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2012 In een OOG-opslag

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

Resultaten 2012    2011

Aantal consulten: 414.125 389.150

Aantal oogoperaties: 26.460 28.531

Aantal opleidingen:

 •Oogartsen 42 35

 •Oogheelkundigondersteunendpersoneel 143 294

 •Overigondersteunendpersoneel 2.908 2.922

Baten en Lasten

begroot werkelijk

Baten (in euro) 1.353.820 1.150.601

Lasten (in euro)

Projecten, structurele hulp: 959.668 838.134

Voorlichting, bewustwording: 208.290 233.876

Kosten eigen fondsenwerving: 299.207 256.550

Kosten acties derden: 12.200 3.004

Kosten beheer en administratie: 123.203 196.595*

(* waarvan € 79.308 eenmalige kosten)
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In 2012 was het 25 jaar geleden dat oogarts Gerard Smith op vrijwillige 
basis de eerste oogoperatie uitvoerde in het Jumla district in Nepal. Wat toen 
een droom was, is werkelijkheid geworden. Ooit startte het als een outreach 
programma gericht op hulp in verafgelegen gebieden waar geen oogzorg 
aanwezig was. Het heeft geleid tot de realisatie van twee grote oogzieken-
huizen en meerdere satellietklinieken. Eye Care Foundation levert in Nepal 
nu in vier van de dertien zones een substantiële bijdrage aan de oogzorg. 
Onlangs vierde het oogziekenhuis Pokhara haar twintigjarig bestaan en 
vond, in aanwezigheid van Gerard Smith, het vijfentwintigste oogkamp in 
Jumla plaats.

Naast wat we in onze andere projecten hebben bereikt, benadrukken we dat 
in Vietnam onze werkzaamheden vruchten hebben afgeworpen. Er is nu een 
zekere mate van zelfredzaamheid op het gebied van staarbehandelingen. 
Daarom concentreren we onze activiteiten meer op refractie. Al eerder werd 
door Eye Care Foundation een refractie opleiding in Ho Chi Minh stad ge-
start. Nu wordt er gewerkt aan het opzetten van een optometrie opleiding in 
samenwerking met het Australische Brian Holden Vision Institute. Het besluit 
is geformaliseerd en de infrastructuur zal versterkt worden.

Al ons werk is mogelijk gemaakt door de vereende krachten van onze do-
nateurs en de vermogensfondsen en stichtingen die mede de projecten 
financieren. In het afgelopen jaar hebben we door middel van een informa-
tiemiddag onze donateurs de gelegenheid geboden van dichtbij betrokken te 
blijven bij onze projecten. 

Ik wil de onmisbare steun die we van vele vrijwilligers ontvangen bij de 
uitvoering van de medische, administratieve, fondsenwervende en logistieke 
taken niet onvermeld laten. Zonder hen kan de Stichting niet bestaan. 

Na een lange periode van samenwerking, waarin onze Stichting een belan-
grijke ontwikkeling doormaakte, hebben we, met dank voor zijn bijdrage, 
afscheid genomen van onze directeur Martien Broers. Zijn taken worden 
waargenomen door Ruud Wiedijk die al enige tijd op vrijwillige basis verbon-
den was aan de Stichting.

Onder de zich ontwikkelende economische omstandigheden zijn de donaties 
enigszins onder druk komen te staan, maar de bakens zijn tijdig door ons 
verzet. Nieuwe vormen van fondsenwerving zijn onderzocht, deels in gang 
gezet en naar het zich laat aanzien met bevredigend resultaat. De fondsen-
werving zal verder worden versterkt.

Ons beleid is, zoals dat voor een ieder geldt, in de komende periode steeds 
op een zo kostenefficiënt mogelijke wijze uitvoering te geven aan onze 
taken. Zo blijven we ons doel, de bestrijding van onnodige blindheid, samen 
met u, onverminderd nastreven.

Rob van Rooijen,

Voorzitter

Voorwoord
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Beleggen

Het beleggingsbeleid van Eye Care Foun-
dation is erop gericht om met minimale ri-
sico’s een optimaal rendement te behalen 
met gelden die niet direct hoeven te worden 
ingezet voor de doelstelling of de bedrijfsvoe-
ring. Eye Care Foundation houdt, conform de 
richtlijn voor jaarverslaglegging voor fondsen-
wervende instellingen, alleen deze specifiek 
bestemde reserves aan. Dit betekent dat al 
geworven, maar nog niet uitgegeven midde-
len alleen op kortlopende deposito’s kunnen 
worden ingezet.

Vermogen

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

Doelstelling, beleid en strategie

Eye Care Foundation is ontstaan uit de behoefte 
om vanuit Nederland ondersteuning te geven aan 
het opzetten en versterken van goede en betaal-
bare oogzorg in ontwikkelingslanden.  
In eerste instantie gebeurde dat vooral door uit-
zending van oogheelkundige teams. De steun is 
verschoven naar het versterken van de lokale  
capaciteit door opleidingen mogelijk te maken, 
het verbeteren van de infrastructuur door het 
bouwen van oogklinieken en het doneren van 
oogheelkundige apparatuur.

In 2010 is het strategisch plan voor de periode 
2011-2015 vastgesteld. Dit bevat een concrete 
en gekwantificeerde omschrijving van de richting-
gevende doelstellingen. 

Eye Care Foundation is actief in de Himalaya regio 
(Nepal), Zuidoost Azië (Vietnam, Cambodja, Laos) 
enindelenvanAfrika(Ghana,Tanzania,Oeganda). 
De ondersteuning is het meest succesvol als in 
deze regio’s netwerken van oogcentra ontstaan 
met goed opgeleid, lokaal personeel, vrijwilligers, 
geschikte apparatuur en goede huisvesting. Het 
doel is door onze projectondersteuning deze net-
werken 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 duurzaamheid, 
continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Vanuit  
Nederland en via de veldkantoren in Nepal, Viet-
nam en Cambodja wordt algemene ondersteuning 
en medisch management aan onze projectpartners 
verleend. Het stelt de lokale partners in staat in 
toenemende mate op eigen kracht de noodzake-
lijke oogzorg te organiseren en uit te voeren.

Ophetgebiedvanfondsenwervingenvoorlich-
ting zijn een aantal initiatieven voortgezet, die 
moeten zorgen voor een betere aansluiting bij de 
primaire doelgroep: mensen die persoonlijk of in 
hun naaste omgeving bekend zijn met oogproble-
men. De actie ‘Een Lens voor een Medemens’ is 
hier een belangrijk onderdeel van. Er zijn goede 
initiatieven ontwikkeld voor het versterken van  
de aanwas van nieuwe donateurs. Donateurs en 
potentiële donateurs zijn om begrijpelijke rede-
nen in economisch moeilijke tijden minder toe-
schietelijk.Ookisdedonateurvande21eeeuw
minder gebonden aan één of meerdere doelen. 
Donateurs geven in toenemende mate de voor-
keur aan incidenteel en niet structureel doneren.

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 al-
len 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 leve-
ren aan de strijd tegen onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden. Daarnaast stelt Eye 
Care Foundation zich ten doel bij te dragen aan de bewustwording van de Nederlandse samenleving met 
betrekking tot deze problematiek.

Het oog van de kleine Sarala kon op tijd in het ziekenhuis van Pokhara behandeld worden.
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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 gespreksver-
slag maakt onderdeel uit van het personeelsdos-
sier. De bevindingen worden mondeling met het 
bestuur gedeeld.

