595

G. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31 december 31 december

2010 2009

EUR EUR

Verplichtingen nieuwbouw Mechi 0 447.833

Crediteuren 21.183 67.896

Belastingen en sociale premies 20.417 8.955

Onvoorwaardelijke projecttoezeggingen 208.829 510.905

Overige schulden en overlopende passiva 64.779 38.540

315.208 1.074.129

De fluctuatie tussen de schulden per 31 december 2010 en 31 december 2009 wordt met name veroorzaakt 

door de afgenomen verplichtingen aan projecten, dit betreft voornamelijk nieuwbouw Mechi Eye Hospital.

Onder de kortlopende schulden staan verplichtingen met een looptijd van minder dan 1 jaar verantwoord. 



50

oor 2011 t/m 2012  EUR  72.568 (2010: EUR 36.284).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur.

Overzicht van voorwaardelijke projectverplichtingen:

Projectnr. Project Budget (€) Periode

1102 Ghandaki Daulageri Eye Program, Nepal 106.282 2011

1103 Mechi Eye Care Program, Nepal 341.275 2011-2012

1105 HEH Roof Repair & Strengthening, Nepal 108.619 2011-2013

1106 Nepal Netra Jyoti Sangh, Nepal 60.900 2011-2013

Totaal Nepal 617.076

1301 Chitral, Pakistan 9.000 2011

Totaal Pakistan 9.000

2111 Stung Treng II, Cambodja 687 2011

2116 Ratanakiri II, Cambodja 29.533 2011-2012

Totaal Cambodja 30.220

2231 Tra Vinh IV, Vietnam 29.569 2011-2012

2242 Binh Phuoc IV, Vietnam 33.252 2011-2012

2291 Binh Duong I 11.353 2011-2012

Totaal Vietnam 74.174

3101 Bawku,Ghana 53.560 2011-2012

Totaal Ghana 53.560

Totaal generaal 784.030

De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2011 t/m 2012  EUR  72.568 (2010: EUR 36.284).

- Voldoende financiering

- Adequate rapportage

- Voldoende voortgang

Voorwaarden:
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Toelichting op de staat van baten en lasten

H. Baten uit eigen fondsenwerving

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

Mailingen 297.454 261.775 325.330

Donaties 578.474 234.750 273.802

Nalatenschappen 192.259 150.000 1.119.337

Akties 18.096 15.000 17.235

Projectfinanciering 260.687 722.503 184.180

Totaal 1.346.970 1.384.028 1.919.884

De volgende baten zijn ontvangen ten behoeve van de onderstaande landen:

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

Cambodja 83.834 78.594 17.566

Vietnam 47.545 103.409 45.814

Laos 12.200 0 22.090

Nepal 118.918 489.000 70.635

Ghana 0 35.000 17.524

Pakistan 0 0 15.284

Tanzania 36 16.500 31.506

262.533 722.503 220.419

De overschrijding van de begroting op het punt van donaties is veroorzaakt door een 

onvoorziene spontane bijdrage van € 340.000. Dit verklaart ook de toename t.o.v. 2009.

De afname ten opzichte van 2009 op het punt van nalatenschappen is te verklaren door het feit 

dat in 2009 enkele grote nalatenschappen zijn  afgehandeld.

De onderschrijding op het punt van projectfinanciering vloeit voort uit het feit dat een aantal 

begrote bijdragen nog niet zijn gerealiseerd.
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I. Baten uit acties van derden

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

Wilde Ganzen

Mechi Eye Hospital 0 0 209.637

Mechi Eye Care Program 90.000 0 81.400

HEH Roof repair 80.983 0 0

Ghana 19.078 0 0

Vietnam, project Binh Phuoc III 18.057 0 18.262

Vietnam, project Bac Lieu III 1.870 0 0

Vietnam, project Dong Thap 6.790 0 0

Cambodja, project Svay Rieng 5.996 0 35.000

222.774 0 344.299

Support Actie 2.650 2.500 3.137

Totaal baten uit acties van derden 225.424 2.500 347.436

J. Baten uit beleggingen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

Rente spaarrekeningen/deposito's 19.298 19.000 24.420

19.298 19.000 24.420

K. Overige baten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

Overige baten 0 0 901

De afname ten opzichte van vorig jaar komt doordat bijdragen aan de bouw en inrichting van 

het Mechi Eye Hospital  zijn afgenomen.

