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2011 In een OOG-opslag

Eye Care Foundation ondersteunde in 2011 in vijf Aziatische landen en 

in drie Afrikaanse landen projecten ten behoeve van het bestrijden en

voorkomen van onnodige blindheid en slechtziendheid.

Resultaten 

Aantal consulten: 

Aantal oogoperaties: 

Aantal opleidingen: 

• Oogartsen

• Oogheelkundig ondersteunend personeel

• Overig ondersteunend personeel

Baten en Lasten 

Baten (in euro) 

Lasten (in euro) 

Projecten, structurele hulp:

Voorlichting, bewustwording: 

Kosten eigen fondsenwerving:

Kosten beheer en administratie:

2011

389.150

28.531

35

294

2.922

begroot

1.307.243

1.196.733

151.342

340.066

121.939

2010

307.234

23.290

31

480

2.793

werkelijk

1.397.285

786.740

172.087

244.399

114.105
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Voorwoord

In 2011 timmerde Eye Care Foundation opnieuw aan de weg met goede resultaten in de 

projecten. Dat onze steun wordt gewaardeerd bleek in de loop van het jaar: oogarts en 

medisch adviseur voor Eye Care Foundation Houdijn Beekhuis ontving een onderschei-

ding van de Vietnamese provincie Ca Mau. Eye Care Foundation werd door de Vietname-

se overheid onderscheiden voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van oogzorg.  Aan het 

einde van het jaar werd bekend dat “onze man” in Nepal, Anil Gorkhaly, onderscheiden 

wordt door de Vereniging van Oogartsen in Azië voor zijn bijdrage aan de strijd tegen on-

nodige blindheid. We zijn heel trots op deze lof. Het sterkt ons in de overtuiging dat we 

moeten blijven doen wat we doen: oogzorg beschikbaar maken voor de allerarmsten op 

de meest afgelegen plaatsen.

Eye Care Foundation is een organisatie die samenwerking met collega organisaties zoekt, 

zowel op operationeel als op financieel gebied. In Azië en in Afrika blijven we in de be-

staande projectlanden werken aan versterking van de bestaande oogzorg structuren.  

De mogelijkheid om nieuwe activiteiten te ondersteunen wordt zorgvuldig gewogen ten 

opzichte van de aanwezige financiële en operationele capaciteit, maar ook ten opzichte 

van de mate waarin nationale oogzorg programma’s op eigen benen kunnen staan.

We zijn tevreden over de behaalde resultaten in de projecten. Over het algemeen zijn de 

voor 2011 geplande activiteiten uitgevoerd. Behalve in de projectlanden zijn we ook in 

Nederland actief geweest. We hebben ook in 2011 een goede bijdrage kunnen leveren 

aan het bewustwording over het probleem van onnodige blindheid.

Fondsenwerven is in deze economisch moeilijke tijden lastig. In 2011 hebben we onze 

doelstellingen op het gebied van fondsenwerving niet volledig kunnen realiseren. Goede 

oogzorg is een kwestie van lange adem. Eye Care Foundation blijft uw steun hard nodig 

hebben. Onze donateurs hebben in 2011 driemaal de nieuwsbrief “Een Ogenblik Alstu-

blieft” ontvangen en zijn zo geïnformeerd over de voortgang van de projecten. 

We bedanken alle mensen, instellingen en bedrijven die in 2011 hebben bijgedragen aan 

het werk van Eye Care Foundation. Het herstel van het gezichtsvermogen geeft mensen 

niet alleen het licht in de ogen, maar ook het licht in het leven terug. Er is nog veel te 

doen. Samen met u blijven we in staat om te werken aan een menswaardiger en onafhan-

kelijker bestaan voor veel mensen in ontwikkelingslanden.

Rob van Rooijen,  

   

Voorzitter   

   

Martien Broers,

Directeur
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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 

leveren 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 sa-

menleving met betrekking tot deze problematiek.

Doelstelling, beleid en strategie

Eye Care Foundation is ontstaan op basis van de 

behoefte om vanuit Nederland ondersteuning te 

geven aan het opzetten en versterken van goede 

en betaalbare oogzorg in ontwikkelingslanden. In 

eerste instantie gebeurde dat vooral door uitzen-

ding van oogheelkundige teams vanuit Neder-

land. Later richtte de steun zich op het versterken 

van de lokale capaciteit door opleidingen moge-

lijk te maken of door infrastructurele steun in de 

vorm van het bouwen van oogklinieken en het 

doneren van oogheelkundige apparatuur.

In september 2010 is het strategisch plan voor de 

periode 2011-2015 vastgesteld. Dit bevat vooral 

concrete en gekwantificeerde omschrijving van de 

richtinggevende doelstellingen voor de komende 

periode. In 2011 is een koers uitgezet die zal 

leiden tot het optimaliseren van de activiteiten in 

Beleggen

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. Eye Care Foundation houdt, conform de richtlijn voor jaarver-

slaglegging voor fondsenwervende instellingen, alleen deze specifiek bestemde reserves aan. Dit 

betekent dat reeds geworven, maar nog niet uitgegeven middelen alleen op kortlopende depo-

sito’s kunnen worden ingezet.

Salarissen

Eye Care Foundation hanteert in haar beloningsbeleid een marktconforme benadering. Dit bete-

kent dat de salariëring in overeenstemming is met die van vergelijkbare 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 Fondsenwervende Instellingen (VFI) opgestelde ‘Adviesrege-

ling Beloning Directeuren van Goede Doelen’. De regeling is op 8 september 2011 aangepast. De 

aangepaste regeling geldt onder de naam “Regeling beloning directeuren van goede doelen ten 

behoeve van besturen en raden van toezicht’ vanaf 1 januari 2012.

Vermogen

De stichting hanteert een conservatief vermogensbeleid. Dit houdt in dat het bestuur de solvabili-

teitspositie op regelmatige basis beoordeelt, dat er een richtlijn is voor de minimale beschikbaar-

heid aan fondsen voor nieuwe projecten en dat projecten op individuele 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 balansto-

taal dienen te bedragen. Bestemmingsfondsen bevatten geworven gelden, die door de donor voor 

specifieke activiteiten of projecten zijn bestemd. Bestemmingsreserves bevatten geworven gelden, 

waaraan door het bestuur ten behoeve van de projectdoelstelling een bestemming is gegeven. Eye 

Care Foundation steunt in de meeste gevallen projecten met een looptijd over meerdere jaren. Bij 

de bestemming van middelen door het bestuur is niet alleen rekening gehouden met de project-

verplichtingen op korte termijn, maar ook met de plannen op langere termijn. De bestemmingsre-

serves bieden de garantie dat de  (meerjarige) activiteiten waaraan Eye Care Foundation zich heeft 

gecommitteerd ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Azië en uitbreiding van activiteiten in de bestaan-

de projectlanden in Afrika. 

Eye Care Foundation is in 2011 actief geweest in 

de Himalaya regio (Nepal, Pakistan), in Zuidoost 

Azië (Vietnam, Cambodja, Laos) en in delen van 

Afrika (Ghana, Tanzania, Oeganda). De onder-

steuning is het meest succesvol 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 projectondersteuning 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 continuïteit en 

kwaliteit te waarborgen. Vanuit Nederland en via 

de veldkantoren in Nepal, Vietnam en Cambodja 

wordt inhoudelijke ondersteuning aan het alge-

meen en medisch management van onze project-

partners verleend. Deze steun draagt bij aan de 

verduurzaming van de gesteunde oogzorgpro-

gramma’s en stelt de lokale partners in staat in 

toenemende mate op eigen kracht de noodzake-

lijke oogzorg te organiseren en uit te voeren.

Op het gebied van fondsenwerving en voorlich-

ting zijn in 2011 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 oogproblemen. De actie ‘Een Lens voor een 

Medemens’ is hier een belangrijk onderdeel van. 

De in 2010 ontwikkelde proeftrajecten voor fond-

senwerving zijn in 2011 ingezet. We hebben de 

belangrijkste doelstelling op dit punt, het verster-

ken van de aanwas van nieuwe donateurs in 2011 

niet volledig kunnen realiseren. Donateurs en po-

tentiële donateurs zijn om begrijpelijke redenen in 

economisch moeilijke tijden minder toeschietelijk. 

Ook is de donateur van de 21e eeuw minder ge-

bonden aan één of meerdere doelen. Donateurs 

geven er in toenemende mate de voorkeur aan 

om incidenteel en niet structureel te doneren.
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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 de uitvoerend direc-

teur, die zowel beleidsinitiërend als beleidsuitvoe-

rend is. De directeur geeft leiding aan de uitvoe-

rende organisatie van de stichting en verricht zijn 

werkzaamheden op basis van een directieregle-

ment, 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 zorgvul-

dig. Hiermee wordt gewaarborgd dat de functies 

‘besturen’ 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 2011 zes keer. De belangrijkste onderwerpen 

waren:

• visie en beleid

• HRM

• Kansen en bedreigingen

• Rapportage

• Vaststelling jaarplan

• Vaststelling jaarverslag

• Zelfevaluatie

Kantoor in Nederland

De belangrijkste taken op het kantoor in Amster-

dam betreffen de fondsenwerving en het bewa-

ken, evalueren en inhoudelijk ondersteunen van 

voortgang in de projecten en de wijze waarop 

middelen worden ingezet. Daarnaast onderhoudt 

het kantoor de communicatie met de donateurs 

en met de Nederlandse samenleving. Ook inter-

nationale contacten worden vanuit het kantoor in 

Nederland opgezet en onderhouden. 

Martien Broers was in 2011 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 projec-

tenafdeling. Caecil Fennis was belast met de fond-

senwerving en Margreet Geels met de communi-

catie en voorlichting. Bas van Leeuwen onderhield 

de donateurdatabase en de contacten met de 

donateurs. Hij was ook verantwoordelijk voor het 

analyseren van de resultaten van de fondsenwer-

ving en hield zich bezig met de financiële adminis-

tratie. 

Annette Lim ondersteunde op oproepbasis in 

de tweede helft van het jaar de fondsenwerving 

en communicatie. In de eerste helft van het jaar 

werkte ze als vrijwilliger op kantoor.

Naast de betaalde krachten zijn voor Eye Care 

Foundation een aantal mensen op vrijwillige basis 

actief:

Marjan Lokken hield zich één dag per week bezig 

met de donateuradministratie.

Pieter Germeraad was in 2011 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 

organisatie en interne beheersing. Op basis van 

zijn advies werd ook de administratieve relatie tus-

sen de veldkantoren en het kantoor in Nederland 

versterkt.

Met betrekking tot medische zaken kon Eye Care 

Foundation in 2011 rekenen op advies en tech-

nische ondersteuning van de oogartsen Houdijn 

Beekhuis, Marius den Boon, Gerard Smith, Ton 

Lefeber , Coen Koppert, Henk Dragt, Coen Hiem-

stra, John van Haarlem, Arie van Oosterwijk en 

Cees van der Windt. Gabriëlle Janssen, Feike Grit 

en Frank Buijs adviseerden op het gebied van op-

tometrie. Daarnaast werd Eye Care Foundation op 

incidentele basis bijgestaan door diverse andere 

specialisten op het terrein van de oogheelkunde.

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 fondsenwerving 

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, 

zodat de continuïteit wordt gewaarborgd.

Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoe-

ding 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 aanbeve-

lingen 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 de VFI. 

De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaar-

tecriteria een maximumnorm voor het jaarinko-

men. 

Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante 

werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg 

voor Martien Broers 95.276. Deze beloning bleef 

binnen VFI-maxima.