Governance
Eye Care Foundation volgt de algemeen gel-
dende richtlijnen betreffende ‘good governance’ 
en de principes die daarbij gebruikelijk zijn. Het in 
2005 aan VFI uitgebrachte advies van de Com-
missie Wijffels betreffende een code voor goed 
bestuur van goede doelen is ook door Eye Care 
Foundation ter harte genomen. In de toetsings-
criteria van het CBF, zoals die in 2008 met betrek-
king tot Eye Care Foundation zijn gehanteerd, 
zijn de aanbevelingen 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 (0,889 FTE/12 mnd.) 
€ 99.651. Deze beloning bleef binnen  
VFI-maxima.
 

werkte tot 31 maart als programma manager 
binnen de projectenafdeling. Caecil Fennis was 
belast met het onderhouden van de contacten 
met Major Donors en de actie ‘Een lens voor een 
Medemens’. Margreet Geels was verantwoorde-
lijk voor de communicatie en voorlichting. Bas van 
Leeuwen onderhield de donateurdatabase. Hij 
was ook verantwoordelijk voor de financiële ad-
ministratie, het analyseren van de resultaten van 
de fondsenwerving en, sinds de tweede helft van 
2012, de mailings naar donateurs en prospects.
Annette Lim ondersteunde op oproepbasis tot 31 
oktober de fondsenwerving en communicatie. De 
laatste maanden van het jaar werkte ze als vrijwil-
liger op kantoor.

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

Marjan Lokken deed één dag per week de dona-
teuradministratie.
Ruud Wiedijk gaf advies over de administratieve 
organisatie en interne beheersing. 
Pieter Germeraad, Arnold Roelofs en Rob Honings 
waren technisch adviseur voor het ziekenhuis in 
Mechi, Nepal. 

Met betrekking tot medische zaken kon Eye Care 
Foundation rekenen op advies en technische 
ondersteuning van de oogartsen Marius den 
Boon, Gerard Smith, Ton Lefeber, Henk Dragt, 
Coen Hiemstra, John van Haarlem, Coen Kopert, 
MaartenMourits,ArievanOosterwijk,Ceesvan
der Wind, Erik Nouhuys en optometriste Gabriëlle 
Janssen. 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 samen-
gesteld 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.

Besturen en toezicht houden

Intern toezicht
Eye Care Foundation heeft een toezichthoudend 
bestuur (‘bestuur op afstand’), dat uit zes personen 
bestaat en dat een belangrijk deel van haar taken 
heeft gedelegeerd aan de uitvoerende directeur, 
die zowel beleidsinitiërend als beleidsuitvoerend 
is. De directeur geeft leiding aan de uitvoerende 
organisatie van de stichting en verricht zijn werk-
zaamheden op basis van een directiereglement, 
waarin de taken en bevoegdheden van de  
directeur zijn vastgelegd. De directeur staat  
onder toezicht van het bestuur.

Het bestuur stelt de, door de directie voor te 
bereiden, beleids- en jaarplannen en begroting 
van de organisatie vast en toetst deze zorgvuldig. 
Hiermee wordt gewaarborgd dat de functies  
‘besturen’ en ‘toezicht houden’ gescheiden zijn: 
de directeur bestuurd, terwijl het bestuur het 
geheel toetst. In voorkomende gevallen doet de 
directeur een beroep op de specifieke expertise 
van bestuursleden ter ondersteuning van de uit-
voering.
Het bestuur van Eye Care Foundation vergaderde 
in 2012 zes keer. De belangrijkste onderwerpen 
waren:

• Vaststelling jaarverslag 2011;
• Visie en beleid voor de komende jaren;
•  Vaststelling jaarplan 2013 en bespreking 

begroting 2013
•  Kansen en bedreigingen met betrekking tot 

de fondsenwerving;
•  HRM beleid;
•  Rapportage en verantwoording directie aan 

het bestuur;
•  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 
enmetdeNederlandsesamenleving.Ookinter-
nationale contacten worden vanuit Amsterdam 
opgezet en onderhouden. 

Martien Broers was de uitvoerende directeur voor 
Eye Care Foundation. Yvonne Reifler stond aan 
het hoofd van de projectenafdeling en was  
verantwoordelijk voor de realisatie van de doel-
stellingen van de projecten. Liesbeth Mieras 

Salarissen

Eye Care Foundation hanteert in haar belo-
ningsbeleid een marktconforme benadering. 
Dit betekent dat de salariëring in overeen-
stemming is met die van vergelijkbare non-
profit organisaties, ook voor wat betreft de 
omvang van de organisatie. Dit beleid voor-
komt dat onverantwoord hoge salarissen 
worden betaald en het bevordert tegelijk een 
toereikende wervingskracht voor professio-
neel, gekwalificeerd personeel. Het salaris van 
de directeur is in overeenstemming met de in 
2005 door de Vereniging van Fondsenwerven-
de Instellingen (VFI) opgestelde ‘Adviesrege-
ling Beloning Directeuren van Goede Doelen’. 
De regeling is op 8 september 2011 aange-
past. 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.
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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  
lopende projectverplichtingen.

Bestemmingsreserves worden ingezet ten  
behoeve van projectkosten. Kosten voor de 
voorlichtingsdoelstelling en kosten voor de eigen 
organisatie 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 organi-
satie 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, 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 en grote donoren
De stichting informeert haar donateurs via een 
nieuwsbrief, die driemaal per jaar via de post en 
online verspreid wordt. Daarnaast ontvangen do-
nateurs informatie over specifieke projecten.  
De stichting is zeer geïnteresseerd in de mening 
van haar achterban. Daarom wordt persoonlijk 
contact onderhouden met donoren die aandacht 
hebben voor speciale onderdelen van het werkter-
rein of die een specifieke donatiehistorie hebben. 
Bestuurslid Fer Wijstma onderhoudt, in overleg 
met de directeur, de contacten met deze dona-
teurs, stichtingen en ondernemingen.

Financieel

In de staat van baten en lasten worden de werke-
lijke opbrengsten en kosten in 2012 vergeleken 
met de begrote bedragen voor 2012 en met de 
werkelijke bedragen over 2011.

De baten over 2012 zijn € 203.219 lager dan  
begroot en € 246.684 lager dan in 2011.

Een deel van de taakstellingom extra inkomsten te 
verwerven is niet gerealiseerd. De afname ten op-
zichte van 2011 wordt verklaard door het feit dat 
er in 2011 enkele grote giften zijn binnengekomen.

De kosten van eigen fondsenwerving zijn hoger dan 
in 2011. Vanwege langdurig ziekteverzuim in 2012 
waren extra kosten voor vervanging noodzakelijk.

De bestedingen aan de doelstellingen zijn in 2012 
€  95.968 lager dan begroot. Dit is het vooral het 
gevolg van het feit dat de optometristenopleiding 
in Vietnam vertraging heeft opgelopen, evenals 
het National Eye Health Education Program in 
Nepal.DaarnaastishetprojectinOegandaniet
voortgezet. De bestedingen aan de doelstellin-
gen zijn € 113.183 hoger dan in 2011. Er zijn in 
het kader van de projectdoelstelling meer activi-
teitenuitgevoerd.Ophetterreinvanvoorlichting
is meer geld besteed aan bewustwording en 
voorlichting in de media.

Eye Care Foundation rapporteert over de finan-
ciën 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 bestem-
mingsfondsen, bestemmingsreserves (Eye Care 
Foundation 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 reser-
ve maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorga-
nisatie 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.

Een meerjarenbegroting maakt onderdeel uit van 
het vastgestelde meerjarenbeleidsplan. In deze 
begroting zijn de doelstellingen per bestedings-
categorie uitgewerkt en de daarvoor, naar ver-
wachting, benodigde budgetten beschreven.

Planning, monitoring en evaluatie
Eye Care Foundation heeft een systeem waarin 
op een uniforme wijze de projectinformatie 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 voortgangs-
rapportage verstrekt, waarin de besteding van 
middelen en de behaalde resultaten opgenomen 
zijn. Na afronding wordt een financiële- en inhou-
delijke 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  
voorlichtingsdoelstelling worden door de com-
municatiemedewerker periodiek geëvalueerd en 
bijgesteld op het punt van resultaat en relevantie.

Impact
Omtekunnenmeteneninzichtelijktemakenin
hoeverre de activiteiten en steun van Eye Care 
Foundation resultaat opleveren, hanteert de stich-
ting een systeem waarbij de projecten in fases en 
meetbare eenheden zijn ingedeeld. 
 