Er was geen bijdrage van Wilde Ganzen begroot, omdat ten tijde van het vaststellen van de 

begroting nog onvoldoende duidelijkheid was omtrent de goedkeuring van verschillende 

projectaanvragen.
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L. Besteed aan doelstellingen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

L1 Projecten, structurele hulp:

Cambodja 111.437 79.683 133.558

Vietnam 118.873 81.383 320.831

Laos 16.943 17.229 2.625

Nepal 357.818 666.268 1.531.081

India 0 5.000 0

Pakistan 4.664 11.739 8.433

Ghana 24.592 39.954 22.082

Tanzania 0 0 57.660

Overige projectuitgaven 16.259 35.800 26.049

650.585 937.056 2.102.320

Vrijval projectverplichtingen -214.393 0 0

436.192 937.056 2.102.320

Uitvoeringskosten eigen organisatie 211.251 221.840 195.811

647.443 1.158.896 2.298.131

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

L2 Voorlichting/bewustmaking:

Website 19.648 8.500 4.071

Advertenties 14.402 14.100 16.374

Audio-visueel 5.999 7.000 9.606

Persberichten 763 2.000 1.259

Congressen/Festivals/Lezingen 441 2.950 399

Promotiemateriaal 311 3.000 997

Nieuwsbrief 9.672 9.360 12.597

Overig 7.720 2.000 11.081

58.956 48.910 56.384

Uitvoeringskosten eigen organisatie 76.818 80.669 79.256

135.774 129.579 135.640

De overschrijding ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt doordat wegens 

omstandigheden een interim communicatie adviseur is ingehuurd. De overschrijding met 

betrekking tot de website is gelegen in het feit dat de vertaling van het engelstalige gedeelte 

duurder is uitgevallen.

De onderbesteding ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt  doordat bij het 

vaststellen van de begroting rekening gehouden is met forse investeringen voor additionele 

apparatuur voor het Mechi Eye Hospital. Deze investering is uitgesteld, omdat de benodigde, 

specifiek voor dit project geworven, fondsen niet werden gerealiseerd. De afname ten opzichte 

van 2009 is gelegen in het feit dat de bouw van het Mechi Eye Hospital in 2009 is afgerond. 
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Bestedingspercentages

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

Totaal bestedingen aan doelstelling 783.217 1.288.475 2.433.771

Totaal baten 1.591.692 1.405.528 2.292.641

Bestedingspercentage 49 92 106

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

Totaal bestedingen aan doelstelling 783.217 1.288.475 2.433.771

Totaal lasten 1.114.208 1.654.736 2.774.918

Bestedingspercentage 70 78 88

M. Werving baten

M1 Kosten eigen fondsenwerving

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

Mailpacks 21.478 32.500 26.498

Koude werving 40.172 61.700 67.186

Telemarketing 2.176 9.997 13.093

Nalatenschappen werving 0 500 100

Werving notariële akten 1.032 500 425

Werving projectfinanciering 0 0 48

Sponsorwerving 0 5.000 0

Dam tot Dam loop 5.802 6.000 5.919

Een lens voor een medemens 16.137 0 0

Overige acties 0 7.300 0

Overig 6.129 500 43

92.926 123.997 113.312

Uitvoeringskosten 120.028 126.047 111.893

Totaal 212.954 250.044 225.205

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie met 

de totale baten procentueel weergegeven.

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie met 

de totale lasten procentueel weergegeven.

De onderschrijding ten opzichte van de begroting is gelegen in het feit dat wegens 

omstandigheden een aantal geplande activiteiten geen doorgang heeft gevonden.

De afname ten opzichte van 2009 wordt hier mede door verklaard.
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Kostenpercentage fondsenwerving

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

Baten uit eigen fondsenwerving 1.346.970 1.384.028 1.919.884

Kosten eigen fondsenwerving 212.954 250.044 225.205

Kostenpercentage fondsenwerving 15,8 18,1 11,7

Het Centraal Bureau Fondsenwerving hanteert de norm dat gemiddeld over een periode van 

drie jaar de kosten van fondsenwerving per jaar maximaal 25% van de baten uit 

fondsenwerving mogen bedragen. Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving 

in relatie met de totale baten procentueel weergegeven.
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N. Kosten beheer en administratie