Besteding van middelen

Richtinggevende doelstellingen

Eye Care Foundation werkt met meerjarenbeleids-

plannen die tussentijds vorm krijgen in jaarplan-

nen. In september 2010 is het meerjarenplan van 

de stichting bijgewerkt en vastgesteld voor de 

periode 2011 – 2015.

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 hieromtrent 

voorlichten van het publiek in Nederland.

De stichting is op 1 juli 2008 ontstaan uit de stich-

tingen Mekong Eye Doctors en Oogzorg Wereld-

wijd. Lopende projecten van de rechtsvoorgan-

gers zijn voortgezet. 

In het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 zijn rich-

tinggevende doelstellingen uitgewerkt op het 

gebied van:

• Projectondersteuning: de geografische speer-

punten zijn vastgelegd; de relatie met en rol 

van de veldkantoren is uitgewerkt; de ruimte 

voor groei is geïnventariseerd; projectonder-

steuning is gericht op inbedding in nationale 

oogzorgstructuren; differentiatie naar omvang 

en duur is geoptimaliseerd.

• Fondsenwerving: een evenwichtige verdeling 

van donaties op private basis en uit project-

financiering; een fondsenwervingsmatrix die 

voldoende rendeert om de kosten te recht-

vaardigen; het uitbouwen van de inkomsten, 

zowel op de zakelijke als op de particuliere 

markt.

• Voorlichting: het vergroten van het draagvlak 

in de Nederlandse samenleving; een regionale 

insteek bij het voorlichten van het Nederland-

se publiek over onnodige blindheid en slecht-

ziendheid in ontwikkelingslanden.

• Financiën, planning en controle: een adequaat 

systeem van periodieke financiële rapportage; 

een administratief systeem dat voldoet aan de 

richtlijnen gesteld in Richtlijn 650 voor finan-

ciële 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 veld-

kantoren.
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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 bestedingsca-

tegorie uitgewerkt en de daarvoor, naar verwach-

ting, benodigde budgetten beschreven.

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 

geïnformeerd over de voortgang van de lopende 

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

Om te kunnen meten in hoeverre de activiteiten 

en steun van Eye Care Foundation resultaat ople-

veren, hanteert de stichting een systeem waarbij 

de projecten in fases en meetbare eenheden zijn 

ingedeeld. Op deze manier worden de resultaten 

van de inspanningen inzichtelijker.

Financieel

In de staat van baten en lasten worden de werke-

lijke opbrengsten en kosten in 2011 

vergeleken met de begrote bedragen voor 2011 

en met de werkelijke bedragen over 2010.

De baten over 2011 zijn € 90.042 hoger dan be-

groot en € 194.407 lager dan in 2010.

Een deel van de inkomsten die uit eigen fond-

senwerving zijn begroot, zijn in 2011 uiteindelijk 

gerealiseerd als inkomsten uit acties van derden. 

De inkomsten uit nalatenschappen waren hoger 

dan begroot.

De kosten van eigen fondsenwerving zijn hoger 

dan in 2010. Vanwege langdurig ziekteverzuim in 

2011 zijn extra kosten voor vervanging noodzake-

lijk gebleken.

De bestedingen aan de doelstellingen zijn in 2011 

€ 389.248 lager dan begroot. Dit is vooral het 

gevolg van het feit dat een aantal begrote inves-

teringen met betrekking tot de inrichting van een 

oogziekenhuis in Nepal zijn uitgesteld en door de 

vrijval van een aantal projectverplichtingen. De 

bestedingen aan de doelstellingen zijn € 175.610 

hoger dan in 2010. Er zijn in het kader van de pro-

jectdoelstelling meer activiteiten uitgevoerd. Op 

het terrein van voorlichting is meer geld besteed 

aan bewustwording en voorlichting in de media.

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 

reserves en fondsen vallen uiteen in bestemmings-

fondsen, bestemmingsreserves (Eye Care Founda-

tion houdt geen onbestemde reserves aan) en een 

continuïteitsreserve.

Met betrekking tot de continuïteitsreserve han-

teert Eye Care Foundation de richtlijn van het 

Centraal Bureau Fondsenwerving dat deze reserve 

maximaal 1,5 maal de jaarkosten van de werkor-

ganisatie omvat.

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 ten behoeve van de doelstelling gegeven. 

Eye Care Foundation committeert zich in de 

meeste gevallen voor meerdere jaren aan pro-

jecten. De bestemmingsreserves worden aange-

houden om aan deze meerjarige toezeggingen te 

kunnen voldoen. Jaarlijks worden deze reserves 

door het bestuur bijgesteld, op basis van de lo-

pende projectverplichtingen.

Bestemmingsreserves worden ingezet ten be-

hoeve van projectkosten. Kosten voor de voorlich-

tingsdoelstelling en kosten voor de eigen organi-

satie worden hieruit niet gedekt.

Eye Care Foundation hanteert voor de kosten 

Beheer en Administratie (op basis van de door 

de VFI opgestelde aanbeveling Kosten B&A) een 

norm van 5-7,5%. Kosten voor financiën, planning 

en control (waaronder accountants- en administra-

tiekosten) en kosten van het bestuur worden vol-

ledig aan beheer en administratie toegerekend. 

Voor de overige uitvoeringskosten eigen organisa-

tie vindt een ‘naar rato’ toerekening plaats.

Omgaan met belanghebbenden

Eye Care Foundation hecht, vanaf haar oprich-

ting, veel waarde aan goede contacten met haar 

belanghebbenden. In de loop der tijd is zo een 

aantal, voor de stichting zeer waardevolle, net-

werken ontstaan met subsidiënten, 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 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 

donateurs informatie over specifieke projecten. Zo 

blijven donateurs op de hoogte van alle ontwik-

kelingen. De stichting is daarnaast zeer geïnte-

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 2011 is specifieke aandacht gegeven aan per-

soonlijk contact met trouwe donoren, zoals dat in 

het strategisch plan is voorzien. In het najaar van 

2011 werd in museum CORPUS in Oegstgeest 

voor het eerst een groep donateurs ontvangen 

en specifiek geïnformeerd over het werk van Eye 

Care Foundation en de verschillende mogelijkhe-

den om de stichting te steunen.

Communicatie met begunstigde organisaties

Met organisaties waarmee een subsidierelatie 

bestaat, onderhoudt de stichting functionele, be-

trokken en zakelijke contacten om de zuiverheid 

van beoordeling en evaluatie te kunnen garande-

ren. Regelmatig hebben projectpartners contact 

met het kantoor in Amsterdam om informatie 

over de projecten te kunnen verstrekken. Van haar 

kant houdt de stichting via werkbezoeken zelf een 

vinger aan de pols over de besteding van gelden. 

Eye Care Foundation ondersteunt of voert oog-

heelkundige projecten uit die zoveel mogelijk zijn 

ingebed in de nationale planning voor blindheid-

bestrijding. 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 natio-

nale 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 kantoor-

ondersteuning. Daarnaast werkt een aantal vrij-

willigers 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 

in 2011 vastgesteld. Hierdoor wordt een beter 

inzicht verkregen in de relatie met vrijwilligers en 

de wijze waarop Eye Care Foundation met hen 
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communiceert.

De communicatie met de medisch vrijwilligers is 

vanaf 2011 georganiseerd in de Klankbord Groep. 

Dit platform, waarin de als vrijwilliger aan de stich-

ting verbonden oogartsen en andere specialisten 

zitting hebben, komt tweemaal per jaar bijeen om 

samen met het Hoofd Projecten en het bestuur te 

overleggen over de invulling van de portfolio en 

de operationele strategie. Op deze wijze wordt, 

behalve in de projecten zelf, specifieke oogheel-

kundige expertise ook beschikbaar voor de orga-

nisatie in brede zin.

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 gegeven 

aan de gestructureerde invulling hiervan. 

Er is regelmatig kantooroverleg tussen alle mede-

werkers en tussen medewerkers van de verschil-

lende terreinen onderling, zoals projectondersteu-

ning, voorlichting, fondsenwerving en beheer en 

administratie.

Communicatie met media

Op regelmatige basis communiceert Eye Care 

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 on-

nodige 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 adviesre-

geling voor de beloning van directiefuncties bij 

goede doelen.

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 

Werkgroep Tropische Oogheelkunde, met Neder-

landse professionals op het gebied van oogzorg 

en oogheelkunde in ontwikkelingslanden, overleg 

gevoerd.

Klachten

De stichting kent een klachtenprocedure. Het 

klachtenregister wordt periodiek ter kennis ge-

steld aan het bestuur.

Eye Care Foundation ontving in 2011 31 klachten, 

die allen op basis van de in 2008, conform de 

richtlijnen van het CBF, vastgestelde klachtenre-

geling, zijn afgehandeld. De klachten betroffen 

fouten bij het incasseren van donaties en de toon 

van communicatie met de donateurs. Eye Care 

Foundation heeft de opmerkingen ter harte geno-

men en maatregelen genomen om deze onvolko-

menheden in de toekomst te vermijden.

Vooruitblik

De fondsenwerving is in 2011 achtergebleven bij 

de verwachtingen. We moeten daarom in 2012 

alle zeilen bijzetten om meer en meer structurele 

inkomsten te werven. In het particuliere segment 

zullen we onze inspanningen onverkort voortzet-

ten. We zullen ons moeten beperken tot de tradi-

tionele wervingsmethoden, omdat de beschikbare 

budgetten voor fondsenwerving beperkt zullen 

zijn. De wervingsinspanningen bij bedrijven, stich-

tingen en vermogensfondsen zullen waar mogelijk 

geïntensiveerd worden.

Door de steun van Eye Care Foundation worden 

projecten niet alleen financieel versterkt, maar 

ook inhoudelijk draagt de input van de stichting 

bij aan het versterken van projecten. Zo zijn ze 

beter in staat om op termijn zelfstandig te functi-

oneren. Zo wordt ook de meest doelmatige inzet 

van financiële steun binnen een project gegaran-

deerd. Eye Care Foundation zal dit aspect in haar 

wervingsaanpak nadrukkelijker meenemen, zodat 

deze toegevoegde waarde niet verloren gaat.

Eye Care Foundation zal zich in de komende jaren 

profileren als een samenwerkende organisatie. Zo-

wel bij het projectmanagement als op het gebied 

van fondsenwerving zullen we actief zoeken naar 

partners. Op deze wijze kunnen we onze bijdrage 

zo efficiënt en effectief mogelijk maken.

In de projecten verwachten we in 2012 resultaten 

te behalen die in lijn zijn met de in het strategisch 

plan benoemde doelstellingen. Dit betekent dat 

verwacht wordt dat de voor 2012 geplande acti-

viteiten zullen worden uitgevoerd, maar ook dat 

de projecten zich zoals beoogd zullen ontwikkelen 

op het pad naar uiteindelijke zelfstandigheid. In 

het licht van de tegenvallende fondsenwerving in 

2011 zullen we behoudend zijn met het aangaan 

van nieuwe verplichtingen.

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 terug-

dringen van dit probleem. 

We hopen dat u ons wilt blijven steunen.
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Doelactiviteiten

Voorlichting

In 2011 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.

De nieuwsbrief, ‘Een Ogenblik Alstublieft’ ver-

scheen in 2011 driemaal  en informeerde dona-

teurs en andere belanghebbenden over de resul-

taten en de stand van de projecten. Ook werd de 

nieuwsbrief ingezet als voorlichtingsmateriaal bij 

wervingsacties en werd ze verspreid op festivals 

en congressen.