Besteding van middelen

Richtinggevende doelstellingen
Eye Care Foundation werkt met meerjaren- 
beleidsplannen die tussentijds vorm krijgen in 
jaarplannen. In september 2010 is het meerjaren-
plan 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 hierom-
trent voorlichten van het publiek in Nederland.
De stichting is op 1 juli 2008 ontstaan uit de stich-
tingenMekongEyeDoctorsenOogzorgWereld-
wijd. Lopende projecten van de rechtsvoorgan-
gers zijn voortgezet. 

In het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 zijn rich-
tinggevende doelstellingen uitgewerkt op het 
gebied van:

•  Projectondersteuning: de geografische 
speerpunten zijn vastgelegd; de relatie met 
en rol van de veldkantoren is uitgewerkt; de 
ruimte voor groei is geïnventariseerd; pro-
jectondersteuning 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 uitbreiden van de inkomsten, 
zowel op de zakelijke als op de particuliere 
markt.

•  Voorlichting: het vergroten van het draagvlak 
in de Nederlandse samenleving; een regiona-
le insteek bij het voorlichten van het Neder-
landse publiek over onnodige blindheid en 
slechtziendheid in ontwikkelingslanden.

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

Bovenstaande opsomming is niet volledig, maar 
dient ter illustratie van de gemaakte beleidsaf-
spraken.
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Eye Care Foundation profileert zich in de ko-
mende jaren als een samenwerkende organisa-
tie. Zowel bij het projectmanagement als op het 
gebied van fondsenwerving zoeken we actief naar 
partners.Opdezewijzemakenweonzebijdrage
zo efficiënt en effectief mogelijk.

In de projecten verwachten we in 2013 resultaten 
te behalen die in lijn zijn met de in het strategisch 
plan benoemde doelstellingen. Dit betekent dat 
verwacht wordt dat de voor 2013 geplande activi-
teiten 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 2012 zullen we behoudend zijn met het aan-
gaan van nieuwe verplichtingen in 2013.

We blijven uiteraard onverminderd gefocust op 
het probleem van onnodige blindheid en slecht-
ziendheid in ontwikkelingslanden. 

Alles wat we zullen doen, draagt bij aan het  
terugdringen van dit probleem. 

We hopen dat u ons wilt blijven steunen.

Vooruitblik

De fondsenwerving is in 2012 achtergebleven bij 
de verwachtingen. We moeten daarom in 2013 
alle zeilen bijzetten om meer structurele inkom-
sten te werven. In het particuliere segment zullen 
we onze inspanningen onverkort voortzetten. 
We moeten ons beperken tot de traditionele 
wervingsmethoden, omdat de beschikbare bud-
getten voor fondsenwerving beperkt zijn. De 
wervingsinspanningen bij bedrijven, stichtingen 
en vermogensfondsen worden waar mogelijk 
geïntensiveerd.

Door de steun van Eye Care Foundation worden 
projecten financieel versterkt en op de meest 
doelmatige wijze wordt de inzet van financiële 
steunbinneneenprojectgegarandeerd.Ook
inhoudelijk draagt de input van de stichting bij 
aan het versterken van projecten. Ze zijn beter in 
staat om op termijn zelfstandig te functioneren. 
Eye Care Foundation neemt dit aspect in haar 
wervingsaanpak nadrukkelijker mee, zodat de 
toegevoegde waarde niet verloren gaat.

beleid zal expliciet richting worden gegeven aan 
de gestructureerde invulling hiervan. 
Er is kantooroverleg tussen alle medewerkers en 
tussen medewerkers van de verschillende terreinen 
onderling, zoals projectondersteuning, voorlich-
ting, fondsenwerving en beheer en administratie.

Communicatie met media
Eye Care Foundation communiceert met de 
media, zodat de bewustwording in Nederland 
over het probleem van onnodige blindheid in 
ontwikkelingslanden wordt vergroot. Daarbij kan 
de stichting aan (potentiële) donateurs verslag 
doen van de manier waarop Eye Care Foundation 
de haar ter beschikking staande middelen inzet 
en welke resultaten daarmee worden geboekt of 
welke problemen worden ervaren. 

Communicatie met leveranciers
Eye Care Foundation onderhoudt contact 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. Dit is noodzakelijk om op de hoogte te 
zijn van- en te kunnen bijdragen aan relevante 
discussies in de goede doelenmarkt.
Eye Care Foundation werkt samen met collega 
oogzorgorganisaties in Nederland en in het 
buitenland op het gebied van fondsenwerving 
of projectmanagement. Daarnaast wordt in de 
WerkgroepTropischeOogheelkundemetNeder-
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  
gesteld aan het bestuur.
Eye Care Foundation ontving in 2012 elf klachten, 
die allen, conform de richtlijnen van het CBF, zijn 
afgehandeld. De klachten betroffen niet doorge-
voerde mutaties, teveel ontvangen post en de 
toon van communicatie met de donateurs. Eye 
Care Foundation heeft de opmerkingen ter harte 
genomen. 

Specifieke aandacht is ook gegeven aan trouwe 
donoren.InmaartwerdinmuseumCORPUSin
Oegstgeestvoordetweedemaaleengroepdona-
teurs ontvangen en uitgebreid geïnformeerd over 
het werk van Eye Care Foundation en de verschil-
lende mogelijkheden om de stichting te steunen.

Communicatie met organisaties
Met organisaties waarmee een subsidierelatie 
bestaat, onderhoudt de stichting functionele, 
betrokken en zakelijke contacten om de zuiver-
heid van beoordeling en evaluatie te kunnen 
garanderen. Regelmatig hebben projectpartners 
contact met het kantoor in Amsterdam om infor-
matie over de projecten te kunnen verstrekken. 
Van haar kant houdt de stichting via werkbezoe-
ken een vinger aan de pols over de besteding 
van gelden. Eye Care Foundation ondersteunt of 
voert oogheelkundige projecten uit die zoveel 
mogelijk zijn ingebed in de nationale planning 
voor blindheidbestrijding. Dat betekent dat veel-
vuldig contact met nationale overheden gewenst 
is. Indien nodig wordt er gepleit voor bijstelling 
van het nationale beleid, zodat het in lijn is met 
internationale afspraken op dit gebied.

Communicatie met vrijwilligers
Voor Eye Care Foundation zijn vrijwilligers actief 
op het gebied van fondsenwerving en kantooron-
dersteuning. Daarnaast werkt er een aantal vrijwil-
ligers als medisch of technisch adviseur voor de 
stichting. Met alle groepen vrijwilligers wordt peri-
odiek overlegd. De uitgangspunten van het beleid, 
met betrekking tot de vrijwilligers, zijn vastgesteld. 
Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in de 
relatie met vrijwilligers en de wijze waarop Eye 
Care Foundation met hen communiceert.
De communicatie met de medisch vrijwilligers is 
georganiseerd in de Klankbord Groep. Dit plat-
form, waarin de als vrijwilliger aan de stichting 
verbonden oogartsen en andere specialisten zitting 
hebben, komt tweemaal per jaar bijeen om samen 
met het Hoofd Projecten en het bestuur te overleg-
gen over de invulling van de portfolio en de ope-
rationelestrategie.Opdezewijzewordtdeoog-
heelkundige expertise, behalve in de projecten zelf, 
ook beschikbaar voor de organisatie 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 Als vrijwilliger voor Eye Care Foundation helpt oogarts Cees van der Windt onnodige blindheid in Laos te bestrijden.
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Projecten

Inleiding

Omderesultatenvandeinspanningeninzichte-
lijker te maken is een systeem ontwikkeld waarbij 
de projecten in fases en meetbare eenheden zijn 
ingedeeld. Daarnaast zijn doelstellingen gefor-
muleerd voor de projectperiode 2011-2015. Per 
projectland worden de geplande en de behaalde 
resultaten weergegeven.

