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2015 IN EEN OOG-OPSLAG
Eye Care Foundation ondersteunde in vier Aziatische landen en één Afrikaans land pro-

jecten ten behoeve van het bestrijden en voorkomen van onnodige blindheid en slecht-

ziendheid.

Resultaten 2015

Staaroperaties 20.656

Behandeling van andere oogaandoeningen 19.799

Aantal oogonderzoeken (screening) 441.147

Aangemeten brillen 2142

Aantal opleidingen:

 • Oogartsen 10

 • Optometristen 8

 • Oogheelkundigondersteunendpersoneel 121

 • Overigondersteunendpersoneel 4.176

Baten en Lasten 2015

begroot werkelijk

Baten(ineuro)  1.737.127 1.633.692

Lasten(ineuro) 1.809.795 1.552.656

Projecten,structurelehulp: 1.138.777 859.567

Voorlichting,bewustwording: 318.921 300.918

Kosten eigen fondsenwerving: 266.601 297.696

Kosten beheer en administratie: 85.496 94.475
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OnsbeleidiseropgerichtmetprofessionelesteunvanuitNederlandde
buitenlandseactiviteitenzoveelmogelijkzelfstandigtelatendraaien.Datbetekent
datdeveldkantoreneensteedsgrotereverantwoordelijkheidzullendrageninde
voorbereidingenuitvoeringvandeplannen.Vanuitdiezelfdegedachteworden
duurzamestructurenversterktdiezichzoveelmogelijkzelfkunnenbedruipen.Voor
financieringvanonzeprojectenkijkendeveldkantorensteedsnadrukkelijkernaar
lokalemogelijkhedenvoorsteun.
We hebben daarom het afgelopen jaar geïnvesteerd in de versterking van de lokale 
organisatie.AnilGorkhaly,onzeveldvertegenwoordigerinNepal,heeftmetsucces
eeninterculturelemanagementtrainingafgerond,waarbijhijeenaantalstudiesinde
regiowaarEyeCareFoundationactiefis,heeftuitgevoerd.Ditsteltheminstaatvisie
teontwikkeleninonswerkgebiedensturingtegevenaandeprojecten.
In dit kader vermeld ik dat een Nederlandse onderneming en twee internationale 
banken, gevestigd in Vietnam, projecten hebben geadopteerd. Dat is alleen mogelijk 
gewordendoordatEyeCareFoundation,metdesteunvanhaardonors,deeigen
structuurzodanigheeftversterkt,enzodaniginderegioherkenbaaris,datdaarmee
een vliegwielwerking ontstaat, geheel passend binnen het beleid van decentralisatie. 
DeopeningvandetweenieuweoogziekenhuizeninSvayRieng,Cambodjaenin
XiengKhouang,Laos,isookeentastbaarresultaatvandeinspanningvanallendie
EyeCareFoundationeengoedharttoedragen.

Inhetvorigbestuursverslagberichttenwealoverdetragischegevolgenvande
aardbevinginNepal.Medeopverzoekvandonateursheeftonzestichtingeen
hulpfondsopengesteld.Ditheefteenbedragvan€ 85.534 opgeleverd. Met een 
deel hiervan zijn de eerste noden gelenigd. Het overige deel zal worden aangewend, 
zodradaarvoorconcreteherbouwplannenzijnuitgewerkt.Wemoetendaarindelijn
van de overheid volgen, maar moeten helaas vaststellen dat de officiële vaststelling 
van onze plannen door de overheid, langer op zich laat wachten dan gehoopt.
Het jaar 2015 werd als geheel beter afgesloten dan begroot. De baten hebben zich, 
ten opzichte van de over 2014 gerealiseerde baten, positief ontwikkeld. De lasten 
vielenlageruit,omdatnietallebestedingenvoordeprojectenzijngerealiseerd.
Samenvattendsluitenwehetjaar2015afmeteenoverschot,terwijlereentekort
begroot was.

Debereikteresultatenzijn,hoekanhetookanderszouikzeggen,opnieuwhet
gevolgvandebetrokkenheidvanonzetrouwedonateurs,projectfinanciersende
inzetvanonzevrijwilligersdiealjarenlangbelangeloosonzestichtingsteunen.Mede
namensonsbestuurwilikhenvanhartebedankenvoorhunbijdragen.

Wehopenookditjaaropuwsteunalsdonateurtemogenblijvenrekenen,omdatwe
nogveelplannengraagwillenuitvoeren.