De actie ‘Een Lens voor een Medemens’ werd in 

2011 voortgezet. De daarvoor bestemde actiefol-

der werd in zoveel mogelijk ziekenhuizen door 

enthousiaste oogartsen onder hun patiënten ver-

spreid. Aansluitend werd het publiek via artikelen 

en advertorials in de lokale media geïnformeerd 

over Eye Care Foundation. In 2012 zal de actie 

door gerichte communicatie met de oogartsen 

verder worden uitgebreid. 

Op het congres van het Nederlands Oogheelkun-

dig Genootschap (NOG) en het congres Neder-

landse Intra Oculaire Implant Club (NIOIC) was 

Eye Care Foundation aanwezig met een informa-

tiestand. Ook gaf Eye Care Foundation op het 

Bevrijdingsfestival in Amsterdam voorlichting over 

haar werk. 

De in 2010 in Nepal en in 2011 in Ghana gemaak-

te voorlichtingsfilms zijn bij lezingen, congressen, 

festivals en op internet ingezet. Ook op (lokale) 

radio en TV wordt op deze wijze informatie gege-

ven over het probleem van blindheid en slecht-

ziendheid in ontwikkelingslanden.

Via de vernieuwde website is het aantal bezoe-

kers per maand verdrievoudigd, waardoor meer 

mensen kennis nemen van het werk van Eye Care 

Foundation. Ook via Facebook en via e-mail wordt 

regelmatig en op een interactieve manier gecom-

municeerd over de projecten en manieren om in 

actie te komen en de projecten te steunen. 

Begroting 2012

Begroot 2012

EUR

959.688

208.290

299.207

12.200

786.740

172.087

1.196.733

151.342

1.268.120

65.700

20.000

1.353.820

1.167.978

311.407

123.203

1.602.588

-248.768

1.182.208

189.766

25.311

1.397.285

958.827

244.399

0

244.399

114.105

1.317.331

79.954

1.210.743

77.500

19.000

1.307.243

1.348.075

340.066

0

344.066

121.939

1.810.080

-502.837

Baten:

Eigen fondsenwerving

Acties derden

Beleggingen

Som der baten

Lasten:

Besteed aan 

doelstellingen

Projecten

Voorlichting

Werving baten

Eigen fondsenwerving

Acties Derden

Beheer en 

administratie

Kosten B&A

Som der lasten

Resultaat

Werkelijk 2011

EUR

Begroot 2011

EUR
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Projecten

Inleiding

Om de resultaten van de inspanningen inzichte-

lijker te maken is een systeem ontwikkeld waarbij 

de projecten in fases en meetbare eenheden zijn 

ingedeeld. Daarnaast zijn doelstellingen gefor-

muleerd voor de project periode 2011-2015. Per 

projectland worden de geplande en de behaalde 

resultaten weergegeven.

Om goede oogzorg voor iedereen in de betref-

fende samenleving toegankelijk en bereikbaar te 

maken, draagt Eye Care Foundation kennis en er-

varing over aan oogzorg autoriteiten, specialisten 

en andere groeperingen, die zich bezig houden 

met oogzorg. Op deze wijze dragen we bij aan de 

realisering van Vision 2020, een mondiale cam-

pagne die onnodige blindheid in het jaar 2020 wil 

uitbannen.

Eye Care Foundation richt haar activiteiten op de 

twee geografische speerpunten Azië en Afrika. 

De nadruk in de zeven projectlanden ligt in de 

eerste plaats op het versterken van primaire oog-

zorgstructuren 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 ad-

viesorganen en beleidsorganen, bij onderwijsin-

stituten 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 aan-

schaf van passende apparaten en instrumenten, 

zodat optimale oogzorg mogelijk wordt. 

Besteding middelen

Van de totale aan de projectdoelstelling bestede 

middelen, werd 19% besteed aan oogheelkundige 

behandelingen, 32% voor de verbetering van de 

capaciteit en 49% werd benut voor het verbeteren 

van de infrastructuur.

Oogheelkundige behandelingen

34% van de uitgaven aan oogheelkundige behan-

delingen is besteed in Nepal terwijl de bestedin-

gen in Cambodja en Vietnam volgen met respec-

tievelijk 33% en 20%.

Capaciteitsverbetering

Bij de capaciteitsverbetering neemt Vietnam het 

grootste deel (34%) voor haar rekening. Dit komt 

doordat een groot aantal dorpsvrijwilligers zijn 

getraind. In Nepal, dat op de tweede plaats komt 

met 31%, werden de middelen ook voornamelijk 

aangewend voor het trainen van ondersteunend 

personeel, evenals in Cambodja waar 17% van het 

budget voor capaciteitsverbetering aan trainingen 

besteed werd.

Infrastructurele ondersteuning

Voor het verbeteren van de infrastructuur komt 

85% van de bestede middelen op rekening van 

het programma in Nepal waar in Pokhara het dak 

van het oogziekenhuis in gerenoveerd en twee 

terreinauto’s werden aangekocht, terwijl voor het 

in 2009 geopende oogziekenhuis in Mechi de 

benodigde apparatuur aangeschaft werd. Hierna 

volgen Vietnam (11%) en Cambodja (3%). In deze 

beide landen bestond de bijdrage vooral uit appa-

ratuur.actie te komen en de projecten te steunen. 
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De doelstellingen van Eye Care Foundation in het 

meerjarenbeleidsplan 2011-2015 voor Nepal zijn 

het succesvol afsluiten van twee projecten, het 

naar een volgende fase brengen van één project 

en het opstarten van twee nieuwe projecten. In 

2012 zal naar verwachting één project worden 

beëindigd. Het project Mechi zal in 2014 naar een 

volgende fase worden gebracht en inmiddels zijn 

er door Eye Care Foundation twee nieuwe pro-

jecten gestart. Het behalen van de doelstellingen 

komt daarmee onder handbereik.

Nationale ontwikkelingen in 2011

• Instabiele politiek. Na een periode van zeven 

maanden is de communistische minister presi-

dent in augustus opgevolgd door een maoïsti-

sche leider. 

• Stagnerend vredesproces, problemen rond de 

integratie van de 19.000 voormalige maoïsten-

strijders bij de staatveiligheidstroepen;

• Economische teruggang door onder andere 

onvoldoende energie, een hoge mate van cor-

ruptie en een grote werkeloosheid.

Nationaal beleid in de oogzorg

• Nepal onderschrijft Vision 2020 en werkt sinds 

1981 aan de verbetering van oogzorg;

• De Nepalese NGO, Nepal Netra Jyoti Sangh, 

heeft als doel een uitgebreid oogzorgnetwerk 

te vormen, waarin  oogzorg toegankelijk is 

voor de gehele bevolking.

• Voor een ontwikkelingsland heeft Nepal 

relatief goede oogzorg. Deze is geheel opge-

bouwd door NGO’s. Op basis van jarenlange 

lobby en het aantonen van de effectiviteit van 

de oogzorg is de Nepalese regering begon-

nen meer verantwoordelijkheid te nemen. 

Zo ontvangen een beperkt aantal afgelegen 

gebieden operationele ondersteuning van de 

overheid. In 2020 zal de oogzorg in alle distric-

ten onder (financiële) verantwoordelijkheid van 

de overheid vallen.

Sterktes in de oogzorg

• Goede opleidingsmogelijkheden in Nepal;

• Goede kwalitatieve oogzorg.

De doelstellingen van Eye Care Foundation in het 

meerjarenbeleidsplan 2011-2015 voor Nepal zijn 

het succesvol afsluiten van twee projecten, het 

naar een volgende fase brengen van één project 

en het opstarten van twee nieuwe projecten. In 

2012 zal naar verwachting één project worden 

beëindigd. Het project Mechi zal in 2014 naar een 

volgende fase worden gebracht en inmiddels zijn 

er door Eye Care Foundation twee nieuwe pro-

jecten gestart. Het behalen van de doelstellingen 

komt daarmee onder handbereik.

Nationale ontwikkelingen in 2011

• Instabiele politiek. Na een periode van zeven 

maanden is de communistische minister presi-

dent in augustus opgevolgd door een maoïsti-

sche leider. 

• Stagnerend vredesproces, problemen rond de 

integratie van de 19.000 voormalige maoïsten-

strijders bij de staatveiligheidstroepen;

• Economische teruggang door onder andere 

onvoldoende energie, een hoge mate van cor-

ruptie en een grote werkeloosheid.

Nationaal beleid in de oogzorg

• Nepal onderschrijft Vision 2020 en werkt sinds 

1981 aan de verbetering van oogzorg;

• De Nepalese NGO, Nepal Netra Jyoti Sangh, 

heeft als doel een uitgebreid oogzorgnetwerk 

te vormen, waarin  oogzorg toegankelijk is 

voor de gehele bevolking.

• Voor een ontwikkelingsland heeft Nepal 

relatief goede oogzorg. Deze is geheel opge-

bouwd door NGO’s. Op basis van jarenlange 

lobby en het aantonen van de effectiviteit van 

de oogzorg is de Nepalese regering begon-

nen meer verantwoordelijkheid te nemen. 
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 Zwaktes in oogzorg

• De oogheelkundige dienstverlening is afhan-

kelijk van NGO’s;

• Goedopgeleide oogartsen zijn werkzaam in de 

hoofdstad;

• Goed opgeleid personeel is moeilijk aan te 

trekken in de rurale gebieden;

• NGO afhankelijke en gestuurde oogklinieken;

• Veel oogklinieken liggen in economisch gun-

stig gebied (Terai) en daardoor is er geringe 

spreiding van oogzorgvoorzieningen over het 

land;

• Onvoldoende overheidsparticipatie.

Ondersteuning Eye Care Foundation

• Oprichten en ondersteunen van twee oogzie-

kenhuizen in Pokhara en Mechi;

• Ondersteunen van oogzorgprogramma’s in 

drie zones Gandaki, Dhaulagiri en Mechi en in 

drie districten in de Karnali zone.;

• Ondersteunen en versterken van Nepal Netra 

Jyoti Sangh.

• Ondersteuning van een nationaal voorlich-

tings- en bewustwordingsprogramma.

Partners van Eye Care Foundation

• Nepal Netra Jyoti Sangh;

• Social Welfare Council;

• Himalaya Eye Hospital in Pokhara; 

• Mechi Eye Hospital in Birtamod.

Sterktes in de projecten

• Het Himalaya Eye Hospital is operationeel 

onafhankelijk;

• Het Mechi Eye Hospital is operationeel onaf-

hankelijk.

Zwaktes in de projecten

• Het dagelijks bestuur van beide ziekenhuizen 

is betrekkelijk nieuw en onervaren in het ont-

wikkelen van een lange termijn beleid.

• Oogzorgprogramma’s in de verafgelegen ge-

bieden zijn kostbaar en tijdrovend.  

• Het aantrekken en behouden van hoogopge-

leide staf in afgelegen gebieden is een uitda-

ging.

Activiteiten Eye Care Foundation in 2011

• Renovatie van bestaande gebouwen;  

• Nieuwe apparatuur, instrumentarium en trans-

portmiddelen zijn aangeschaft;

• Ondersteuning oogcentra in afgelegen gebie-

den;

• Uitvoeren van oogkampen;

• Oogonderzoeken bij schoolkinderen;

• Training van oogheelkundig-, gezondheids-

zorg- en ondersteunend personeel;

• Versterking van de koepelorganisatie voor de 

oogheelkunde op nationaal niveau;

• Veldonderzoek naar de kennis, gedrag en toe-

passing van voorlichtings- en bewustwordings-

activiteiten als onderdeel van het nationaal 

voorlichtings- en bewustwordingsprogramma.

Uit de wijde omgeving komen mensen in Nepal naar de 

vooraf aangekondigde oogkampen. Wachten in de rij is het 

gevolg.