Omgoedeoogzorgvooriedereenindebetref-
fende samenleving toegankelijk en bereikbaar te 
maken, draagt Eye Care Foundation kennis en 
ervaring over aan oogzorg autoriteiten, specialisten 
en andere groeperingen, die zich bezig houden met 
oogzorg.Opdezewijzedragenwebijaandereali-
sering van Vision 2020; een mondiale campagne 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 hier 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 natio-
nale- en provinciale oogheelkundige adviesorganen 
en beleidsorganen, bij onderwijsinstituten en bij 
oogheelkundig- en ondersteunend personeel. 
Tenslotte richt Eye Care Foundation zich op de 
verbetering van de infrastructuur. Dit betekent 
aandacht voor adequate voorzieningen en de 
aanschaf van passende apparaten en instrumen-
ten, zodat optimale oogzorg mogelijk wordt. 

Besteding middelen
Van de totale bestede middelen (directe pro-
jectkosten), in de door Eye Care Foundation 
gesteunde projectlanden, werd 24% besteed aan 
oogheelkundige behandelingen, 22% voor de 
verbetering van de capaciteit en 54% werd benut 
voor het verbeteren van de infrastructuur.

Totaal

Doelactiviteiten

Voorlichting

Eye Care Foundation heeft op verschillende 
wijzen voorlichting gegeven aan het Nederlandse 
publiek over de problemen van blindheid en 
slechtziendheid in ontwikkelingslanden en,  
daaraan gekoppeld, over het werk van Eye Care 
Foundation in haar projectlanden.

Denieuwsbrief,‘EenOgenblikAlstublieft’ver-
scheen driemaal en informeerde donateurs en 
andere belanghebbenden over de resultaten van 
deprojecten.Ookwerddenieuwsbriefingezet
als voorlichtingsmateriaal bij wervingsacties en 
werd ze verspreid op festivals en congressen.

De actie ‘Een Lens voor een Medemens’ werd in 
2012 voortgezet. De daarvoor bestemde actie-
folder werd in zoveel mogelijk ziekenhuizen door 
enthousiaste oogartsen onder hun patiënten ver-
spreid. Aansluitend werd het publiek via artikelen 
en advertenties in de lokale media geïnformeerd 
over Eye Care Foundation. In 2013 zal de actie 
door gerichte communicatie met de oogartsen 
verder worden uitgebreid. 
OphetcongresvanhetNederlandsOogheelkun-
digGenootschap(NOG)wasEyeCareFoundation 
aanwezig met een informatiestand. 

De in Nepal en Ghana gemaakte voorlichtingsfilm 
werd al ingezet bij lezingen, het congres en op in-
ternet. In Laos is begin 2012 nieuw voorlichtings-
materiaalgemaakt.Ookop(lokale)radioenTV
wordt met de gemaakte film informatie gegeven 
over het probleem van blindheid en slechtziend-
heid in ontwikkelingslanden.

Via de website is het aantal bezoekers per maand 
verveelvoudigd, waardoor meer mensen kennis 
nemen van het werk van Eye Care Foundation. 
OokviaFacebook,Twitterene-mailingswordt
regelmatig en op een interactieve manier gecom-
municeerd met de achterban.

Begroting 2013

Begroot 2013 
EUR

Werkelijk 2012 
EUR

Begroot 2012 
EUR

Baten:

Eigen fondsenwerving 1.300.000 1.072.517 1.268.120

Acties derden 10.000 57.584 65.700

Beleggingen 15.000 20.500 20.000

Som der baten 1.325.000 1.150.601 1.353.820

Lasten:

Besteed aan  
 doelstellingen

Projecten 925.000 838.134 959.688

Voorlichting 263.000 233.876 208.290

1.188.000 1.072.010 1.167.978

Werving baten

Eigen fondsenwerving 240.000 256.550 299.207

Acties Derden – 3.004 12.200

240.000 259.554 311.407

Beheer en administratie

Kosten B&A 72.000 196.595 123.203

Som der lasten 1.500.000 1.528.159 1.602.588

Resultaat -175.000 -377.558 -248.768

 
Oogheelkundige
behandelingen 

Capaciteitsverbetering

Infrastructurele  
ondersteuning



22 23

Sterktes in de projecten:
•  Pokhara is operationeel onafhankelijk, maar 

het dagelijks bestuur is betrekkelijk nieuw en 
onervaren in het ontwikkelen van een lange 
termijn beleid.

Zwaktes in de projecten:
•  oogzorgprogramma’s in de verafgelegen 

gebieden zijn kostbaar en tijdrovend en het 
daar aantrekken en behouden van hoogop-
geleide staf is moeilijk.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2012:
• renovatie van bestaande gebouwen; 
•  aanschaf van nieuwe apparatuur, instrumen-

tarium en transportmiddelen;
•  ondersteuning van oogcentra in afgelegen 

gebieden;
•  uitvoeren van oogkampen;
•  oogonderzoeken bij schoolkinderen;
•  training van oogheelkundig-, gezondheids-

zorg- en ondersteunend personeel;
•  versterking van de koepelorganisatie voor de 

oogheelkunde op nationaal niveau;

moeilijk aan te trekken in de rurale gebieden;
• NGOafhankelijkeengestuurdeoogklinieken.

Veel oogklinieken liggen in een economisch 
gunstig gebied (Terai). Daardoor is er geringe 
spreiding van oogzorgvoorzieningen over het 
hele 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;

• Ondersteuningvaneennationaalvoorlich-
tings- en bewustwordingsprogramma.

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

In de navolgende landenpresentaties wordt speci-
fiek ingegaan op de middelen die gebruikt en de 
resultaten die geboekt zijn.

Nepal

 
Nationale ontwikkelingen:

•  instabiele politieke situatie. In mei zijn de 
partijen een federaal staatsmodel overeenge-
komen met een gekozen president. Het is tot 
op heden niet gelukt om een parlement te 
formeren. Hierdoor stagneert het opstellen 
van een begroting;

•  economische teruggang door onvoldoende 
energie, corruptie en grote werkeloosheid.

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

sinds 1981 aan de verbetering van oogzorg;
• deNepaleseNGO,NepalNetraJyotiSangh,

heeft als doel een uitgebreid oogzorgnet-
werk te vormen, waarin oogzorg toegankelijk 
is voor de gehele bevolking. Voor een ont-
wikkelingsland heeft Nepal een goede oog-
zorgmaardezeisopgebouwddoorNGO’s;

•  door middel van lobby en het aantonen van 
de effectiviteit van oogzorg heeft de Nepale-
se regering meer verantwoordelijkheid geno-
men. Een beperkt aantal afgelegen gebieden 
ontvangen zo operationele ondersteuning 
van de overheid. In 2020 zal de oogzorg in 
alle districten onder (financiële) verantwoor-
delijkheid van de overheid vallen.

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

Zwaktes in Oogzorg:
•  de oogheelkundige dienstverlening is afhan-

kelijkvanNGO’s;
•  goed opgeleide oogartsen zijn werkzaam in 

de hoofdstad en goed opgeleid personeel is 

Oogheelkundige behandelingen
42% van de uitgaven aan oogheelkundige be-
handelingen is besteedt in Cambodja terwijl de 
bestedingen in Nepal en Vietnam volgen met 
respectievelijk 25% en 18%.

Oogheelkundige behandelingen

Capaciteitsverbetering
Bij de capaciteitsverbetering neemt Vietnam het 
grootste deel (33%) voor haar rekening doordat 
er een groot aantal dorpsvrijwilligers zijn getraind. 
In Nepal (28%) en Cambodja ( 26%) werden de 
middelen ook voornamelijk aangewend voor het 
trainen van ondersteunend personeel.

Capaciteitsverbetering

Infrastructurele ondersteuning
Voor het verbeteren van de infrastructuur komt 
48% van de bestede middelen op rekening van 
het programma in Nepal waar in Pokhara het dak 
van het oogziekenhuis in gerenoveerd, terwijl 
voor het in 2009 geopende oogziekenhuis in Me-
chi de benodigde apparatuur aangeschaft werd. 
In Cambodja (27%) werd een aanbouw van een 
oogkliniek gerealiseerd en in Laos (11%) bestond 
de bijdrage vooral uit apparatuur.