 
Rob W.M.van Rooijen,

Voorzitter Eye Care Foundation

Voorwoord
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Doelstelling, beleid en strategie
EyeCareFoundationisontstaanuitdebehoefteomvanuitNederlandondersteuning
te geven aan het opzetten en versterken van goede en betaalbare oogzorg in ont-
wikkelingslanden.Ditgebeurtdooropleidingenmogelijktemakenenzodelokale
capaciteituittebreiden.Doorhetbouwenvanoogkliniekenenhetdonerenvanap-
paratuurwordtdeinfrastructuurversterkt.

EyeCareFoundationheeftprojectenindeHimalayaregio(Nepal),ZuidoostAzië
(Vietnam,Cambodja,Laos)enAfrika(Tanzania).Deondersteuningishetmeestsuc-
cesvol als in deze regio’s netwerken van oogcentra ontstaan met goed opgeleid, lo-
kaalpersoneel,vrijwilligers,geschikteapparatuurengoedehuisvesting.Hetdoelvan
onzeprojectondersteuningisdezenetwerkentebevorderen.Denetwerkenmoeten
zichnaverloopvantijdfinancieelenquakennisniveauzelfinstandkunnenhouden.
Hierbijisinbeddinginlokaalbeleidvanbelangomdeduurzaamheid,continuïteiten
kwaliteittewaarborgen.VanuitNederlandenviadeveldkantoreninNepal,Vietnam
enCambodjawordtalgemeneondersteuningenmedischemanagementaanonze
projectpartners verleend. Het stelt de lokale partners in staat in toenemende mate op 
eigenkrachtdenoodzakelijkeoogzorgteorganiserenenuittevoeren.

Richtinggevende doelstellingen
EyeCareFoundationwerktmetmeerjarenbeleidsplannendietussentijdsvormkrijgen
injaarplannen.Inseptember2015zijndeuitgangspuntenvoorhettweedemeerja-
renbeleidsplan, voor de periode 2016 – 2020, opgesteld.

Destichtingheeftenerzijdstotdoelhetinderuimstezinvanhetwoordpreventiefen
curatiefbestrijdenvanblindheidenslechtziendheidinontwikkelingslandenenander-
zijdshethieromtrentvoorlichtenvanhetpubliekinNederland.
Destichtingisop1juli2008ontstaanuitdestichtingenMekongEyeDoctorsen
OogzorgWereldwijd.

Inhetmeerjarenbeleidsplan2011–2015zijnrichtinggevendedoelstellingenuitge-
werkt op het gebied van:
• Projectondersteuning:degeografischespeerpuntenzijnvastgelegd;derelatie
metenderolvandeveldkantorenisuitgewerkt;deruimtevoorgroeiisgeïn-
ventariseerd;projectondersteuningisgerichtopinbeddinginnationaleoogzorg-
structuren;differentiatienaaromvangenduurisgeoptimaliseerd.

•  Fondsenwerving: een evenwichtige verdeling van donaties op private basis en 
uitprojectfinanciering;eenfondsenwervingmatrixdievoldoenderendeertomde
kostenterechtvaardigen;hetuitbreidenvandeinkomsten,zowelopdezake-
lijke-eninstitutionelemarktalsopdeparticulieremarkt.

• Voorlichting:hetvergrotenvanhetdraagvlakindeNederlandsesamenleving;
eenregionaleinsteekbijhetvoorlichtenvanhetNederlandsepubliekoveron-
nodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden.

• Financiën,planningencontrole:eenadequaatsysteemvanperiodiekefinanciële
rapportage;eenadministratiefsysteemdatvoldoetaanderichtlijnengesteldin
Richtlijn650voorfinanciëleverslagleggingvanfondsenwervendeinstellingen. 
HRM:adequaatbeleidmetbetrekkingtotdeinzetvanbetaaldeenniet-betaalde
krachten op het kantoor in Nederland en op de veldkantoren.

Bovenstaandeopsommingisnietvolledig,maardientterillustratievandegemaakte
beleidsafspraken.Eenmeerjarenbegrotingmaaktonderdeeluitvanhetvastgestelde
meerjarenbeleidsplan. In deze begroting zijn de doelstellingen per bestedingscatego-
rieuitgewerktendedaarvoor,naarverwachting,benodigdebudgettenbeschreven.

Visie
Een wereld waarin onnodige blindheid niet langer de mogelijkheden van 
mensenbeperkt.Eenwereldwaarindeongelijkheidtussenmensenophet
puntvantoegangtotoogzorgverdwenenisenervoorallengelijkwaardige
kansenbestaanommeteenscherpzichteentoekomstoptebouwen.