Verdeling middelen
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(PICO); Trainingen worden ook verzorgd door 

PICO.

Partners en collega’s van Eye Care Foundation

• PICO

• Sight Savers International.

Resultaten in de projecten

• Goede voortgang en afronding van het pro-

ject, ondanks zeer gecompliceerde situatie in 

het gebied;

• Opleiding van basisgezondheidswerkers (Lady 

Health Workers);

• Opleiding van optometristen;

• Versterking Vision Centers;

• Doelgroep is bereikt: patiënten worden vanuit 

hun eigen dorp verwezen naar een Vision Cen-

ter in de buurt. Daar worden brillen aangeme-

ten en zo veel mogelijk andere oogproblemen 

verholpen. Indien nodig worden patiënten 

doorverwezen naar de oogafdeling van het 

districtsziekenhuis.

Verdeling middelen

Toekomstplannen

De ondersteuning van het project in Chitral ein-

digde aan het eind van 2011. In de loop van het 

jaar is een analyse gemaakt van de meest recente 

ontwikkelingen op het gebied van oogzorg. Op 

basis van deze analyse en de voortgang die is 

gerealiseerd door de ondersteuning van Eye Care 

Foundation is besloten dat op dit moment geen 

vervolg wordt gegeven aan de ondersteuning van 

oogzorg in Pakistan.

De doelstelling dat er in de beleidsperiode ten-

minste één project succesvol afgesloten moet 

worden is in 2011 behaald. De tweede doelstel-

ling om één of twee nieuwe projecten op te 

starten zal niet worden verwezenlijkt, omdat de 

rapportage over de oogzorg situatie in Pakistan 

onvoldoende reden geeft voor ondersteuning.

Nationale ontwikkelingen in 2011

• Turbulente politieke en humanitaire situatie;

• Voortdurende strijd van het Amerikaanse- en 

Pakistaanse leger tegen de Taliban in het 

stammengebied aan de grens met Afghani-

stan.

Nationaal beleid oogzorg

• Pakistan onderschrijft Vision 2020. 

• Het nationaal comité voor de bestrijding van 

blindheid werkt, op basis van een nationaal 

actieplan, aan het realiseren van de doelstel-

lingen van Vision 2020.

Activiteiten Eye Care Foundation

• Ondersteuning in Chitral district in de North 

West Frontier Province, sinds 2000;

• Eye Care Foundation wordt vanuit Peshawar 

ondersteund door dr. Kausar Kursheed, die de 

reguliere contacten onderhoudt met belang-

hebbenden in de districten;

• De oogafdeling van het districtsziekenhuis 

voert de projecten uit, onder supervisie van 

het Pakistaanse Instituut voor Oogheelkunde 

Pakistan

Resultaten

Oogheelkundige behandelingen Oogaandoeningen 203.506

Kinderblindheid 17.724

Infrastructuur Renovatie van dak ziekenhuis Pokhara, 

voorbereiding aanbouw patiënten vleugel 

oogziekenhuis Mechi

Capaciteit verbetering Training oogheelkundig personeel 74

Training ondersteunend personeel 111

Opleiding oogartsen 5

In het afgelopen jaar heeft er een reorganisatie 

plaats gevonden op het kantoor van Eye Care 

Foundation in Kathmandu. Naast de invoering 

van  een uniform boekhoudsysteem is tevens een 

nieuw monitoring instrument ingevoerd. Hiermee 

is de kwaliteit van de bewaking van de voortgang 

in de projecten nog verder toegenomen.

Op nationaal niveau heeft het ondersteunen van 

de capaciteit van de Nepal Netra Jyoti Sangh ge-

leid to meer aandacht en financiële ondersteuning 

van de overheid voor de oogzorg.

Infrastructuur

De grootste investering wordt gedaan op infra-

structureel gebied. De reparatie van het dak van 

zowel het Himalaya Oogziekenhuis als de overige 

gebouwen op het ziekenhuisterrein zijn uitge-

voerd en worden in 2012 afgerond. Daarnaast 

zijn voor dit ziekenhuis twee jeeps aangeschaft. 

Voor het ziekenhuis in Mechi zijn naast een An-

terior Vitrectomymachine met assessoires, een 

draagbare microscoop, synoptophore, draagbare 

handspleetlamp, directe ophthamoscoop, retino-

scoop, 90D lensen, een pan-fundoscoop lens en 

een gonio lens aangeschaft. 

Toekomstplannen

In het oogziekenhuis in Mechi wordt in 2012 ge-

start met de bouw van een nieuwe vleugel waar 

particuliere patiënten gehuisvest kunnen worden. 

Daarnaast blijft Eye Care Foundation zorgdragen 

voor de uitbreiding en vervanging van de appara-

tuur en het instrumentarium dat nodig is sinds de 

uitbreiding van het ziekenhuis. 

Bij beschikbaarheid van voldoende financiële 

middelen zal een voorlichtings- en bewustwor-

dingsprogramma ondersteund worden dat zowel 

op nationaal niveau als op dorpsniveau uitgevoerd 

wordt.  

Verder blijft Eye Care Foundation de oogzorg in 

de afgelegen gebieden ondersteunen en zal zij 

de overheid stimuleren zorg te dragen voor de 

oogzorg in heel Nepal.

‘Ook onder primitieve omstandigheden wordt de hygiëne 

goed in acht genomen’ 

(Dr. Indraman Maharjan, oogarts en medisch directeur van het 

Himalaya Eye Hospital in Pokhara, Nepal)
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De doelstellingen in het meerjarenbeleidsplan 

projecten 2011 - 2015 voor Vietnam zijn dat ten-

minste twee projecten succesvol worden afgeslo-

ten. De verwachting is dat dit in 2013 gebeurt. 

Daarnaast worden tenminste twee projecten naar 

de volgende fase gebracht. Ook deze doelstelling 

wordt naar verwachting in 2013 behaald.

Nationale ontwikkelingen in 2011

• Voortgaande economische ontwikkelingen;

• Verdere uitbreiding van de infrastructuur;

• Aanhoudende armoede onder etnische min-

derheidsgroeperingen;

• Ziektekostenverzekering voor arme mensen 

steeds breder geïmplementeerd.

Nationaal beleid in de oogzorg

• Het nationaal comité voor de bestrijding van 

blindheid werkt, op basis van een nationaal 

actieplan, aan het realiseren van de doelstel-

lingen van Vision 2020.

• In 2012 wordt opnieuw een Rapid Assessment 

of Avoidable Blindness (RAAB) gedaan. De 

resultaten zullen vergeleken worden met de 

RAAB uit 2007, om vast te stellen welke resul-

taten zijn bereikt.

Sterktes in de oogzorg:

• De ziektekostenverzekering voor arme mensen 

vergoedt steeds vaker oogoperaties;

• Er is in toenemende mate aandacht voor ge-

zichtsproblemen bij kinderen;

• De belangstelling voor het verder ontwikkelen 

van refractie diensten neemt toe;

• In de meeste provincies en in sommige distric-

ten wordt de moderne Phaco techniek ge-

bruikt voor oogoperaties.

Zwaktes in de oogzorg:

• Mensen, die niet arm genoeg zijn om in aan-

merking te komen voor de door de overheid 

verstrekte ziektekostenverzekering, zijn over 

het algemeen niet in staat om de kosten voor 

oogzorg zelf te dragen;

• Mensen in afgelegen gebieden hebben nog 

steeds slechte toegang tot oogzorg;

• Patiënten worden na een operatie vaak niet 

goed gevolgd, waardoor het uiteindelijke re-

sultaat van de operatie niet altijd optimaal is;

• Teveel mensen lopen onnodig lang rond met 

problemen die opgelost kunnen worden met 

een goede bril.

Ondersteuning van Eye Care Foundation:

• De oogzorg structuren in negen provincies, 

met name in de Mekong delta worden op een 

duurzame manier versterkt;

• Twee tertiaire oogziekenhuizen worden ge-

steund bij het versterken van de capaciteit op 

het gebied van oogmeetkunde;

• Het lokale Eye Care Foundation kantoor in Ho 

Chi Minh City begeleidt de projectpartners in 

Vietnam bij het ontwikkelen en uitvoeren van 

de projectplannen;

• De projecten kunnen rekenen op inbreng van 

een medisch adviseur van Eye Care Founda-

tion;

Vietnam

• Eye Care Foundation neemt deel aan de werk-

groep van alle NGO’s actief op het gebied van 

oogzorg in Vietnam, die nauw samenwerkt 

met het nationaal comité voor de bestrijding 

van blindheid.

Partners van Eye Care Foundation 

• Vietnamees Nationaal Ooginstituut (VNIO);

• Ho Chi Minh City Oogziekenhuis.

• De provinciale gezondheidsdiensten van:

 – Binh Phuoc;

 – Binh Duong;

 – Bac Lieu;

 – Ca Mau;

 – Dong Thap;

 – Ben Tre;

 – Tra Vinh;

 – Soc Trang.

Sterktes in de projecten

• Oogarts/vrijwilliger, Houdijn Beekhuis, die 

jarenlang medisch adviseur geweest namens 

ECF voor Vietnam, heeft een onderscheiding 

gekregen voor zijn belangrijke bijdrage aan 

het opbouwen van de oogzorg in de provincie 

Ca Mau;

• Dr. Dong heeft dankzij een stage in het Rot-

terdamse Oogziekenhuis een nieuwe opera-

tietechniek geïntroduceerd in Vietnam. Deze 

operatietechniek is door het Ministerie van 

Gezondheidszorg erkent als een van de 10 

belangrijkste medische ontwikkelingen in Viet-

nam in 2011;

• De verantwoordelijkheid voor de door ECF 

gesteunde projecten kan steeds meer worden 

overgedragen aan de lokale partners;

• Er zijn goede afspraken gemaakt met de 

projectpartners op basis waarvan het Optome-

trie Training Centrum in Ho Chi Minh City kan 

worden opgericht;

• Het nieuwe project in Soc Trang, dat werd 

overgenomen van een collega NGO, is succes-

vol van start gegaan in 2011.

Zwaktes in de projecten:

• De formele erkenning van het Optometrie 

Training Centrum in oprichting vraagt uitge-

breide administratieve voorbereiding en veel 

tijd.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2011

• Acht provincies in de Mekong Delta kregen 

ondersteuning bij het versterken van de oog-

zorg structuren op het gebied van infrastruc-

tuur, 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;

• Twee medewerkers van het Vietnamees Natio-

naal Ooginstituut in Hanoi volgen een 4-jarige 

opleiding in optometrie in India;

• Twee medewerkers van het Vietnamees Natio-

naal Ooginstituut in Hanoi en twee medewer-

kers van het Ho Chi Minh City oogziekenhuis 

volgen een 4-jarige opleiding in optometrie in 

Maleisië;

• Een oogarts van het Ho Chi Minh City oogzie-

kenhuis is naar Nederland gekomen om stage 

te lopen in het VU ziekenhuis om meer te 

leren over het voorschrijven van contactlenzen 

en hoornvliesproblematiek.

Verdeling middelen 
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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. 

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. De studenten in 

Maleisie hebben de oogmeetkundige instrumen-

ten gekregen die nodig zijn om de opleiding 

optometrie te kunnen volgen.

Het Centrum voor Sociale Ziekten in de provincie 

Tra Vinh heeft een operatiekamer gebouwd. Eye 

Care Foundation heeft apparatuur gedoneerd 

voor de nieuwe voorziening.

De Yag laser die in 2010 aan Ca Mau werd gedo-

neerd is in 2011 goed gebruikt; enkele tientallen 

mensen werden behandeld aan nastaar.