Infrastructurele ondersteuning

Begeleidt door zijn dochter kan deze patiënt naar een oogkamp in Bacheck lopen.

Kathmandu

Pokhara

Birtamod

Karnali zone

Daulagkeri zone

Gandaki zone

Mechi zone
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Vietnam
 

Nationale ontwikkelingen: 
•  voortgaande economische ontwikkelingen en 

verdere uitbreiding van de infrastructuur;
•  aanhoudende armoede onder etnische min-

derheidsgroeperingen, maar ziektekosten-
verzekering voor arme mensen wordt 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.

Sterktes in de oogzorg:
•  de ziektekostenverzekering voor arme  

mensen vergoedt vaker oogoperaties;
•  er is in toenemende mate aandacht voor 

gezichtsproblemen bij kinderen;
•  de belangstelling voor het verder ontwikke-

len van refractie diensten neemt toe;
•  in de meeste provincies wordt de moderne 

Phaco techniek gebruikt. 

Zwaktes in de oogzorg:
•  mensen in afgelegen gebieden hebben nog 

steeds slechte toegang tot oogzorg;
•  patiënten worden na een operatie vaak niet 

goed gevolgd: uiteindelijke resultaat van de 
operatie is niet altijd optimaal;

•  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 de zeven provin-

cies in de Mekong delta worden duurzaam 
versterkt;

•  bij twee tertiaire oogziekenhuizen wordt de 
oogmeetkunde versterkt;

•  het lokale kantoor in Ho Chi Minh City 
begeleidt de projectpartners bij het ontwik-
kelen en uitvoeren van de projectplannen;

•  de projecten kunnen rekenen op inbreng 
van een medisch adviseur van Eye Care 
Foundation;

•  Eye Care Foundation neemt deel aan de 
werkgroepvanalleNGO’sactiefophetge-
bied van oogzorg in Vietnam. Er wordt nauw 
samengewerkt met het nationaal comité 
voor de bestrijding van blindheid.

Partners van Eye Care Foundation 
• VietnameesNationaalOoginstituut;
• HoChiMinhCityOogziekenhuis;
•  De provinciale gezondheidsdiensten van: 

Binh Phuoc 
Binh Duong 
Ca Mau 
Dong Thap 
Ben Tre 
Tra Vinh 
Soc Trang 

Sterktes in de projecten:
•  de verantwoordelijkheid voor de door Eye 

Care Foundation ondersteunde projecten 
kan steeds meer worden overgedragen aan 
de lokale partners;

Verdeling middelen 

Resultaten

Oogheelkundigebehandelingen Oogaandoeningen 206.971

Kinderblindheid 15.764

Infrastructuur Renovatie dak ziekenhuis Pokhara.  
Voorbereiding aanbouw patiënten-vleugel 
oogziekenhuis Mechi.  
Aanschaf instrumentarium

aantallen intrumenten 
niet aan te geven.

Capaciteit verbetering Training oogheelkundig personeel 65

Training ondersteunend personeel 1

Opleidingoogartsen 12

Na een periode van tweeënhalf jaar heeft de 
technische adviseur, die door Eye Care Foundati-
on voor een periode van drie jaar was aangesteld 
ter ondersteuning en versterking van de Nepal 
Netra Jyoti Sangh, zijn beleids- en adviestaken 
verruild voor klinisch werk. Hij heeft zijn functie 
met veel inzet en enthousiasme uitgevoerd en 
veel veranderingen en aanpassingen door kun-
nen voeren. De Nepal Netra Jyoti Sangh zal zijn 
positie niet op korte termijn invullen.
Een onderzoek onder de bevolking naar de ken-
nis, houding en praktijk met betrekking tot de 
dienstverlening van de oogzorgverlening heeft 
plaats gevonden. Met de uitkomsten van het 
onderzoek zijn aanpassingen gedaan, zodat de 
interventies van het project aansluiten op de prak-
tijk en behoefte van de bevolking.

Infrastructuur
De grootste investering wordt in Nepal gedaan 
op infrastructureel gebied. De reparatie van het 
dakvanzowelhetHimalayaOogziekenhuisalsde
overige gebouwen op het ziekenhuisterrein zijn 
uitgevoerd en worden in 2013 afgerond. Daar-
naast zijn diverse apparaten instrumenten voor 
het ziekenhuis in Pokhara aangeschaft
Voor het ziekenhuis in Mechi is voor ruim 
€ 92.000 apparatuur en transport middelen  
aangeschaft. 

Toekomstplannen
In het oogziekenhuis in Mechi wordt in 2013 
gestart met de bouw van een nieuwe vleugel 
waar particuliere patiënten gehuisvest worden. 
Het doel hiervan is inkomsten te genereren om 
op deze wijze de kosten van behandelingen bij 
armlastige patiënten te dekken. Daarnaast blijft 
Eye Care Foundation zorg dragen voor de uit-
breiding en vervanging van de apparatuur en het 
instrumentarium dat nodig is sinds de uitbreiding 
van het ziekenhuis. 
Nu de financiering voor de komende twee jaar 
gewaarborgd is, wordt de steun aan het natio-
nale voorlichting- en bewustwordingsprogramma 
voortgezet. 
Verder blijft Eye Care Foundation de oogzorg 
vooral in afgelegen gebieden ondersteunen en 
zal zij de overheid stimuleren haar verantwoorde-
lijkheid te nemen voor de oogzorg in Nepal.

 

 
Oogheelkundige
behandelingen 

Capaciteitsverbetering

Infrastructurele  
ondersteuning

Het onderzoeken van de ogen van schoolkinderen is een  
belangrijk onderdeel in onze projecten.

Hanoi

Binh Phuoc

Binh Duong

Dong Thap

Ca Mau Soc Trang
Bac Lieu

Tra Vinh
Ben Tre

Ho Chi Minh stad
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dat de overheid na beëindiging van de steun 
deze kostenpost opneemt in haar begroting.

Sterktes in de oogzorg:
•  goede samenwerking met het nationale co-

mité ter bestrijding van onnodige blindheid 
enmetdeINGOsdieinCambodjawerkzaam
zijn. Een voorbeeld is de steun van Fred Hol-
lows Foundation bij het versterken van de 
infrastructuur in enkele Eye Care Foundation 
projecten;

•  er is veel internationale steun die erop ge-
richt is om de oogzorg in Cambodja verder 
te ontwikkelen en te verzelfstandigen. 

Zwaktes in de oogzorg:
•  mensen in afgelegen gebieden worden moei-

lijk bereikt;
•  grote afhankelijkheid van internationale 

NGO’s;
•  de ontwikkeling van oogzorg in Cambodja 

wordt bemoeilijkt door oogkampen die in dit 
land worden uitgevoerd door buitenlandse 
oogartsen uit naburige landen.

geleidelijk aan af te bouwen, door samen met 
de project partners te zoeken naar alternatieve, 
duurzame manieren van financiering. De ziekte-
kostenverzekering in Vietnam vergoedt in steeds 
meer provincies de kosten voor staaroperaties. 
Daarom ondersteunt Eye Care Foundation steeds 
minder staaroperaties in Vietnam.
Ondersteuningbijdeopbouwenuitbreidingvan
provinciale refractie activiteiten wordt onder-
zocht. Het opzetten van refractie diensten sluit 
aan bij de oprichting van het optometrie trai-
ningscentrum. De verwachting is dat de oprich-
tingvanhetOptometrieTrainingCentrumin2013
geformaliseerd kan worden. 
Tevens wordt onderzocht op welke wijze Eye Care 
Foundation de provinciale gezondheidsdiensten 
kan ondersteunen. Zo wordt een samenhangend 
oogzorg beleid ontwikkeld dat gericht is op een 
efficiënte verdeling van activiteiten en adequate 
samenwerking tussen de verschillende lokale oog-
zorgaanbieders. 