Missie
EyeCareFoundationiseenniet-gouvernementeleorganisatie,diezichten
doel stelt een bijdrage te leveren aan de strijd tegen onnodige blindheid en 
slechtziendheidinontwikkelingslanden.DaarnaaststeltEyeCareFounda-
tionzichtendoelbijtedragenaandebewustwordingvandeNederlandse
samenleving met betrekking tot deze problematiek.
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Beleggen

HetbeleggingsbeleidvanEyeCareFoundationiseropgerichtom
met minimale risico’s een optimaal rendement te behalen met gelden 
die niet direct hoeven te worden ingezet voor de doelstelling of de 
bedrijfsvoering.EyeCareFoundationhoudt,conformderichtlijn
voor jaarverslaglegging voor fondsenwervende instellingen, alleen 
deze specifiek bestemde reserves aan. Dit betekent dat de nog niet 
uitgegevenmiddelenopeenspaarrekeningwordengezet.

Vermogen

Destichtinghanteerteenconservatiefvermogensbeleid.Dithoudtin
dathetbestuurdesolvabiliteitspositieopregelmatigebasisbeoordeelt,
dat er een richtlijn is voor de minimale beschikbaarheid aan fondsen 
voornieuweprojectenendatprojectenopindividuelebasisworden
beoordeeld, alvorens verplichtingen aan te gaan. Bestemmingsfondsen 
bevatten geworven gelden die door de donor voor specifieke activiteiten 
of projecten zijn bestemd. Bestemmingsreserves bevatten geworven 
gelden,waaraandoorhetbestuurtenbehoevevandeprojectdoelstelling
eenbestemmingisgegeven.EyeCareFoundationsteuntinde
meeste gevallen projecten met een looptijd van meerdere jaren. Bij 
debestemmingvanmiddelendoorhetbestuurisnietalleenrekening
gehoudenmetdeprojectverplichtingenopkortetermijn,maarookmet
de plannen op langere termijn. De bestemmingsreserves bieden de 
garantiedatde(meerjarige)activiteitenwaaraanEyeCareFoundation
zichheeftgecommitteerdookdaadwerkelijkkunnenwordenuitgevoerd.

Salarissen

EyeCareFoundationhanteertinhaarbeloningsbeleideen
marktconforme benadering. Dit betekent 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.VoorhetsalarisvaneendirecteurgeldtderegelingvanGoede
DoelenNederland(voorheenVFI)‘Regelingbeloningdirecteurenvan
goededoelentenbehoevevanbesturenenradenvantoezicht’.

Planning, monitoring en evaluatie
EyeCareFoundationheefteensysteemwaarinopeenuniformewijzedeprojectinfor-
matie wordt vastgelegd. De relatie met de veldkantoren is beschreven. 
Aan de hand van deze systematiek is het mogelijk om de doelstellingen, de beoogde 
resultatenenhetbelangvanhetprojectopeenmeetbareenreëlewijzetebeschrij-
ven voor de doelgroep.

Bijmeerjarigeprojectondersteuningwordtdoordeprojectleidingperiodiekeen
voortgangsrapportage verstrekt, waarin de besteding van middelen en de behaalde 
resultatenopgenomenzijn.Naafrondingwordteenfinanciële-eninhoudelijkeeinde-
valuatieopgesteld.

Hetbestuurwordtperkwartaaldoordedirectiegeïnformeerdoverdevoortgangvan
delopendeprojectenenoverdeeffectiviteitvandebestedingvangebudgetteerde
middelen.

Aanpassing naar aanleiding van de evaluaties
Bijprojecten,waarinEyeCareFoundationeenuitvoerenderolspeelt,wordende
projectactiviteiten,indiennodig,directbijgestuurddoordeprogrammamanager.Dit
gebeurtopbasisvanevaluatiesuithetveld.IndegevallenwaarinEyeCareFounda-
tiondeuitvoeringvanprojectenoverlaataanandereinstanties,enzijslechtsoptreedt
als financier, geschiedt voortgaande beschikbaarstelling van geld op basis van perio-
diekeprojectevaluatieenperiodiekeprojectrapportage.Concreteafsprakenhierover
worden met de projectpartner gemaakt in de projectovereenkomst. 
Communicatieuitingeninhetkadervandevoorlichtingsdoelstellingwordendoor
decommunicatiemedewerkerperiodiekgeëvalueerdenbijgesteldophetpuntvan
resultaatenrelevantie.