Resultaten

Oogheelkundige behandelingen en 

preventie

Staar Staaroperaties 887

Kinderblindheid Schoolkinderen 

gescreend

52.755

Refractie Brillen voorgeschreven 250

Capaciteitsverbetering Training oogheelkundig 

personeel

3

Training ondersteunend 

personeel

2.156

Opleiding optometristen 

en refractionisten

13

Opleiding oogartsen 8

Toekomstplannen

In 2011 is na evaluatie en uitgebreide analyse be-

sloten de steun aan de noordelijke provincie Cao 

Bang niet te continueren nu de huidige projectfa-

se is afgerond. De werkzaamheden van ECF con-

centreren zich in de zuidelijk gelegen provincies, 

in de Mekong Delta. Het is niet kosteneffectief om 

een enkel project te blijven steunen in het verre 

noorden en uitbreiding naar andere provincies in 

het noorden past op dit moment niet binnen de 

mogelijkheden van ECF. De kwaliteit van de oog-

zorg Cao Bang is echter nog niet optimaal en het 

aantal staaroperaties is ook nog niet voldoende. 

ECF zal daarom met andere NGO’s, actief op het 

gebied van oogzorg in het noorden van Vietnam, 

overleggen op welke manier het oogzorg team in 

Cao Bang het beste geholpen kan worden.

De verwachting is dat de oprichting van het Op-

tometrie Training Centrum in 2012 geformaliseerd 

zal worden.

Het is de bedoeling de ondersteuning van de pro-

vincies in het zuiden van Vietnam geleidelijk aan af 

te bouwen, door samen met de project partners 

te zoeken naar alternatieve, duurzame manieren 

van financiering. 

De doelstellingen van Eye Care Foundation in het 

meerjarenbeleidsplan 2011-2015 voor Cambodja 

zijn: het naar een volgende fase brengen van 

tenminste twee projecten en het opstarten van 

tenminste één nieuw project voor 2015.

Na een pilot fase is in 2011 een nieuw project van 

start gegaan in de provincie Kampong Cham. De 

oogafdeling van het ziekenhuis in Tbong Khmum 

wordt gesteund door ECF op het gebied van 

infrastructuur, capaciteitsversterking en oogheel-

kundige behandeling.

Het Residency Training project is in de volgende 

fase terecht gekomen. Tijdens de eerste project-

periode is de training met succes opgezet, vanaf 

2012 begint de volgende projectperiode gericht 

op het verder verbeteren van de training en het 

toewerken naar overdracht aan de lokale project 

partner.

Nationale ontwikkelingen in 2011

• De infrastructuur in de afgelegen gebieden is 

nog niet ontwikkeld;

• In 2011 heeft Cambodja veel last gehad van 

overstromingen waardoor sommige gebieden 

langdurige moeilijk bereikbaar waren;

• 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 nationaal 

actieplan, aan het realiseren van de doelstel-

lingen van Vision 2020.

Sterktes in de oogzorg

• Elk jaar studeren twee tot vier oogartsen af 

aan de opleiding die vijf jaar geleden werd op-

gestart in Phnom Penh met steun van de Fred 

Hollows Foundation en Eye Care Foundation;

• Er is een goede samenwerking met het na-

tionale comité ter bestrijding van onnodige 

blindheid;

• Er is veel internationale steun om de oogzorg 

in Cambodja verder te ontwikkelen.

Zwaktes in de oogzorg

• Mensen in afgelegen gebieden worden moei-

lijk bereikt;

• Er is een grote afhankelijkheid van internatio-

nale NGO’s;

• De oogzorg in Cambodja heeft concurrentie 

van oogkampen die worden uitgevoerd door 

buitenlandse oogartsen op Cambodjaans 

grondgebied.

Ondersteuning van Eye Care Foundation 

• Het lokale ECF kantoor in Phnom Penh bege-

leidt de projectpartners in Cambodja bij het 

ontwikkelen en uitvoeren van de projectplan-

nen;

• De projecten kunnen rekenen op inbreng van 

een medisch adviseur van Eye Care Founda-

tion;

• Zes provincies in het noordoosten van Cam-

bodja krijgen ondersteuning bij het versterken 

van de oogzorg structuren;

• Eye Care Foundation ondersteunt in samen-

werking met de Fred Hollows Foundation 

(Australië) de nationale opleiding voor oogart-

sen aan de Universiteit van Gezondheidswe-

tenschappen in Phnom Penh;

• Eye Care Foundation neemt deel aan het over-

leg van alle NGO’s actief op het gebied van 

oogzorg in Cambodja. Er bestaat een nauwe 

samenwerking tussen de NGO’s en het natio-

naal comité voor de bestrijding van blindheid.

Veel oudere mensen lijden aan staar. Daarom ligt ook in Viet-

nam de nadruk op het opereren van deze patiënten, zodat zij 

weer onafhankelijk kunnen functioneren.

Cambodja
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Partners van Eye Care Foundation 

• Het nationale comité ter bestrijding van on-

nodige blindheid;

• Het Aung Duong ziekenhuis in Phnom Penh;

• De Universiteit van Gezondheidswetenschap-

pen in Phnom Penh.

• De provinciale gezondheidsdiensten van:

• Kratie

• Stung Treng

• Ratanakiri

• Mondulkiri

• Kampong Cham (Tbong Khmum)

• Svay Rieng

Sterktes in de projecten

• De eerste fase van het project ter ondersteu-

ning van de nationale opleiding voor oogart-

sen is succesvol afgerond. De tweede fase die 

in 2012 van start gaat is voorbereid;

• In de provincie Svay Rieng is een recent afge-

studeerde oogarts begonnen, waardoor de 

onderzoeks- en behandelmogelijkheden van 

de oogafdeling zijn toegenomen;

• De projecten dragen bij aan een betere kwa-

liteit van zorg en een toename van het aantal 

mensen dat geholpen kan worden;

• Er is in toenemende mate aandacht voor re-

fractieproblemen;

• ECF werkt nauw samen met andere NGO’s om 

de steun aan projectpartners te optimaliseren.

Zwaktes in de projecten

• De projecten zijn in grote mate afhankelijk van 

de steun van Eye Care Foundation.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2011

• Noodzakelijke apparatuur werd gedoneerd en 

waar nodig werden renovatiewerkzaamheden 

uitgevoerd;

• Oogoperaties ter voorkoming of behandeling 

van blindheid werden verricht;

• Oogkampen werden georganiseerd om men-

sen te bereiken in moeilijk begaanbare gebie-

den;

• Er werden trainingen gegeven over basale 

oogzorg aan gezondheidswerkers en dorps-

vrijwilligers;

• Oogartsen en oogverpleegkundigen kregen 

aanvullende opleidingen;

• Voorlichting werd gegeven over vroege her-

kenning van oogproblemen en de behandel-

mogelijkheden daarvan.

Verdeling middelen 

Resultaten

Oogheelkundige behandelingen en 

preventie

Poliklinische consulten 5301

Staar Staar operaties 922

Andere oogoperaties 575

Refractie Brillen aangemeten 428

Capaciteitsverbetering Training oogheelkundig 

personeel

2

Training ondersteunend 

personeel

202

Opleiding oogartsen 12

Infrastructurele ondersteuning

Alle provincies hebben noodzakelijke apparatuur 

en instrumenten ontvangen voor het verlenen van 

goede oogzorg.

Dankzij goede samenwerking met de Fred Hol-

lows Foundation heeft de oogafdeling van het 

ziekenhuis in Tbong Khmum een refractie afdeling 

kunnen opzetten.

Toekomstplannen

Het was de bedoeling om in 2012 een nieuw pro-

ject op te starten ter ondersteuning van het elimi-

natie programma van de ooginfectie trachoom. 

Vanwege beperkte beschikbare middelen was het 

stellen van prioriteiten noodzakelijk. Er is gekozen 

om de lopende projecten te blijven steunen en 

het aangaan van nieuwe verplichtingen voorlopig 

uit te stellen.

Door samenwerking met Fred Hollows zal in 

Tbong Khmum de oogafdeling worden uitgebreid 

en gerenoveerd. Ook zullen door de samenwer-

king provincies ondersteund worden bij de aan-

schaf van refractie apparatuur voor het doen van 

oogmetingen.

Natuurlijk zal ook de steun aan de opleiding voor 

oogartsen worden voortgezet.

Tong Chun Leng, onze vertegenwoordiger in Cambodja, 

bezoekt de meest afgelegen projecten n oost Cambodja per 

bromfiets. Verharde wegen zijn in Cambodja een uitzondering.
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In het meerjarenbeleidsplan projecten 2011-2015 

zijn de volgende doelstellingen opgenomen 

voor Laos: tenminste één project wordt naar een 

volgende fase gebracht en tenminste één nieuw 

project wordt gestart. Het nieuwe project is al 

opgestart in Houaphan. De verwachting is dat 

het project in Xieng Khouang in de loop van de 

komende vier jaar naar een volgende fase kan 

worden gebracht.

Nationale ontwikkelingen in 2011

• De infrastructuur in Laos is zeer basaal. Veel 

mensen wonen in moeilijk bereikbare gebie-

den, ver weg van basale gezondheidszorg;

• Het grootste deel van de bevolking leeft van 

de landbouw.

Nationaal beleid oogzorg

• Het nationaal comité voor de bestrijding van 

blindheid werkt, op basis van een nationaal 

actieplan, aan het realiseren van de doelstel-

lingen van Vision 2020.

Sterktes in de oogzorg:

• Er is een opleiding voor oogartsen en voor 

oogverpleegkundigen in Vientiane;

• Het nationale comité voor de bestrijding van 

blindheid is ambitieus en streeft naar kwali-

teitsverbetering.

Zwaktes in de oogzorg:

• Er is een tekort aan oogartsen en de interesse 

in het specialisme oogheelkunde is gering;

• De kwaliteit van de oogzorg moet nog verder 

verbeterd worden;

• De middelen en mogelijkheden in de oogzorg 

zijn beperkt.

Verdeling middelen

Ondersteuning van Eye Care Foundation:

• Donatie van apparatuur en instrumenten;

• On the job training van de oogartsen, in de 

twee door ECF gesteunde provincies, door 

een medisch adviseur van Eye Care Founda-

tion;

• Oogkampen om oogzorg dichter bij de men-

sen te brengen en het aantal staaroperaties te 

doen toenemen.

Partners van Eye Care Foundation 

• Het nationaal oogheelkundig instituut in Vient-

iane;

• De provinciale gezondheidsdiensten van de 

provincie Xieng Khouang;

• De provinciale gezondheidsdiensten van de 

provincie Houaphan.

Sterktes in het project

• De projecten worden met enthousiasme uit-

gevoerd door de oogartsen in de provincies 

Xieng Khouang en Houaphan;

• De samenwerking tussen Eye Care Foundation 

en de directies van de provinciale ziekenhui-

zen en de oogartsen is heel goed;

• De kwaliteit van de zorg is toegenomen door 

de donatie van noodzakelijke apparatuur en 

instrumenten, en door on the job training door 

de medisch adviseur van ECF.

Zwaktes in de projecten:

• De kwaliteit van de oogzorg blijft een aan-

dachtspunt;

• De infrastructuur van de oogzorg heeft nog 

verdere versterking nodig.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2011:

Een van de oogartsen is naar Vietnam geweest 

om getraind te worden als trainer in basale oog-

zorg. In 2011 heeft hij trainingen verzorgd voor 

gezondheidswerkers uit de districten.