Cambodja

Nationale ontwikkelingen: 
•  de infrastructuur in de afgelegen gebieden 

is niet goed ontwikkeld en op het platteland 
is sprake van armoede en gebrek aan onder-
wijs.

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;

•  eind 2012 heeft de overheid een substantiële 
buitenlandse gift ontvangen die deels (over 
drie jaar) aan de verbetering van de oogzorg 
in de provincies besteedt wordt. Het doel is 

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2012
•  zeven 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;

•  twee medewerkers van het Vietnamees Nati-
onaalOoginstituutinHanoivolgeneenvier-
jarige opleiding optometrie in India. Helaas 
heeft een van hen haar opleiding wegens 
medische problemen moeten afbreken;

•  twee medewerkers van het Vietnamees 
NationaalOoginstituutinHanoientwee
medewerkers van het Ho Chi Minh City oog-
ziekenhuis volgen een vierjarige opleiding 
optometrie in Maleisië.

Verdeling middelen

Resultaten
Aantal 
personen

Oogheelkundigebehandelingenen
preventie

Staar Staaroperaties
1.532

Kinderblindheid schoolkinderen gescreend 88.552

refractie brillen voorgeschreven 2.319

Capaciteitsverbetering training oogheelkundig personeel 16

training ondersteunend personeel 2.156

opleiding optometristen 6

opleiding oogartsen 21

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 oplei-
ding meteen aan het werk kunnen. De studenten 
in Maleisië en in India hebben de oogmeetkun-
dige instrumenten gekregen die nodig zijn om de 
opleiding optometrie te kunnen volgen.

Toekomstplannen
Het is de bedoeling de huidige ondersteuning 
aan de zeven provincies in het zuiden van Vietnam 

•  er zijn goede afspraken gemaakt met de 
projectpartnersopbasiswaarvanhetOpto-
metrie Training Centrum in Ho Chi Minh City 
kan worden opgericht;

•  oogarts Ype Henry en optometriste Gabrielle 
Janssen, die jarenlang in Vietnam namens 
ECF voor Vietnam technische ondersteuning 
verlenen, hebben een onderscheiding gekre-
gen voor hun belangrijke bijdrage aan het 
opbouwen van de oogzorg in de provincie 
Tra Vinh;

•  Eye Care Foundation ontving een onder-
scheiding van de Vietnamese oogartsen 
vereniging als dank voor haar bijdrage aan 
de opbouw van de oogzorg in Vietnam. 

 
Zwaktes in de projecten:

• deformeleerkenningvanhetOptometrie
Training Centrum in oprichting vraagt uitge-
breide administratieve voorbereiding en veel 
tijd.

Veel schoolkinderen krijgen een goed afgestelde bril  
aangemeten.

 
Oogheelkundige
behandelingen 

Capaciteitsverbetering

Infrastructurele  
ondersteuning

OogartsPangSamornwerktnu,nadathijalséénvande
eerste is afgestudeerd in Phnom Penh, in de provincie Svay 
Rieng.

Stung Treng
Ratanakiri

Mondul Kiri

Kampong Cham

Svay Rieng

Kratie

Phnom Penh
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Laos

Nationale ontwikkelingen: 
•  de infrastructuur in Laos is zeer basaal. Veel 

mensen wonen in moeilijk bereikbare gebie-
den, ver weg van enige 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 oog-

verpleegkundigen 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 interes-

se voor oogheelkunde is gering. De kwali-
teit van de oogzorg moet verder verbeterd 
worden, maar middelen en mogelijkheden 
zijn beperkt.

Infrastructurele ondersteuning
Alle provincies hebben noodzakelijke apparatuur 
en instrumenten ontvangen om goede oogzorg te 
kunnen geven.
Dankzij goede samenwerking met de Fred Hol-
lows Foundation is de oogafdeling van het zie-
kenhuis in Tbong Khmum uitgebreid en zijn de 
oogafdelingen in Kratie en Mondul Kiri voorzien 
van refractie apparatuur.

Toekomstplannen
Vanaf 2013 kunnen er, zonder ondersteuning van 
bezoekende oogartsen, operaties in het provin-
ciale ziekenhuis in Ratanakiri worden uitgevoerd. 
De hiervoor benodigde apparatuur en instrumen-
ten zullen worden aangeschaft en de oogafdeling 
wordt door bouwkundige aanpassingen bedrijfs-
klaar gemaakt.
Vanwege beperkte beschikbare middelen is het 
stellen van prioriteiten noodzakelijk. Er is geko-
zen om de lopende projecten, met uitzondering 
van het oogzorg project in Stung Treng, te blijven 
steunen. Het aangaan van nieuwe verplichtingen 
is voorlopig uitgesteld. 
De reden om de steun aan het project in Stung 
Treng niet te continueren is de discrepantie tus-
sen de gerapporteerde verrichtte werkzaamhe-
den en de uitkomsten van het evaluatie rapport.
Uiteraardzaldesteunaandeopleidingvooroog-
artsen worden voortgezet.

Sterktes in de projecten:
•  De eerste fase van het project ter ondersteu-

ning van de nationale opleiding voor oog-
artsen is succesvol afgerond. De tweede en 
laatste fase is in 2012 van start gegaan;

•  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 
refractieproblemen;

•  Eye Care Foundationwerkt nauw samen met 
andereNGO’somdesteunaanprojectpart-
ners te optimaliseren.

Zwaktes in de projecten:
•  de projecten zijn in grote mate afhankelijk 

van de steun van Eye Care Foundation en 
andereNGO’s.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2012:
•  noodzakelijke apparatuur gedoneerd en 

nieuwbouw werkzaamheden uitgevoerd;
•  oogoperaties ter voorkoming of behandeling 

van blindheid;
•  oogkampen in moeilijk begaanbare gebie-

den;
•  trainingen over basale oogzorg aan gezond-

heidswerkers en dorpsvrijwilligers;
•  aanvullende opleidingen voor oogartsen en 

oogverpleegkundigen; 
•  voorlichting over vroege herkenning van 

oogproblemen en de behandelingen.

Verdeling middelen

Resultaten
Aantal 
personen

Oogheelkundigebehandelingen
en preventie

Poliklinische  
consulten

8.644

Staar staar operaties 1.743

andere oogoperaties 979

Kinderblindheid schoolkinderen gescreend 1.260

Refractie brillen voor kinderen 18

Capaciteitsverbetering training oogheelkundig personeel 21

training ondersteunend personeel 247

opleiding oogartsen 4

Ondersteuning van Eye Care Foundation: 
•  het lokale kantoor in Phnom Penh begeleidt 

de projectpartners in Cambodja bij het ont-
wikkelen en uitvoeren van de projectplannen;

•  inbreng van een medisch adviseur van Eye 
Care Foundation;

•  zes provincies in Cambodja krijgen onder-
steuning bij het versterken van de oogzorg 
structuren.

•  Eye Care Foundation ondersteunt, in samen-
werking met de Fred Hollows Foundation, de 
nationale opleiding voor oogartsen aan de 
UniversiteitvanGezondheidswetenschappen
in Phnom Penh;

•  samen met Fred Hollows Foundation heeft 
Eye Care Foundation een aanbouw van de 
oogkliniek in Tbong Khmum gerealiseerd 
en refractie apparatuur voor de oogkliniek 
in Kratie en de oogafdeling in Mondul Kiri 
aangeschaft;

•  Eye Care Foundation neemt deel aan het 
overlegvanalleoogzorgNGO’sinCambodja.

Partners van Eye Care Foundation: 
•  het nationale comité ter bestrijding van on-

nodige blindheid;
•  het Aung Duong ziekenhuis in Phnom Penh;
• deUniversiteitvanGezondheidswetenschap-

pen in Phnom Penh;
•  De provinciale gezondheidsdiensten van: 

Kratie 
Stung Treng 
Ratanakiri 
Mondulkiri 
Kampong Cham (Tbong Khmum) 
Svay Rieng

 
Oogheelkundige 
behandelingen en preventie

Capaciteitsverbetering

Infrastructurele ondersteuning

Dorpsvrijwilliger Ak Yuth (l) brengt een patiënt naar het 
ziekenhuis in Kratie.