Impact
OmtemeteneninzichtelijktemakeninhoeverredeactiviteitenensteunvanEye
CareFoundationresultaatopleveren,hanteertdestichtingeensysteemwaarbijde
projecten in fases en meetbare eenheden zijn ingedeeld.
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Besturen en toezicht houden
Intern toezicht 
EyeCareFoundationheefteenbestuurdatuitzespersonenbestaatendateenbelang-
rijkdeelvanhaartakenheeftgedelegeerdaandedirecteur,diezowelbeleidsinitiërend
alsbeleidsuitvoerendis.Dedirecteurgeeftleidingaandeuitvoerendeorganisatievan
de stichting en verricht zijn werkzaamheden op basis van een directiereglement, waarin 
detakenenbevoegdhedenvandedirecteurzijnvastgelegd.Dedirecteurstaatonder
toezichtvanhetbestuur.

Hetbestuursteltde,doordedirectievoortebereiden,beleids-enjaarplannenen
begrotingvandeorganisatievastentoetstdezezorgvuldig.Hiermeewordtgewaar-
borgddatdefuncties‘besturen’en‘toezichthouden’gescheidenzijn.Invoorkomende
gevallendoetdedirecteureenberoepopdespecifiekeexpertisevanbestuursledenter
ondersteuningvandeuitvoering.
HetbestuurvanEyeCareFoundationvergaderdein2015zeskeer.Debelangrijkste
onderwerpen waren:
•  Vaststelling jaarverslag 2014
• Visie en meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren
• Vaststelling jaarplan 2016 en bespreking begroting 2016
• Kansen en bedreigingen met betrekking tot de fondsenwerving
• HumanResourceManagement(HRM)beleid
• Rapportageenverantwoordingdirectieaanhetbestuur
• Zelfevaluatie

Kantoor in Nederland
De belangrijkste taken op het kantoor in Amsterdam zijn fondsenwerving en het bewa-
ken,evaluereneninhoudelijkondersteunenvandevoortgangindeprojectenende
wijzewaaropmiddelenwordeningezet.Daarnaastonderhoudthetkantoordecommuni-
catiemetdedonateursenmetdeNederlandsesamenleving.Ookinternationalecontac-
tenwordenvanuitAmsterdamopgezetenonderhouden.

RuudWiedijk(0.4fte)wasuitvoerenddirecteurvoorEyeCareFoundation.Yvonne
Reifler(0.9fte)stondaanhethoofdvandeprojectenafdelingenwasverantwoordelijk
voor de realisatie van de doelstellingen van de projecten. Elise Kenter (0.6 fte) was pro-
grammamanager voor Vietnam. Margreet Geels (0.8 fte) was verantwoordelijk voor de 
communicatieenvoorlichtingendedonateurscontacten.BasvanLeeuwenwashoofd
financiën en databasemanagement. Fatma Ergincanli (0.5 fte) was medewerker financiën 
enadministratie.MaaikevanVeen(0.9fte)washoofdfondsenweringencommunicatie.
TessaWortman(0.7fte)wasmedewerkercommunicatieenfondsenwerving.

NaastdebetaaldekrachtenwarenervoorEyeCareFoundationeenaantalmensenop
vrijwillige basis actief:

LiaMarmelsteinondersteundeééndagperweekdemedewerkerscommunicatieen
fondsenwerving.OokreisdezijalsfotograafvoorEyeCareFoundationinoktobernaar
Laos en Cambodja ter gelegenheid van de opening van de twee oogklinieken hier.
MetbetrekkingtotoogheelkundigezakenkonEyeCareFoundationrekenenopad-
viesenondersteuningvandeoogartsenMariusdenBoon,medischadviseurTanzania;
HedwigKemme,medischadviseurCambodja;CoenHiemstra,medischadviseurNepal;
JohnvanHaarlem,medischadviseurVietnam;CeesvanderWind,medischadviseurLaos.
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DaarnaastwerdEyeCareFoundationopincidentelebasisbijgestaan
doordiverseanderespecialistenophetterreinvandeoogheelkunde.

Samenstelling van het bestuur
HetbestuurvanEyeCareFoundationissamengesteldopbasisvan
gewenste profielen:
• Medisch/oogheelkundigeexpertise
• ExpertiseophetgebiedvanHRM
• Financieel-administratieveexpertise
• Expertiseophetterreinvanfondsenwervingenmarketing

Bestuursledenwordenbenoemdvooreentermijnvanvierjaarmet
maximaaléénherbenoeming.Eriseenroostervanaftreden.
Bestuursledenontvangengeenfinanciëlevergoedingvoorhunactivi-
teiten voor de stichting.