De beide oogartsen uit de door ECF gesteunde 

provincies hebben samen oogkampen uitgevoerd 

in alle districten van de provincie Houaphan. Zij 

hebben 206 staaroperaties uitgevoerd en 47 an-

dere oogoperaties.

Laos

Toekomstplannen

Het is de bedoeling de oogzorg in Xieng Khouang 

provincie geleidelijk aan verder uit te breiden en 

te versterken. Ook de mensen in de veraf gelegen 

gebieden moeten gebruik kunnen maken van de 

oogzorg voorzieningen.

Er wordt een belangrijke investering gedaan in 

apparatuur voor de oogafdeling van het zieken-

huis in Xieng Khouang in 2012: zowel de spleet-

lamp als de operatiemicroscoop zullen vervangen 

worden.

Voor Houaphan zal ook apparatuur worden aan-

geschaft om de kwaliteit van de operaties verder 

te verbeteren. 

ECF zal de gezondheidsdiensten van Xieng 

Khouang ook helpen bij het vinden van steun voor 

het bouwen van een nieuwe, grotere oogafdeling 

in het provincie ziekenhuis.

‘De oogzorg in Laos staat in de kinderschoenen. Eye Care 

Foundation voert projecten uit in twee provincies en er is nog 

veel meer te doen’ 

(Cees van der Windt, oogarts en medisch adviseur voor Laos)

‘Samen met Eye Care Foundation ben ik in staat om in mijn 

provincie de oogzorg vorm te geven’ 

(Khomua Noaleng, oogarts Xien Khouang, Laos)
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In het meerjarenbeleidplan zijn voor Tanzania de 

volgende doelstellingen opgenomen:

Tenminste één project wordt naar een volgende 

fase gebracht.  Dit is eind van het verslagjaar 

gerealiseerd. De buitenlandse kinderoogarts die 

door Eye Care Foundation gesteund is heeft zijn 

werkzaamheden in 2011 overgedragen aan een 

Tanzaniaanse collega die door hem opgeleid is.

De overige doelstelling om met succes twee 

nieuwe projecten op te zetten zal door de ongun-

stige omstandigheden in Tanzania niet worden ge-

realiseerd. In plaats daarvan ondersteunt Eye Care 

Foundation samen met een Tanzaniaanse partner, 

het Kilimanjaro Centre for Community Ophthal-

mology (KCCO), een oogzorg project in Oeganda. 

Nationale ontwikkelingen in 2011

• Politieke stabiliteit, een degelijk macro-econo-

misch management en aanzienlijke hulpbron-

nen zouden garant moeten staan voor duurza-

me groei. Toerisme,  mijnindustrie, handel en 

communicatie laten de private sector groeien, 

terwijl het aantal mensen dat onder de armoe-

de grens leeft amper gedaald is;

• Tanzania is sterk afhankelijk van buitenlandse 

hulp. Een derde van haar budget 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 millenniumdoel 

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 doelstel-

lingen van Vision 2020. 

Sterktes in de oogzorg

• De goed betalende publieke sector is concur-

rent voor de private sector;

• Goed opleidingscentrum voor oogartsen en 

optometristen in Moshi.

Zwaktes in de oogzorg

• Het overheidssysteem kent geen marktwer-

king en geen prestatie gerichte beloning. De 

verdiensten zijn  beter dan in de op resultaat 

gerichte private sector, waaronder missie zie-

kenhuizen, waar kwaliteit belangrijk is. 

• De medewerkers in de publieke sector worden 

door het systeem niet gemotiveerd om kwali-

tatief goede service te leveren. De gevolgen 

zijn een weinig klantgerichte, weinig effectieve 

dienstverlening en een geringe output;

• Matige tot geen follow-up en ondersteuning 

van staarartsen leidt tot slechte resultaten;

• Onvoldoende erkenning en waardering voor 

een instituut als het KCCO.

Ondersteuning van Eye Care Foundation

• Onderwijssteun aan de opleiding voor oogart-

sen in Moshi;

• Ondersteuning van de oogartsen in verschil-

lende subspecialiteiten in Moshi.

Partner van Eye Care Foundation

• Kilimanjaro Christian Medical Centre; Eye 

Health Department, Moshi.

Sterktes in het project:

• Hoog opleidingsniveau van buitenlandse 

docenten bij de oogartsenopleiding in Moshi 

trekt studenten aan uit omliggende landen;

• Door de aanwezigheid van subspecialisten zijn 

ook behandelingen voor bijzondere oogpro-

blemen mogelijk.

Zwaktes in het project:

• In 2011 eindigde het contract van twee van de 

drie gespecialiseerde buitenlandse oogartsen. 

De leiding van de oogkliniek is overgedragen 

aan een Tanzaniaanse oogarts. Deze verande-

ringen trekken een wissel op de oogafdeling

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2011

• De kinderoogarts in Moshi is ondersteund;

• Nederlandse oogartsen hebben college gege-

ven aan het opleidingscentrum voor oogartsen 

in Moshi.

• Phaco training van 3 maanden gegeven door 

Nederlandse oogarts

Verdeling middelen

De kosten voor dit project zijn al eerder, bij het 

aangaan van de verplichting, in de jaarcijfers 

verwerkt. De activiteiten hebben in 2011 plaatsge-

vonden.

Resultaten

Oogheelkundige behandelingen Operatieve ingrepen 

in kliniek of elders

Staar bij kinderen 83

Overige 

oogaandoeningen bij 

kinderen

151

Capaciteitsverbetering Opleiding oogartsen 6

Tanzania

Toekomstplannen

In de komende drie jaar wordt het onderwijs van 

basisvaardigheden aan eerstejaars oogartsen 

uitgevoerd door ervaren Nederlandse opleiders/

oogartsen. Voor dit essentiële deel van de oplei-

ding is onvoldoende lokale mankracht beschik-

baar. Daarnaast ontvangen de oogartsen extra 

ondersteuning in subspecialisaties die door het 

vertrek van ervaren en gespecialiseerde buiten-

landse oogartsen nu uitgevoerd worden door 

minder ervaren Tanzaniaanse oogartsen.

‘Onderwijs geven is een kwestie van uitwisseling. Je steekt er 

zelf ook wat van op.’ 

(Coen Koppert, oogarts en medisch adviseur voor Tanzania)
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De voor het beleidsperiode geformuleerde doel-

stelling is het opzetten van één nieuw project in 

Ghana. Alleen als er voldoende financiële midde-

len geworven kunnen worden zal aan deze doel-

stelling kunnen worden voldaan. 

Nationale ontwikkelingen in 2011

• Goed bestuur van de Ghanese overheid in 

vergelijking met andere Afrikaanse landen;

• De regering werkt aan de bestijding van ar-

moede en werkloosheid;

• Gezondheidzorg heeft hoge prioriteit: Ghana 

vecht tegen een groeiend aantal HIV besmette 

patiënten en een hoog aantal TBC patiënten.  

Nationaal beleid in de oogzorg

• Het nationaal comité voor de bestrijding van 

blindheid werkt, op basis van het nationale 

actieplan 2006-2011, aan het realiseren van de 

doelstellingen van Vision 2020. 

Sterktes in de oogzorg 

• Er zijn diverse opleidingen voor oogheelkun-

dig personeel aanwezig;

• Ruim 53 goed opgeleide oogartsen zijn werk-

zaam in Ghana (data: 2008).

Zwaktes  in de oogzorg

• Er is geringe werkgelegenheid op het platte-

land;

• Goed opgeleid personeel trekt naar de ste-

den: 70 % is werkzaam in Accra en Kumasi.

Ondersteuning van Eye Care Foundation

• Ondersteuning in de Upper East provincie van 

het Bawku oogzorg programma.

Partners van Eye Care Foundation

• Presbyterian Church Hospital Bawku.

Sterktes in het project

• Ontwikkelen nieuw strategisch plan, verplaat-

sen hoofdlocatie, capaciteit versterken van 

huidige staf;

• Goede infrastructuur en effectief netwerk van 

vrijwilligers.

Zwaktes in het project

• Ligging projecten en politieke onrust zijn 

oorzaak van problemen bij het aantrekken en 

vasthouden van hoog opgeleide staf;

• Politieke, sociale onrust in stad Bawku beïn-

vloedt de werkzaamheden in de oogkliniek 

van het Presbyterian Hospital in Bawku.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2011

• Training oogheelkundige staf, gezondheids-

zorgpersoneel, vroedvrouwen, leraren en 

dorpsvrijwilligers;

• Health Management training senior van een 

staf medewerker in het buitenland.

Resultaten

Oogheelkundige behandelingen Consulten in kliniek of 

elders

Staar 52.684

Refractie afwijkingen

Kinderblindheid 12.983

Operatieve ingrepen 

in kliniek of elders

Staar 1.768

Refractie afwijkingen

Kinderblindheid 89

Overige 

oogaandoeningen

200

Capaciteitsverbetering Training oogheelkundig 

personeel

1

Training 

gezondheidszorg 

personeel

180

Training ondersteunend 

personeel

340

Opleiding refractionisten

Opleiding oogartsen 1

Ghana

Verdeling middelen

Capaciteitsverbetering

Door het netwerk van vrijwilligers en gezond-

heidswerkers worden patiënten vroegtijdig ge-

selecteerd en vindt doorverwijzing plaats voor 

behandeling naar de oogklinieken. De instand-

houding van dit netwerk is van belangrijk voor de 

voorlichting en preventie van blindheid.

Toekomstplannen

De partner organisatie heeft Eye Care Foundation 

gevraagd om naast de ondersteuning van het hui-

dige programma, bij te dragen aan de realisatie 

van een nieuwe oogkliniek met trainingsfaciliteiten 

in Bolgatanga, de hoofdstad van de Upper East 

provincie.

Voor bijna alle mensen in Ghana is het inmiddels mogelijk een 

ziektekostenverzekering af te sluiten. Dat betekent dat voor 

veel meer mensen ook oogzorg beschikbaar is gekomen.

Door het onderzoeken van schoolkinderen wordt veel onno-

dige blindheid voorkomen. Veel problemen worden vroegtij-

dig opgelost zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan. 
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Voor dit land zijn geen specifieke doelstellingen 

geformuleerd in het meerjarenbeleidspan 2011-

2015. In 2011 is een nieuw project gestart voor de 

duur van één jaar. De behaalde resultaten en de 

aanwezigheid van voldoende financiële middelen 

zijn voorwaarden voor het voortzetten van dit 

project in de toekomst.

Nationale ontwikkelingen in 2011

• De stijgende bevolkingsgroei ondermijnt het 

profijt van een economische groei van 5,5% op 

jaarbasis;

• Gezondheidszorg wordt gratis verstrekt maar 

financiële middelen van de overheid zijn on-

voldoende om basiszorg te leveren.

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 doelstel-

lingen van Vision 2020. 

Sterktes in de oogzorg

• Goede opleidingscentra voor oogartsen en 

oogverpleegkundigen;

• Afstemming en samenwerking tussen NGOs; 

• Oogzorg wordt door de overheid bekostigd. 

Zwaktes in de oogzorg

• 18. Het gebrek aan vaardigheden en spreiding 

van oogheelkundig personeel is zorgwekkend;

• Planning, management en ontwikkeling van 

menskracht vooral op decentraal niveau onvol-

doende ontwikkeld;

• Overheid heeft onvoldoende middelen om de 

basale gezondheidszorgkosten te dekken, de-

centraliseert de taken en financiën naar lokaal 

niveau waar basis zorg hoogste prioriteit krijgt. 

Ondersteuning van Eye Care Foundation

• Ondersteuning van outreach in districten;

• Versterking van het Direct Referral Systeem.