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

Bestuurskosten 8.698 10.950 2.997

Accountantskosten 17.737 20.000 19.635

Administratiekosten 10.653 8.140 12.166

Finance Planning & Control 0 500 0

Overig 8.931 1.000 1.887

46.019 40.590 36.685

Uitvoeringskosten eigen organisatie 72.018 75.627 79.257

Totaal 118.037 116.217 115.942

Kostenpercentage Beheer en administratie

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

Som der Lasten 1.114.208 1.654.736 2.774.918

Kosten Beheer en Administratie 118.037 116.217 115.942

Kostenpercentage Beheer en administratie 10,6 7,0 4,2

Onderstaand is de verhouding van de kosten Beheer en Administratie in relatie met de totale 

uitgaven procentueel weergegeven

De overschrijding van de overige kosten, ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door 

de externe hulp bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan. Dit verklaart deels ook de 

toename ten opzichte van 2009.

De overschrijding ten opzichte van de begroting van administratiekosten vloeit voort uit het feit 

dat de besparing op de inhuur van het externe administratiekantoor minder was dan begroot. 

De onderschrijding van bestuurskosten ten opzichte van de begroting komt met name voort uit 

het feit dat de geplande projectbezoeken door een bestuurslid geen doorgang hebben 

gevonden. 
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Bezoldiging directie

Naam M. Broers

Functie directeur

Dienstverband

Aard (looptijd) Onbepaald

Uren 32

Parttime percentage 88,9

Periode 1/1 - 31/12

Bezoldiging (EUR)

Jaarinkomen

Bruto loon/salaris 61.306

Vakantiegeld 4.808

Eindejaarsuitkering 5.088

71.202

SV lasten (wg deel) 7.070

Pensioenlasten (wg deel) 10.271

Totaal 2010 88.543

Totaal 2009 81.693

Het salaris is in overeenstemming met de in 2005 door Vereniging Fondsenwervende 

Instellingen (VFI), de branchevereniging voor landelijk wervende goede doelen, opgestelde 

Adviesregeling voor Beloning Directiefuncties. 
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Toelichting op lastenverdeling

Werkelijk Begroting Werkelijk

2010 2010 2009

EUR EUR EUR

Personeelskosten

Lonen en salarissen 300.803 272.770 257.512

Werknemersverzekeringen 38.564 42.310 34.150

Pensioenverzekeringen 37.829 33.200 41.972

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 5.841 6.000 6.653

Uitkering ziekengeld -21.932 0 0

Kosten vrijwilligers 931 1.000 932

Overige personeelskosten 16.560 22.500 16.389

378.596 377.780 357.608

Huisvestingskosten

Huur 47.600 46.675 34.551

Overige huisvestingskosten 2.393 3.400 19.445

49.993 50.075 53.996

Kantoor- en algemene kosten

Overige algemene kosten 40.877 67.150 45.607

40.877 67.150 45.607

Afschrijving en rente

Afschrijvingen 10.649 9.178 9.007

Rente lasten 0 0 0

10.649 9.178 9.007

Totaal 480.115 504.183 466.218

Onderbesteding ten opzichte van de begroting is het gevolg van het niet doorgaan van 

geplande uitbreiding van de database

ECF volgt de beloningsstructuur van de rijksoverheid (BBRA). Om de primaire 

arbeidsvoorwaarden hiermee in overeenstemming te brengen zijn in 2010 de salarissen 

aangepast. Dit verklaart de toename ten opzichte van de begroting en ten opzichte van 2009.
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Personeelsbestand

Deze medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:

Projecten: 2,2

Fondsenwerving en communicatie: 2,4

Administratie: 0,4

Directie: 0,4

Bezoldiging bestuur

Gedurende het boekjaar 2010 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 5,4 FTE (2009: 5,4 

FTE).

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Aan individuele bestuursleden werden 

in 2010 geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het Bestuur van Stichting Eye Care Foundation 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening voor het jaar eindigend op 
31 december 2010 van Stichting Eye Care Foundation te Amsterdam gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per  31 december 2010 en de staat van baten 
en lasten over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en de overige toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarreke-
ning die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor 
het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor 
de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten.  

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onzeverantwoordelijkheidishetgevenvaneenoordeeloverdejaarrekeningop
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat 
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-in-
formatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvor-
ming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwij-
king van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van 
deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel 
tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de ge-
bruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door 
het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening.
  