Evaluatie functioneren bestuur
Hetbestuuronderwerptzichjaarlijksaaneenevaluatiemetbetrekking
totheteigenfunctioneren.Hiervooriseenprocedurevastgesteld.

Evaluatie functioneren directeur
Hetfunctionerenvandedirecteurwordtjaarlijksdooreendelegatie
vanhetbestuuraandehandvaneenfunctionerings-enbeoordelings-
gesprekgeëvalueerd.
Basisvoordeevaluatieishetdirectiereglement,evenalsjaarplanen
-begroting.Hetgespreksverslagmaaktonderdeeluitvanhetper-
soneelsdossier.Debevindingenwordenmondelingmethetbestuur
gedeeld.

Good Governance
EyeCareFoundationvolgtdealgemeengeldenderichtlijnenbetref-
fende‘GoodGovernance’endeprincipesdiedaarbijgebruikelijkzijn.
Het in 2005 aan Goede Doelen Nederland (voorheen VFI geheten) 
uitgebrachteadviesvandeCommissieWijffelsbetreffendeeencode
voorgoedbestuurvangoededoelenisookdoorEyeCareFoundation
ter harte genomen. In de toetsingscriteria van het CBF, zoals die in 
2008metbetrekkingtotEyeCareFoundationzijngehanteerd,zijnde
aanbevelingen van de Commissie Wijffels vervlochten.
Hetbestuurheefthetbezoldigingsbeleid,dehoogtevandedirectie-
beloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastge-
steld.Hetbeleidwordtperiodiekgeactualiseerd.
Bijdevaststellingvandebeloningvandedirecteurvolgthetbestuur
deAdviesregelingBeloningDirecteurenvanGoedeDoelenvanGoede
Doelen Nederland. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaarte-
criteriaeenmaximumnormvoorhetjaarinkomen.

Algemeen
EyeCareFoundationrapporteertoverdefinanciënopbasisvanricht-
lijnRJ650,waarindeuitgangspuntenvoorfinanciëlerapportagevan
fondsenwervende instellingen zijn vastgelegd.
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De bestemmingsfondsen betreffen middelen waaraan door derden (de gevers) een 
beperktebestemmingisgegeven(geoormerkteofgelabeldegiften).EyeCareFoun-
dation is niet vrij in het wijzigen van deze bestemming.

AandebestemmingsreservesisdoorhetbestuurvanEyeCareFoundationeenbe-
perktebestemmingtenbehoevevandedoelstellinggegeven.EyeCareFoundation
committeert zich in de meeste gevallen voor meerdere jaren aan projecten. De be-
stemmingsreserveswordenaangehoudenomaandezemeerjarigetoezeggingente
kunnenvoldoen.Jaarlijkswordendezereservesdoorhetbestuurbijgesteld,opbasis
van de lopende projectverplichtingen.

Bestemmingsreserves worden ingezet ten behoeve van projectkosten. Kosten voor 
devoorlichtingsdoelstellingenkostenvoordeeigenorganisatiewordenhieruitniet
gedekt.

Van het totaalbedrag van de reserves en fondsen ad € 1.492.651 (2014: € 1.411.615) 
is een bedrag ad € 611.278 (2014: € 521,688) vastgelegd, enerzijds vanwege meer-
jarige financiële verplichtingen en anderzijds omdat derden een bestemming aan de 
geldenhebbengegeven.Hetbedragvandecontinuïteitsreservead€ 842.136 is no-
digalsbufferterdekkingvanrisico’sopkortetermijnenomzekertestellendatEye
CareFoundationookindetoekomstaanhaarverplichtingenkanvoldoen.

Tegenoverhetbedragaanreservesenfondsenstaanvoldoendeliquidemiddelen.
EyeCareFoundationvolgtvoordehaarterbeschikkingstaandegeldeneenzeerte-
rughoudendbeleggingsbeleid.Omeenenigszinsacceptabelrendementtebehalen,
wordtbijnahetgehelebedragaanliquidemiddelenopspaarrekeningengestald.
 

Financieel
Staat van baten en lasten
In de staat van baten en lasten worden de werkelijke opbrengsten en kosten in 2015 
vergeleken met de begrote bedragen voor 2015 en met de werkelijke bedragen over 
2014.