Partner van Eye Care Foundation

• Lira Referral Hospital;

• Kilimanjaro Christian Medical Centre; Eye 

Health Department, Moshi.

Sterktes in het project:

• Sterk gemotiveerd en ervaren team;

• Financiële  steun wordt gezocht bij lokale mid-

denstand en bedrijfsleven. 

Oeganda

‘Veel kinderen komen met dit soort oogletsel naar de kliniek. 

Als ze op tijd zijn kunnen we ze vaak nog helpen. Helaas 

komt het ook voor dat zij blijvend het zicht moeten missen.’ 

(staararts Patrick Ongu O’Kwee in Lira, Oeganda)

Resultaten

Oogheelkundige behandelingen Consulten in kliniek en 

elders

9.174

Staar operaties 979

Zwaktes in het project:

• Financiële middelen ziekenhuis onvoldoende 

voor ondersteuning oogkliniek; 

• Steriliteit operatiekamer is twijfelachtig; 

• Door onvoldoende kennis matig onderhoud 

waardoor deel van de aanwezige apparatuur 

onbruikbaar is.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2011

23 outreach activiteiten ondersteund;

Ondersteuning programma manager;

Ondersteuning logistiek en administratie.

Verdeling middelen

Toekomstplannen

Omdat Oeganda een nieuw projectland is voor 

Eye Care Foundation en dit het eerste project is 

wat door de organisatie ondersteund wordt, is de 

looptijd van het project beperkt tot één jaar. Deze 

periode eindigt op 30 juni. Indien er voldoende 

financiële middelen beschikbaar zijn dan wordt dit 

project verlengd.
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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;

• HR expertise;

• 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 VUmc. Voor het overige is binnen het bestuur geen sprake van rele-

vante 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 

kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. Het bestuur bewaakt dit.

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 vertegenwoordigt 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.

Verantwoordingsverklaring Eye Care Foundation 2011
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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.

In september 2010 stelde Eye Care Foundation het lopende meerjarenbeleidsplan bij. Op basis van het 

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 2011 is verder gewerkt aan het versterken en verdiepen van de door de organisatie gehanteerde 

procedures en protocollen. 

De voortgangs- en eindrapportage van projecten vindt plaats op basis van deze procedures.

Het bestuur werd in ook 2011 door middel van de kwartaalrapportages geïnformeerd over de voort-

gang 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 programma manager 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 ge-

richte 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 groepen belanghebbenden die de stichting onderscheidt, en waarop specifieke com-

municatie wordt gericht, zijn hieronder kort weergegeven.

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, 16 mei 2012

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
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Balans per 31 december 2011

Na resultaatbestemming

Jaarrekening

5.932

220.880

1.688.714

662.722

932.798

0

34.446

1.956.972

568.664

939.731

29.847

1.915.526

1.945.373

1.595.520

197.424

1.792.944

152.429

1.945.373

36.780

1.991.418

2.028.198

1.508.395

204.595

1.712.990

315.208

2.028.198

ACTIVA

Materiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

- continuïteitsreserve

- bestemmingsreserves

Fondsen

- bestemmingsfonds(en)

overlopende passiva

Totaal

31 december 2011

EUR

A

B

C

D

E

F

G

31 december 2010

EUR

Staat van baten en lasten over 2011

Werkelijk 2011

EUR

786.740

172.087

244.399

94.058

-6.933

-7.171

1.196.733

151.342

340.066

0

-447.003

-55.834

647.443

135.774

212.954

65.581

364.421

47.482

1.182.208

189.766

25.311

1.397.285

958.827

244.399

114.105

1.317.331

79.954

79.954

1.210.743

77.500

19.000

1.307.243

1.348.075

340.066

121.939

1.810.080

-502.837

-502.837

1.346.970

225.424

19.298

1.591.692

783.217

212.954

118.037

1.114.208

477.484

477.484

Baten:

Baten uit eigen 

fondsenwerving

Baten uit acties van derden

Rentebaten

Som der baten

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

Projecten, structurele hulp

Voorlichting/bewustmaking

Werving baten

Kosten eigen 

fondsenwerving

Beheer en administratie

Kosten beheer en 

administratie

Som der lasten

Resultaat

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking 

aan:

- continuïteitsreserve

- bestemmingsreserves

- bestemmingsfonds

H

I

J

K

K1

K2

L

L1

M

Begroot 2011

EUR

Werkelijk 2010

EUR
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Algemeen       

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

     

Verslaggevingperiode

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

met het kalenderjaar.       

       

       

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling     

        

Algemeen       

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

ling zijn gebaseerd op historische kosten.       

       

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.   

       

Transacties in vreemde valuta       

Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de op de eerste dag van het betref-

fende kwartaal geldende wisselkoers. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen 

worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op de eerste dag van het 

vierde kwartaal geldende wisselkoers. Niet monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen 

historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen de op de eerste dag 

van het vierde kwartaal geldende wisselkoersen. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen 

worden in de staat van baten lasten opgenomen.        

  

     

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva       

 

Financiële instrumenten        

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

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

waardeerd 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.       

       

Materiële vaste activa       

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

met de cumulatieve afschrijvingen.        

       

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

thode op basis van de economische levensduur.        

 – Kantoorinventaris :     20%    

 – Automatisering :     20%    

       

Vorderingen en overlopende activa       

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.       

             

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Reserves       

       

Continuïteitsreserve       

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

genvallende opbrengsten.       

       

Bestemmingsreserves       

Bestemmingsreserves bevatten geworven gelden, waaraan door het bestuur ten behoeve van de pro-

jectdoelstelling een bestemming is gegeven. Eye Care Foundation steunt in de meeste gevallen pro-

jecten met een looptijd over meerdere jaren. Bij de bestemming van middelen door het bestuur is niet 

alleen rekening gehouden met de projectverplichtingen op korte termijn, maar ook met de plannen op 

langere termijn. De bestemmingsreserves bieden de garantie dat de  (meerjarige) activiteiten waaraan 

Eye Care Foundation zich heeft gecommitteerd ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.   

           

       

Fondsen       

       

Bestemmingsfonds(en)       

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

fieke bestemming.       

       

       

Grondslagen voor de resultaatbepaling       

       

Baten uit eigen fondsenwerving       

       

Donaties en Giften       
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 Ne-

derland.       

       

Baten uit nalatenschappen       
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.       

  

     

Personeelsbeloningen/pensioenen       

       

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

landen. De eigen bijdrage van werknemers bedraagt 6% van de pensioengrondslag.    

   

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 betrek-

king hebben.        

       

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

lijkse bijdrage aan de aan pensioenuitvoerder te betalen premie.      

 

            

Algemene kosten beheer en administratie

Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (inter-
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ne) 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.       

       

Kostentoerekening       

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

van de volgende maatstaven:       

• 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 

Toelichting op de balans

A. Materiële vaste activa

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

B. Voorraden

C. Vorderingen en overlopende activa

De investeringen betreffen kantoorinventaris in Nederland.

Van bovenstaande materiële vaste activa wordt EUR 28.591 aangehouden voor de bedrijfsvoering 

en EUR 1.256 voor de directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

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

69.305

3.974

73.279

32.525

10.907

43.432

29.847

5.932

433

29.856

37.139

19.288

42.000

92.164

220.880

155.729

1.916

157.645

110.216

10.649

120.865

36.780

0

1.021

493

5.813

11.561

0

15.558

34.446

69.305

3.974

73.279

32.525

10.907

43.432

29.847

Aanschafwaarde 

Saldo 1 januari 

Investeringen 

Saldo 31 december 

 

Afschrijvingen 

Saldo 1 januari 

Afschrijvingen 

Saldo 31 december 

 

Boekwaarde 31 december 

 

Voorraad medicijnen en materialen

 

Debiteuren

Vooruitbetaalde kosten

Te vorderen uit hoofde van nalatenschappen

Te vorderen interest

Onvoorwaardelijke projectfinancieringen

Overige vorderingen en overlopende activa

Inventaris

EUR

31 december 

2011

EUR

31 december 

2011

EUR

Totaal 2011

EUR

Totaal 2010

EUR

31 december 

2010

EUR

31 december 

2010

EUR
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D. Liquide middelen

E. Reserves

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

en 2,0%.

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

   

De mutaties in de reserves in het boekjaar 2011:

506.608

928.254

248.866

3.931

1.042

13

1.688.714

939.731

0

-6.933

932.798

662.722

932.798

1.595.520

417.659

1.192.526

341.708

3.878

1.201

0

1.956.972

1.078.393

438.735

-8.733

1.508.395

1.508.395

94.058

-6.933

1.595.520

568.664

94.058

0

662.722

568.664

939.731

1.508.395

 

Deposito’s

Spaarrekeningen

Bankrekeningen

Kapitaalrekening

Kasmiddelen

Kruisposten/gelden onderweg

 

Stand per 1 januari

Mutaties:

 – Toevoeging via resultaatbestemming

 – Bestedingen via resultaatbestemming

Stand per 31 december

 

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves

31 december 

2011

EUR

Bestemmings-

reserve

EUR

31 december 

2011

EUR

31 december 

2010

EUR

Totaal 2010

EUR

Totaal 2011

EUR

Continuïteits-

reserve

EUR

31 december 

2010

EUR

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves

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.

De reserve Projecten is als volgt opgebouwd:

568.664

94.058

662.722

36.780

0

-6.933

29.847

513.072

19.879

25.000

100.000

100.000

50.000

10.000

15.000

30.000

40.000

902.951

503.083

65.581

568.664

939.731

0

-6.933

932.798

902.951

0

0

902.951

 

Stand per 1 januari

Resultaatbestemming

Stand per 31 december

 

Stand per 1 januari 2011

Mutaties:

 – Toevoegingen via resultaatbestemming

 – Bestedingen via resultaatbestemming

Stand per 31 december 2011

Nepal

Pakistan

India

Cambodja

Vietnam

Ghana

Tanzania

Laos

Oost-Afrika

Overige projecten

Totaal

31 december 

2011

EUR

Reserve finan-

ciering activa

EUR

31 december 

2010

EUR

Totaal 2011

EUR

Projecten

EUR
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F. Fondsen

44.924

148.909

86

356.962

0

15.428

5.000

571.309

8.293

20.497

128

161.879

0

0

6.627

197.424

81.651

166.413

780

290.891

9.301

15.428

14.016

578.481

45.020

38.001

822

95.809

9.301

0

15.643

204.595

Cambodja

Vietnam

Tanzania

Nepal

Pakistan

Ghana

Laos

Toevoeging

EUR

Stand per 31 

december

EUR

Onttrekking

EUR

Stand per

1 januari

EUR

G. Kortlopende schulden en overlopende passiva

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

verantwoord. 

19.578

20.920

42.000

69.931

152.429

21.183

20.417

208.829

64.779

315.208

Crediteuren

Belastingen en sociale premies

Onvoorwaardelijke projecttoezeggingen

Overige schulden en overlopende passiva

31 december 

2011

EUR

31 december 

2010

EUR

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur.

De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2012 t/m 2017  EUR  178,000 (2011: EUR 

35.518).