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samen-
stelling van het vermogen van Stichting Eye Care Foundation per 31 december 2010 
en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarver-
slaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). 

Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, ver-
enigbaar is met de jaarrekening.

Amstelveen, 27 mei 2011

KPMGACCOUNTANTSN.V.

S. Haringa RA
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Algemene gegevens

Kantoor Nederland
Eye Care Foundation
Postadres: : Postbus 59021, 1040 KA Amsterdam
Bezoekadres : Naritaweg 12-D, 1043 BZ Amsterdam
Telefoon : 020 – 647 38 79
Telefax : 020 – 475 14 67 
E-mail : info@eyecarefoundation.nl
Website : www.eyecarefoundation.nl
Postbank : 5 25 25
Stichtingenregister : 34 305 700, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
Nieuwsbrief :‘EenOgenblik’inmei,septemberennovember. 

Oplage13.000.
ANBI :  Stichting Eye Care Foundation is aangemerkt als algemeen nut beogende 

instelling.
CBF :  Stichting Eye Care Foundation voert het keurmerk van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving.

Kantoor Nepal
P.O.Box2389,Triporeswore,Kathmandu
T. +977 1 4260 804 / 4256 711
F. +977 1 4260 720 
E. eyecarefoundation.np@eyecare.wlink.com.np

Kantoor Vietnam
98 – Cao Thang street
Ward 4, District 3, 
Ho Chi Minh city
T. +84 (08) 3929 3207 
F. +84 (08) 3929 3207
E. hhuynh.eyecarefoundation.vn@gmail.com

Kantoor Cambodja
Office#160,Street71
Tonle Bassac, Chamkar Morn
P.O.Box2471
Phnom Penh
T. +855 23 4994145
E. tleng.eyecarefoundation.kh@online.com.kh 

Bestuur 
Voorzitter : Dhr. ir. R.W.M. van Rooijen
Vice-voorzitter : Dhr. drs. W.A. Meijer
Penningmeester : Dhr. drs. A.C.M. van der Linden RA (tot 30/09/10)
Penningmeester : Mevr. M. Septer (vanaf 1/10/10)
Lid : Dhr. C. van Dijl
Lid : Dhr. drs. Y.P. Henry
Lid : Dhr. F.A. Wijstma
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Bureau
Dhr. drs. M. Broers, directeur
Mw. Y.J.M. Reifler MPH, hoofd projecten unit
Mw. drs. L.F. Mieras, programma manager
Mw. C.F.M. Fennis, coördinator fondsenwerving
Mw. drs. M.E. Geels, coördinator voorlichting en communicatie
Dhr. S.J.V. van Leeuwen, databasemarketing en fondsenwerving

Vrijwilligers
Mw. M.A.W.M. Lokken-Bruins, database ondersteuning
Mw. A. Lim, bureau ondersteuning 
Dhr. A.H.M. Roelofs, fondsenwerving en bouwkundig advies
Dhr. dr. ir. P.W. Germeraad, bouwkundig advies
Dhr. R. Wiedijk RA, organisatie advies

Medisch adviseurs
Dhr. drs. G.M. Smith, oogarts
Dhr. drs. W.H. Beekhuis, oogarts
Mw. G. Janssen, optometrist
Dhr. drs. J.M. den Boon, oogarts
Dhr. drs. C. van der Windt, oogarts
Dhr. drs. H.J. Dragt, oogarts
Dhr. drs. A. Lefeber, oogarts

Vertegenwoordiging in Nepal, Kathmandu
Mr. Anil P. Gorkhaly, executive manager 

Vertegenwoordiging in Vietnam, Ho Chi Minh City
Mr. Huynh Ba Huy MPH, country representative
Ms. Nguyen Mai Han, assistant administration and finance 

Vertegenwoordiging in Cambodja, Phnom Penh
Mr. Thong Chun Leng MPH, country representative
Mrs. Pech Chanmony, assistant administration

Vertegenwoordiging in Pakistan, Peshawar  
Mrs. dr. Kausar Kursheed, representative

Accountant      
KPMG Accountants NV, Amstelveen

Foto’s: cover, binnenkant cover, pagina 8, 12, 19, 20, 23, 24, 34, 35, 36, 41, 65: Marielle van Uitert.  
Overigefoto’s:EyeCareFoundation.
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