2015 is afgesloten met een positief saldo van € 81.036, terwijl er een tekort van 
€ 72.668 was begroot. Na het 3e kwartaal van 2015 werd over het gehele jaar nog 
een tekort voorzien, maar we eindigden het jaar, als gevolg van een zeer goede ont-
wikkeling van de baten in het 4e kwartaal, met een positief saldo. De baten over 2015 
zijn €174.887hogerdanover2014.Zezijnechter€ 103.435 lager dan begroot. 
Debatenuitmailingenontwikkeldenzichzeerpositiefenhebbenzelfshetbegrote
bedragaanzienlijkoverschreden.Ookdebatenuitdonatieszijnveelhogerdanover
2014,dochhetbegrotebedragisnetnietgehaald.Debatenuitnalatenschappen
zijn hoger dan het gerealiseerde bedrag over 2014 en ook voor deze baten geldt dat 
hetbegrotebedragruimschootsisoverschreden.Debatenuitprojectfinancieringzijn
lagerdan2014enbegroot.Debatenuitactieszijnlagerdanbegroot,omdateenac-
tie, waar we een behoorlijke bate voor hadden begroot, door omstandigheden geen 
doorgang kon vinden.

De bestedingen aan de doelstellingen zijn over 2015 € 297.213 lager dan begroot 
en €141.219lagerdanover2014.In2015zijnoogkliniekeninLaos(XiengKhouang)
enCambodja(SvayRieng)gebouwd,waarvandebatenendelastenreedsin2014
zijn verantwoord. Deze projecten zijn in 2015 gerealiseerd en hebben in dat jaar de 
noodzakelijke aandacht gevraagd. Verder zijn om verschillende redenen een aantal 
projectenuitgesteld.Delastenvoorvoorlichtingenbewustmakingzijnvoor2015
hogerbegrootvanwegedevernieuwingvandewebsite.Hetwasdeverwachtingdat
ditin2015geheelofnagenoeggeheelzoukunnenwordenafgerond.Geblekenisdat
denieuwewebsitepasin2016“live”kangaan,vandaardatdewerkelijkelastenlager
zijn dan begroot.

De kosten van eigen fondsenwerving zijn hoger dan begroot en werkelijk 2014

EyeCareFoundationhanteertvoordekostenBeheerenAdministratie(opbasisvan
de door Goede Doelen Nederland opgestelde aanbeveling Kosten B&A) een norm 
van5-7,5%.Kostenvoorfinanciën,planningencontrol(waaronderaccountants-en
administratiekosten)enkostenvanhetbestuurwordenvolledigaanbeheerenadmi-
nistratietoegerekend.Voordeoverigeuitvoeringskosteneigenorganisatievindteen
‘naar rato’ toerekening plaats.

Balans
DedoorEyeCareFoundationaangehoudenreservesenfondsenvallenuiteenin
bestemmingsfondsen,bestemmingsreserves(EyeCareFoundationhoudtgeenonbe-
stemdereservesaan)eneencontinuïteitsreserve.

MetbetrekkingtotdecontinuïteitsreservehanteertEyeCareFoundationderichtlijn
vanhetCentraalBureauFondsenwervingdatdezereservemaximaal1,5maaldekos-
ten van de werkorganisatie omvat.
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Omgaan met belanghebbenden

wordtperiodiekoverlegd.Deuitgangspuntenvanhetbeleid,metbetrekkingtotde
vrijwilligers, zijn vastgesteld. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in de relatie 
metvrijwilligersendewijzewaaropEyeCareFoundationmethencommuniceert.
DecommunicatiemetdemedischvrijwilligersisgeorganiseerdindeKlankbord
Groep. Dit is een platform waarin de, als vrijwilliger aan de stichting verbonden, oog-
artsen en andere specialisten zitting hebben. In 2015 zijn zij eenmaal bijeen gekomen 
omsamenmethetdehoofdprojectenteoverleggenoverdeinvullingvandeportfo-
lioendeoperationelestrategie.Opdezewijzewordtdeoogheelkundigeexpertise,
behalve in de projecten zelf, ook beschikbaar voor de organisatie in brede zin.

Communicatie met personeel
PersoneelvanEyeCareFoundation,zowelophetkantoorinAmsterdamalsopde
veldkantoreninNepal,CambodjaenVietnam,wordtnadrukkelijkgevraagdmeete
denken over- en een bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereiding op diverse ter-
reinen. 
Eriskantooroverlegtussenallemedewerkersentussenmedewerkersvandeverschil-
lendeterreinenonderling,zoalsprojectondersteuning,voorlichting,fondsenwerving
en beheer en administratie.