Vientiane

Houaphan

Xieng Khouang
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ziekenhuizen, waar kwaliteit belangrijk is. 
•  de medewerkers in de publieke sector wor-

den door het systeem niet gemotiveerd om 
kwalitatief goede service te leveren. De ge-
volgen zijn een weinig klantgerichte, weinig 
effectieve dienstverlening en een geringe 
output;

•  matige follow-up en ondersteuning van staar-
artsen leidt tot slechte resultaten.

Ondersteuning van Eye Care Foundation:
•  onderwijssteun aan de opleiding voor oog-

artsen 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 oog-
problemen mogelijk.

Zwaktes in het project:
• Gering aantal (gespecialiseerde) oogartsen. 

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2012:
•  Nederlandse oogartsen hebben colleges en 

‘hands-on training’ gegeven aan het oplei-
dingscentrum voor oogartsen in Moshi.

Tanzania

Nationale ontwikkelingen:
•  politieke stabiliteit, een degelijk macro-

economisch management en aanzienlijke 
hulpbronnen zouden garant moeten staan 
voor duurzame groei. Toerisme, mijnindus-
trie, handel en communicatie laten de private 
sector groeien. Het land is echter niet in staat 
om het millenniumdoel te halen: het halve-
ren van het percentage van de bevolking dat 
onder de armoedegrens leeft.

•  Tanzania is sterk afhankelijk van buitenlandse 
hulp. 

•  gebrek aan basis gezondheidszorg. De 
impact van HIV en malaria, lage scholing, 
geringe landbouwproductie en corruptie. 

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 

•  samen met de Nederlandse oogarts Cees van 
der Windt heeft de lokale oogarts in deze 
provincie oogoperaties uitgevoerd. De lokale 
oogarts kan nu zelfstandig opereren.

•  in Xieng Khouang is geïnvesteerd in appara-
tuur voor de oogafdeling van het ziekenhuis: 
zowel de spleetlamp als de operatiemicro-
scoop zijn vervangen en een aanzienlijk aan-
tal staaroperaties is ondersteund;

•  een arts en een verpleegkundige zijn gese-
lecteerd voor de opleiding tot oogarts en 
oogverpleegkundige.

Toekomstplannen:
In Houaphan kan de oogarts zelfstandig opere-
ren. Belangrijk is het om de oogzorg dichterbij de 
bevolking te brengen. Hiervoor is voorlichting aan 
de bevolking en bijscholing van gezondheidsme-
dewerkers in lokale gezondheidsposten belangrijk. 
Het is de bedoeling de oogzorg in Xieng Khou-
ang provincie te stabiliseren. De oogarts in oplei-
dingzaloptermijndehuidigeoogartsDrOui,die
met pensioen gaat, vervangen. Tevens wordt het 
team uitgebreid met een oogverpleegkundige 
medewerker. 
Eye Care Foundation zal de gezondheidsdiensten 
van Xieng Khouang helpen bij het vinden van 
steun voor het bouwen van een nieuwe, grotere 
oogafdeling in het provincie ziekenhuis.

Verdeling middelen

Ondersteuning van Eye Care Foundation:
•  donatie van apparatuur en instrumenten;
•  ‘on the job training’ van de oogartsen, in de 

twee door Eye Care Foundation gesteunde 
provincies, door een medisch adviseur van 
Eye Care Foundation;

•  ondersteuning van een arts in opleiding tot 
oogarts en een verpleegkundige in opleiding 
tot oogheelkundig verpleegkundige;

•  oogkampen om oogzorg dichter bij de men-
sen te brengen en het aantal staaroperaties 
te vergroten.

Partners van Eye Care Foundation: 
•  het nationaal oogheelkundig instituut in 

Vientiane;
•  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 Foundati-
on en de directies van de provinciale zieken-
huizen 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 Eye Care 
Foundation.

Zwaktes in de projecten:
•  de kwaliteit van de oogzorg blijft een aan-

dachtspunt;
•  de infrastructuur van de oogzorg heeft drin-

gend versterking nodig.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2012:
•  voor Houaphan is apparatuur aangeschaft 

om de kwaliteit van de operaties verder te 
verbeteren. 

 
Oogheelkundige 
behandelingen 

Capaciteitsverbetering

Apparatuur Kilimanjaro

Moshi

Dar es Salaam

Dodoma

Goede voorlichting is belangrijk zodat oogproblemen 
kunnen worden voorkomen.

Drie oogartsen in opleiding kijken of een patiënt voldoende 
gezichtsscherpte heeft om het leeskaartje goed te kunnen zien.



32 33

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:
•  locatie van de projecten en politieke onrust 

zorgen voor problemen bij het aantrekken en 
vasthouden van hoog opgeleide staf;

•  politieke en sociale onrust in Bawku beïn-
vloedt de werkzaamheden in de oogkliniek 
van het Presbyterian Hospital.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2012:
•  training oogheelkundige staf, gezondheids-

zorgpersoneel, vroedvrouwen, leraren en 
dorpsvrijwilligers;

•  Health Management Training van een staf 
medewerker in het buitenland.

Verdeling van middelen

Ghana

Nationale ontwikkelingen:
•  goed bestuur van de Ghanese overheid in 

vergelijking met andere Afrikaanse landen;
•  speerpunten overheid: bestrijding armoede 

en werkloosheid en goede gezondheidszorg, 
omdat aantal HIV- en TBC patiënten sterk 
groeit. 

Nationaal beleid in de oogzorg:
•  het nationaal comité voor de bestrijding van 

blindheid werkt, op basis van een nationale 
actieplan, aan het realiseren van de doelstel-
lingen van Vision 2020. 

Sterktes in de oogzorg: 
•  er zijn diverse opleidingen voor oogheelkun-

dig personeel aanwezig en ruim vijftig goed 
opgeleide oogartsen zijn werkzaam in Ghana.

Zwaktes in de oogzorg:
•  geringe werkgelegenheid op het platteland. 

Goed opgeleid personeel trekt naar de ste-
den: 70% is werkzaam in Accra en Kumasi.

Ondersteuning van Eye Care Foundation:
• ondersteuningindeUpperEastprovincie

van het Bawku oogzorg programma.

Partners van Eye Care Foundation:
• Presbyterian Church Hospital Bawku.

•  Drie specialisten waaronder een kinderoog-
arts, een oculoplastisch chirurg en een or-
thoptist hebben kennis overgedragen aan de 
Tanzaniaanse subspecialisten 

Verdeling van middelen

 

Resultaten
Aantal 
personen

Capaciteitsverbetering Opleidingoogartsen 4

Bijscholing subspecialisten 4

Infrastructuur 
Apparatuur, instrumentarium en boeken voor 
studenten en oogafdeling.

Toekomstplannen
In de komende jaren wordt het onderwijs in ba-
sisvaardigheden aan eerstejaars oogartsen uitge-
voerd door ervaren Nederlandse opleiders/oog-
artsen. Voor dit essentiële deel van de opleiding 
is onvoldoende lokale menskracht beschikbaar. 
Daarnaast ontvangen de oogartsen in opleiding 
extra ondersteuning in subspecialismes die door 
het vertrek van gespecialiseerde buitenlandse 
oogartsen nu uitgevoerd moeten worden door 
minder ervaren Tanzaniaanse oogartsen.

 
Infrastructuur
 

Capaciteitsverbetering

De oogartsen in opleiding worden bijgestaan door Nederlandse oogartsen, zoals Coen Koppert. Het gaat 
om theoretisch en praktisch kennisoverdracht.

 
Oogheelkundige
behandelingen 

Capaciteitsverbetering

Infrastructurele  
ondersteuning 
Overigekosten

Accra

UpperEastRegion
Bawku
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Zwaktes in de oogzorg:
•  het aantal, de vaardigheden en de versprei-

ding van oogheelkundig personeel is zorg-
wekkend;

•  planning, management en ontwikkeling van 
menskracht vooral op decentraal niveau on-
voldoende ontwikkeld;

•  overheid heeft onvoldoende middelen om 
gezondheidszorgkosten te dekken, decentra-
liseert de taken en financiën naar lokaal  
niveau waar basis gezondheidszorg de  
hoogste prioriteit heeft. 