Overzicht van voorwaardelijke projectverplichtingen:

Voorwaarden:       

 – Voldoende financiering       

 – Voldoende voortgang       

 – Adequate rapportage       

Projectnr. Project Budget (€) Periode

1103 Mechi Eye Care Program, Nepal 239.747 2012-2014

1105 HEH Roof Repair & Strengthening, Nepal 34.403 2012-2013

1106 Nepal Netra Jyoti Sangh, Nepal 33.000 2012-2013

1107 Nepal National Eye Health Education 240.724 2012-2015

Totaal Nepal 547.874

2110 Ratanakiri 12.902 2012

2111 Stung Treng 12.283 2012

2112 Mondul Kiri 42.119 2012-2014

2114 Kratie 72.930 2012-2014

2117 Tbong Khmum 38.307 2012-2014

2120 Svay Rieng 78.328 2012-2015

Totaal Cambodja 256.869

2201 VNIO 62.800 2012-2013

2212 Ca Mau 20.387 2012-2013

2232 Tra Vinh 11.280 2012

2242 Binh Phuoc 22.830 2012

2250 Ben Tre 8.229 2012-2013

2260 Dong Thap 19.191 2012-2013

2275 Soc Trang 32.823 2012-2013

2291 Binh Duong 10.389 2012

Totaal Vietnam 187.929

2301 Xieng Khouang 19.987 2012

2302 Houaphan 20.732 2012-2013

Totaal Laos 40.719

3101 Bawku,Ghana 32.531 2012

Totaal Ghana 32.531

3401 Lira 7.913 2012

Totaal Oeganda 7.913

Totaal generaal 1.073.835
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I. Baten uit acties van derden

J. Rentebaten

68.390

88.260

0

0

0

0

17.497

12.640

0

186.787

2.979

189.766

25.311

25.311

90.000

80.983

19.078

18.057

1.870

6.790

0

0

5.996

222.774

2.650

225.424

19.298

19.298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.000

2.500

77.500

19.000

19.000

Wilde Ganzen

Mechi Eye Care Program

HEH Roof repair

Ghana

Vietnam, project Binh Phuoc III

Vietnam, project Bac Lieu III

Vietnam, project Dong Thap

Vietnam, project Soc Trang

Cambodja, project Stung Treng

Cambodja, project Svay Rieng

Support Actie

Totaal baten uit acties van derden

Rente spaarrekeningen/deposito’s

Werkelijk 

2011

EUR

Werkelijk 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

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

nog onvoldoende duidelijk was omtrent de goedkeuring van verschillende projectaanvragen.

Toelichting op de staat van baten en lasten

H. Baten uit eigen fondsenwerving

De overschrijding ten opzichte van de begroting op het punt van donaties is veroorzaakt door enkele 

onvoorziene grote giften in 2011. De afname ten opzichte van 2010 is te verklaren uit het feit dat in 

2010 een eenmalige bijdrage van € 340.000 is ontvangen.       

             

De onderschrijding ten opzichte van de begroting op het punt van projectfinanciering vloeit voort uit 

het feit dat een aantal begrote bijdragen niet zijn gerealiseerd. 

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

255.431

360.944

211.453

20.734

333.646

1.182.208

32.284

131.412

5.000

194.394

86

0

363.176

297.454

578.474

192.259

18.096

260.687

1.346.970

83.834

47.545

12.200

118.918

36

0

262.533

268.291

315.750

175.000

15.000

436.702

1.210.743

0

0

0

311.702

0

125.000

436.702

Mailingen

Donaties

Nalatenschappen

Akties

Projectfinanciering

Totaal

Cambodja

Vietnam

Laos

Nepal

Tanzania

Taakstelling

Werkelijk 

2011

EUR

Werkelijk 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

Werkelijk 

2010

EUR
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K. Besteed aan doelstellingen

92.696

172.052

13.370

393.553

0

2.660

9.240

6.696

18.697

708.964

-138.662

570.302

216.438

786.740

14.129

15.128

20.150

748

50

4.779

0

7

9.269

29.122

93.382

78.705

172.087

111.437

118.873

16.943

357.818

0

4.664

24.592

0

16.259

650.585

-214.393

436.192

211.251

647.443

19.648

14.402

5.999

763

441

0

0

311

9.672

7.720

58.956

76.818

135.774

132.578

122.000

26.700

582.484

5.000

13.000

24.075

18.600

40.300

964.737

0

964.737

231.996

1.196.733

7.500

5.000

19.500

2.500

1.000

0

280

2.200

10.000

19.000

66.980

84.362

151.342

K1 Projecten, structurele hulp:

Cambodja

Vietnam

Laos

Nepal

India

Pakistan

Ghana

Oeganda

Overige projectuitgaven

Vrijval projectverplichtingen

Uitvoeringskosten eigen organisatie

K2 Voorlichting/bewustmaking:

Website

Advertenties

Audio-visueel

Persberichten

Congressen/Festivals/Lezingen

Donateursmiddagen

Lezingen

Promotiemateriaal

Nieuwsbrief

Overig

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Werkelijk 

2011

EUR

Werkelijk 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

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 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 in 2011 een algehele update heeft plaatsgevonden, die niet 

begroot was. De overschrijding met betrekking tot de advertenties is het gevolg van een intensievere 

advertentiecampagne.

L. Werving baten

L1 Kosten eigen fondsenwerving

Bestedingspercentages          

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

tale baten procentueel weergegeven.

22.985

5.795

56.454

2.927

717

0

6.560

15

0

25.970

121.423

122.976

244.399

958.827

1.397.285

69

958.827

1.317.331

73

21.478

40.172

0

2.176

1.032

0

5.802

16.137

0

6.129

92.926

120.028

212.954

783.217

1.591.692

49

783.217

1.114.208

70

33.000

150.000

0

0

750

1.000

6.000

0

500

17.000

208.250

131.816

340.066

1.348.075

1.307.243

103

1.348.075

1.810.080

74

Mailpacks

Koude werving

Nieuwe methoden

Telemarketing

Werving notariële akten

Sponsorwerving

Dam tot Dam loop

Een lens voor een medemens

Overige acties

Overig

Uitvoeringskosten

Totaal

Totaal bestedingen aan doelstelling

Totaal baten

Bestedingspercentage

Totaal bestedingen aan doelstelling

Totaal lasten

Bestedingspercentage

Werkelijk 

2011

EUR

Werkelijk 

2011

EUR

Werkelijk 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

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

een aantal geplande activiteiten geen doorgang heeft gevonden. 

          

De toename ten opzichte van 2010 wordt veroorzaakt door onvoorziene vervanging wegens uitval door 

ziekte.          

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

tale lasten procentueel weergegeven.
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Kostenpercentage fondsenwerving

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 be-

dragen. Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten 

procentueel weergegeven.          

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

dat de geplande projectbezoeken door bestuursleden geen doorgang hebben gevonden. 

Kostenpercentage Beheer en administratie

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

procentueel weergegeven          

M. Kosten beheer en administratie         

1.182.208

244.399

20,7

1.317.331

114.105

8,7

3.358

21.902

9.832

0

5.227

40.319

73.786

114.105

1.346.970

212.954

15,8

1.114.208

118.037

10,6

8.698

17.737

10.653

0

8.931

46.019

72.018

118.037

1.210.743

340.066

28,1

1.810.080

121.939

6,7

7.850

20.000

8.500

500

6.000

42.850

79.089

121.939

Baten uit eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving

Kostenpercentage fondsenwerving

Som der Lasten

Kosten Beheer en Administratie

Kostenpercentage Beheer en administratie

Bestuurskosten

Accountantskosten

Administratiekosten

Finance Planning & Control

Overig

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Totaal

Werkelijk 

2011

EUR

Werkelijk 

2011

EUR

Werkelijk 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

Bezoldiging directie          

Naam
Functie

Dienstverband
Aard (looptijd)

Uren

Parttime percentage

Periode

Bezoldiging (EUR)
Jaarinkomen

Bruto salaris

Vakantiegeld

Eindejaarsuitkering

SV lasten (wg deel)

Pensioenlasten (wg deel)

Totaal 2011

Totaal 2010

M. Broers

directeur

Onbepaald

36

88,9

1/1 - 31/12

63.401

4.974

5.262

73.637

7.129

14.510

95.276

88.543

Het salaris is in overeenstemming met de in 2005 door Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), 

de branchevereniging voor landelijk wervende goede doelen, opgestelde Adviesregeling voor Belo-

ning Directiefuncties. 
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Toelichting op lastenverdeling

308.964

39.000

43.209

6.841

-31.587

892

18.105

385.424

44.817

2.456

47.273

48.299

48.299

10.907

0

10.907

491.903

300.803

38.564

37.829

5.841

-21.932

931

16.560

378.596

47.600

2.393

49.993

40.877

40.877

10.649

0

10.649

480.115

306.779

40.191

47.780

5.583

-18.000

1.000

24.700

408.033

48.655

3.525

52.180

56.200

56.200

10.850

0

10.850

527.263

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Werknemersverzekeringen

Pensioenverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Uitkering ziekengeld

Kosten vrijwilligers

Overige personeelskosten

Huisvestingskosten

Huur

Overige huisvestingskosten

Kantoor- en algemene kosten

Overige algemene kosten

Afschrijving en rente

Afschrijvingen

Rente lasten

Totaal

Werkelijk 

2011

EUR

Begroting 

2011

EUR

Werkelijk 

2010

EUR

De onderschrijding ten opzichte van de begroting vloeit voort uit de uitkeringen wegens ziekte, die in 

2011 zijn ontvangen.

Onderbesteding ten opzichte van de begroting is het gevolg van lagere kosten aan de database en 

minder valutaverschillen dan begroot.

Personeelsbestand 

Gedurende het boekjaar 2011 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 5,6 FTE (2010: 5,4 FTE). 

Deze medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:

Projecten: 1,9          

Fondsenwerving en communicatie: 2,65 

Administratie: 0,65          

Directie: 0,4     

          

Bezoldiging bestuur          

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Aan individuele bestuursleden werden in 2011 

geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.        
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Personeelsbestand 

Gedurende het boekjaar 2011 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 5,6 FTE (2010: 5,4 FTE). 

Deze medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:

Projecten: 1,9          

Fondsenwerving en communicatie: 2,65 

Administratie: 0,65          

Directie: 0,4     

          

Bezoldiging bestuur          

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Aan individuele bestuursleden werden in 2011 

geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.        

  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Eye Care Foundation

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Eye Care Foundation te 

Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat 

van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehan-

teerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het ver-

mogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag 

beide in overeenstemming met 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

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze con-

trole. 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 voor-

schriften 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-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 

de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s 

dat de jaarrekening een afwijking 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-inschattin-

gen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de in-

terne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de 

gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie 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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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  : ‘Een Ogenblik’ in mei, september en november. 

        Oplage 13.000.

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. Box 2389, 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, Street 71

Tonle Bassac, Chamkar Morn

P.O. Box 2471

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 : Mevr. M. Septer

Lid   : Dhr. C. van Dijl

Lid   : Dhr. drs. Y.P. Henry

Lid   : Dhr. F.A. Wijstma

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 

vermogen van Stichting Eye Care Foundation per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in 

overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).

Verklaring betreffende het jaarverslag

Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 

jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig met Richtlijn voor de Jaarverslag-

geving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, 

voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amstelveen, 16 mei 2012

KPMG Accountants N.V.

S. Haringa RA
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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

Dhr. drs. C. Koppert, oogarts

Vertegenwoordiging in Nepal, Kathmandu

Mr. Anil P. Gorkhaly,  executive manager

Mrs. Pooja Regmi, administration

Vertegenwoordiging in Vietnam, Ho Chi Minh City

Mr. Huynh Ba Huy MPH, country representative

Ms. Nguyen Mai Han, administration 

Vertegenwoordiging in Cambodja, Phnom Penh

Mr. Thong Chun Leng MPH, country representative

Mrs. Pech Chanmony, administration

Vertegenwoordiging in Pakistan, Peshawar  

Mrs. dr. Kausar Kursheed, representative

Accountant      

KPMG Accountants NV, Amstelveen