Communicatie met media
EyeCareFoundationcreëertzoveelmogelijkmediaaandachtvoorhetprobleemvan
onnodigeblindheidinontwikkelingslandenomzodoendeinNederlandhetpubliek
hierover.Daarbijdoetdestichtingaan(potentiële)donateursverslagvandemanier
waaropEyeCareFoundationdehaarterbeschikkingstaandemiddeleninzeten
welkeresultatendaarmeewordengeboektofwelkeproblemenwordenervaren.

Communicatie met leveranciers
EyeCareFoundationonderhoudtcontactmethaarleveranciersomeengoedebalans
tussendedienstverleningendekostendaarvantewaarborgen.Invoorkomende
gevallen wordt met leveranciers overlegd over de mogelijkheden van (gedeeltelijke) 
sponsoring,omzodekostenbeperkttehouden.

Overige communicatie
EyeCareFoundationisaangeslotenbijGoedeDoelenNederland,debranchevereni-
ging van landelijk wervende goede doelen. Dit is noodzakelijk om op de hoogte te 
zijnvan-entekunnenbijdragenaanrelevantediscussiesindegoededoelenmarkt.
EyeCareFoundationwerktsamenmetcollegaoogzorgorganisatiesinNederlanden
inhetbuitenlandophetgebiedvanfondsenwervingofprojectmanagement.Daar-
naastwordtindeWerkgroepTropischeOogheelkundemetNederlandseprofessi-
onalsophetgebiedvanoogzorgenoogheelkundeinontwikkelingslandenoverleg
gevoerd.

Klachten
Destichtingkenteenklachtenprocedure.Hetklachtenregisterwordtperiodiekter
kennisgesteldaanhetbestuur.
EyeCareFoundationontvingin2015tienklachten,dieallen,conformderichtlijnen
vanhetCentraalBureauFondsenwerving(CBF),zijnafgehandeld.Deklachtenbetrof-
fennietdoorgevoerdemutaties,teveelontvangenpostendetoonvancommunicatie
metdedonateurs.EyeCareFoundationheeftdeopmerkingenterhartegenomen.

EyeCareFoundationhechtveelwaardeaangoedecontactenmethaarbelangheb-
benden. In de loop der tijd is zo een aantal, voor de stichting zeer waardevolle, net-
werkenontstaanmetsubsidiënten,donorenenanderebelanghebbenden.
De groepen van belanghebbenden die de stichting onderscheidt, waarmee specifieke
communicatiewordtonderhouden,zijnhieronderweergegeven.Genoemdedoelgroep
communicatieisverwerktinhetjaarplandatdoorhetbestuurwordtgeaccordeerd.

Communicatie met donateurs en grote donoren
Destichtinginformeerthaardonateursviaeennieuwsbrief,dietweemaalperjaarvia
depostenonlineverspreidwordt.Daarnaastontvangendonateursinformatieover
specifieke projecten. De stichting is zeer geïnteresseerd in de mening van haar ach-
terban.Daaromwordtpersoonlijkcontactonderhoudenmetdonorendieaandacht
hebben voor speciale onderdelen van het werkterrein of die een specifieke donatie-
historiehebben.BestuurslidFerWijstmawasverantwoordelijkvoordecontactenmet
dezedonateurs,stichtingenenondernemingen.

Communicatie met organisaties
Metorganisatieswaarmeeeensubsidierelatiebestaat,onderhoudtdestichting
functioneleenzakelijkecontactenomdezuiverheidvanbeoordelingenevaluatiete
kunnengaranderen.Regelmatighebbenprojectpartnerscontactmethetkantoorin
Amsterdamominformatieoverdeprojectentegeven.Vanhaarkanthoudtdestich-
ting via werkbezoeken een vinger aan de pols over de besteding van gelden. Eye 
CareFoundationondersteuntofvoertoogheelkundigeprojectenuitdiezoveelmo-
gelijk zijn ingebed in de nationale planning voor blindheidbestrijding. Dat betekent 
datveelvuldigcontactmetnationaleoverhedengewenstis.Indiennodig,wordter
gepleit voor bijstelling van het nationale beleid, zodat het in lijn is met internationale 
afspraken op dit gebied.