Ondersteuning van Eye Care Foundation:
• ondersteuning van outreach in districten;
• versterking van het Direct Referral System;

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; 

Zwaktes in het project:
•  financiële middelen van het ziekenhuis zijn 

onvoldoende voor ondersteuning oogkliniek; 
•  steriliteit operatiekamer is twijfelachtig. Door 

onvoldoende kennis is de aanwezige appara-
tuur onbruikbaar en matig onderhouden.

Activiteiten van Eye Care Foundation in 2012:
•  ondersteuning outreach activiteiten en staar-

operaties;
•  ondersteuning programma manager;
•  ondersteuning logistiek en administratie.

Verdeling van middelen

Resultaten
Aantal 
personen

Oogheelkundigebehandelingen Consulten in kliniek of elders 5.435

Staar operaties 551

Oeganda  

 
 
Nationale ontwikkelingen: 

•  de stijgende bevolkingsgroei ondermijnt de 
economische groei; 

•  gezondheidszorg wordt gratis verstrekt, maar 
de financiële middelen van de overheid zijn 
onvoldoende 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 en oogzorg wordt 
door de overheid bekostigd. 

•  goede afstemming op en samenwerking  
tussenNGO’s.

Toekomstplannen
De partner organisatie heeft Eye Care Foundation 
gevraagd omw naast de ondersteuning van het 
huidige programma, bij te dragen aan de realisa-
tie van een nieuwe oogkliniek met trainingsfacili-
teiteninBolgatanga,dehoofdstadvandeUpper
East provincie.

Resultaten
Aantal 
personen

Oogheelkundige
behandelingen

Consulten in kliniek of elders Staar
52.684

 Kinderblindheid 12.983

Operatieveingrepeninkliniekof
elders

Staar
1.768

Kinderblindheid 89

Overigeoogaandoeningen 200

Capaciteits- 
verbetering

Training oogheelkundig personeel
1

Training gezondheidszorg personeel 180

Training ondersteunend personeel 340

Opleidingoogartsen 1

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.

Na zijn dubbele staaroperatie herkreeg Mr. Akoudugu Abanga (Garu, Ghana) opnieuw zijn status en aanzien als dorpsoudste.

 
Oogheelkundige
behandelingen 

Capaciteitsverbetering

Lira
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Toekomstplannen
Door veranderingen bij de partnerorganisatie en 
door gebrek aan financiële middelen heeft Eye 
Care Foundation ervoor gekozen om haar steun 
te concentreren in de projectlanden met meer 
daneenproject.Omdezeredenenisdesteun
aan dit project niet verlengd. 

Oogpatiëntenwachtenbijeenlokalekliniekoponderzoek.

Verantwoordingsverklaring Eye Care Foundation 2012

I Besturen en Toezicht houden

“Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (het vaststellen of goedkeuren van 
plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn ge-
scheiden 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 belangrijk deel van de besturende taken is gedelegeerd aan de uitvoerend directeur. 
De directeur geeft leiding 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 kwartaal-
rapportages. 

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld, dat de voor de organisatie relevante kennis zoveel 
mogelijk aanwezig 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 
PricewaterhouseCoopers(PwC).EenlidvanhetbestuurisoogartsbijhetVUmedischcen-
trum. Voor het overige is binnen het bestuur geen sprake van relevante nevenfuncties.

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar met maximaal één herbe-
noeming. 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 belangen-
verstrengeling van de directeur, het bestuur en leden van commissies van de organisatie, 
die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. Het bestuur be-
waakt 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 materiële 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 belangen- 
verstrengeling en tegenstrijdige belangen en hoe daarmee om te gaan.
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Evaluatie
4a.  Evaluatie functioneren bestuur 

Het bestuur evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. 
4b.  Evaluatie functioneren directeur 

Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks door de voorzitter van het bestuur en 
het bestuurslid belast met personeelszaken aan de hand van een functionerings- en 
beoordelingsgesprek geëvalueerd. 

II Besteding van de middelen

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

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

Inseptember2010steldeEyeCareFoundationhetlopendemeerjarenbeleidsplanbij.Op
basis van het aangepaste document worden in de periode 2011-2015 de jaarplannen vast-
gesteld. In het beleidsplan zijn richtinggevende doelstellingen uitgewerkt op het gebied 
van projectondersteuning, fondsenwerving, voorlichting, financiën en HRM.

Planning, monitoring en evaluatie
In 2012 is verder gewerkt aan het versterken en verdiepen van de door de organisatie ge-
hanteerde procedures en protocollen. 

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

Het bestuur werd in ook 2012 door middel van de kwartaalrapportages geïnformeerd over 
de voortgang 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 imple-
mentatie van projectactiviteiten direct bijgestuurd door de verantwoordelijke programma 
manager op basis van evaluaties 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 beschikbaarstelling van middelen op basis van perio-
dieke projectevaluatie en projectrapportage. 

Algemeen geldt dat de resultaten van projectevaluaties voor toekomstige projecten wordt 
meegenomen. 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 di-
rect bij de projectuitvoering betrokken zijn en met de behaalde resultaten op basis van de 
uitkomst van projectevaluaties.

III Omgaan met belanghebbenden

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

Eye Care Foundation hecht aan goede contacten met haar belanghebbenden.
De belangrijkste groepen belanghebbenden die de stichting onderscheidt, en waarop spe-
cifieke communicatie 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 projec-
ten. Met alle groepen vrijwilligers wordt periodiek overleg gepleegd.

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

Amsterdam, 27 mei 2013

Bestuur Waarnemend directeur:

R.W.M. van Rooijen R. Wiedijk

W.A. Meijer

M. Septer

C. van Dijl

Y.P. Henry

F.A. Wijstma
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vennoten 

drs. A.P. Buteijn 

drs. J.J.M. Huijbregts 

M. Karman 

J.J.H.G. Stengs 

drs. G. Visser 

medewerkers-registeraccountant 

M. Belkadi 

drs. P.A.J.M. Bonants 

drs. R.W.J. Bruinooge 

senior organisatieadviseur 

drs. P.W.A. Kasteleyn, RC 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Eye Care Foundation te Amsterdam.

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012 van 

Stichting Eye Care Foundation te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening 

bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 

2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 

jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, 

alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 

“Fondsenwervende instellingen”. 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 controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 

Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat 

wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 

zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 

dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-

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-

inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 

de effectiviteit van de interne 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 het bestuur van de stichting 

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 

geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen.
Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden,
waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Oordeel betreffende de jaarrekening

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 2012 en van het resultaat over 2012 in 

overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 

“Fondsenwervende instellingen”.

Amsterdam, 27 mei 2013 Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door:

M. Karman en M. Belkadi
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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

Bureau

Dhr. drs. M. Broers, directeur (tot 30 november)

Dhr. R. Wiedijk RA, waarnemend directeur (v.a. 1 december)

Mw. Y.J.M. Reifler MPH, hoofd projecten unit
Mw. drs. L.F. Mieras, programma manager (tot 31 maart)

Mw. C.F.M. Fennis, major donor programma

Mw. drs. M.E. Geels, voorlichting en communicatie

Dhr. S.J.V. van Leeuwen, databasemarketing, fondsenwerving en financiën 

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

Medisch adviseurs

Dhr. drs. G.M. Smith, 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. J. van Haarlem, oogarts

Dhr. drs. C. Hiemstra, oogarts 

Vertegenwoordiging in Nepal, Kathmandu

Mr. Anil P. Gorkhaly, executive manager

Mrs. Pooja Regmi, administration

Mr. Mani Ram Pradhan, logistic staff

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

Accountant      

Dubois & co, Amsterdam

Foto’s: Mariëlle van Uitert en ECF bestand