Communicatie met vrijwilligers
VoorEyeCareFoundationgevenvrijwilligersondersteuningbijdefondsenwervingen
communicatieophetkantoorinAmsterdam.Daarnaastwerktereenaantalvrijwilli-
gersalsmedischoftechnischadviseurvoordestichting.Metallegroepenvrijwilligers
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Vooruitblik
Begroting 2016
(xEUR1.000)

Begroot2016EUR Werkelijk2015EUR Begroot2015EUR

Baten:

Eigen fondsenwerving 1.677 1.620 1.712

Acties derden 3 2 3

Rentebaten 11 12 22

Som der baten 1.691 1.634 1.737

Lasten:

Besteed aan  
 doelstellingen

Projecten 975 860 1.139

Voorlichting 338 301 319

1.313 1.161 1.458

Werving baten

Eigen fondsenwerving 291 298 267

Beheer en administratie

Kosten B&A 87 94 85

Som der lasten 1.691 1.553 1.810

Resultaat 0 81 -73

Het jaar 2015 hebben we met een positief saldo afgesloten, terwijl een tekort werd 
begroot.Ditishetresultaatvaneenzeerpositieveontwikkelingvandebateninhet
4ekwartaalvan2015.Weliswaarzijndebegrotebatenuiteigenfondsenwervingniet
gerealiseerd,delastenzijnooklageruitgevallendanbegroot.Meteenpositiefsaldo
alsresultaat.Wezijntevredenmetwatwein2015hebbengerealiseerdenbereikt.
Voor2016begrotenweeenlichtetoenamevandebatenuiteigenfondsenwerving.
Dezetoenamevandebatenuiteigenfondsenwervingzalzichnaarverwachtingvoor-
alvoordoenbijdebatenuitdezakelijkeeninstitutionelemarkt.Dezebatenstellen
onsinstaatnieuweprojectenoptestarten,c.q.doorlopendeprojectenafteronden.

In2015hebbenwedebouwvanoogkliniekeninLaosenCambodjaafgerond,als-
mededebouwvaneenapartevleugelbijeenbestaandoogziekenhuisinNepal.
Hele mooie projecten waarmee de oogzorg in de betreffende landen verder wordt 
geholpen.Voor2016staanwederomeenaantalbijzondereprojectenopstapel.Zo
krijgtdesamenwerkingvanuitdezakelijkemarktinVietnaminhouddoorderealisatie
vanenkelevisoncentra*.Dezevormvansamenwerkensteltonsinstaatopduurzame
wijze oogzorg aan te bieden.
 
DoordesteunvanEyeCareFoundationwordenprojectenterbestrijdingvanon-
nodigeblindheidenslechtziendheiduitgevoerdenwordtdeuitvoeringvoorlangere
termijn gegarandeerd. Daarnaast worden de middelen ingezet om de oogzorg in de 
landen waar wij actief zijn in te bedden in de landelijke en/of provinciale zorg van de 
overheid.OokditlaatsteisvoorEyeCareFoundationeenzeerbelangrijkonderdeel
vanhaarwerkenondersteuning.
 
Samenwerken met andere nationale en internationale organisaties blijft voor Eye Care 
Foundationvanessentieelbelang.Wanneerwijsamenwerkenmetandereorganisa-
tieskunnenwealsgeheelmeerbereikenenditheefteengrotereimpactophetleven
vanmenseninhetbetreffendeland.Ookin2016envolgendejarenzoekenweactief
naar mogelijkheden samen echte stappen in de ontwikkeling van de oogzorg te zet-
ten.
 
2015 was het laatste jaar van de vorige strategische periode. Het strategisch plan 
voordeperiodevan2016totenmet2020wordtdezezomerafgerond.Onzedoel-
stellingenzullennietveranderen,welkomendeaccentenandersteliggen.Voorop
staatdatweonsmoetenblijvenfocussenopdieactiviteitenwaarmeewebewezen
hebben goed in te zijn.
 
Het bestrijden van onnodige blindheid en slechtziendheid in de ontwikkelingslanden 
waarweactiefzijn,blijftnoodzakelijk.Devraagnaaronzeondersteuningvanuitdeze
landenisonverminderdgroterdanweinkunnenvullen.Onzedeskundigheiden
professioneleaanpakwordtdoorvelenalssterkpuntvanEyeCareFoundationge-
noemd.Daarzijnweuiteraardtrotsop,maarwezullendeverwachtingendiedaaruit
voortvloeiensteedsweerwaarmoetenmaken.Datisonzeuitdagingvoor2016ende
volgende jaren.

De woorden met een * zijn opgenomen in een verklarende woordenlijst aan het eind 
van het jaarverslag. 
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Projecten

Inleiding
Omderesultatenvandeinspanningeninzichtelijkertemakeniseensysteemontwik-
keld waarbij de projecten in fases en meetbare eenheden zijn ingedeeld. Daarnaast 
zijndoelstellingengeformuleerdvoordeprojectperiode2011-2015.Perprojectland
wordendegeplandeendebehaalderesultatenweergegeven.

Omgoedeoogzorgvooriedereenindebetreffendesamenlevingtoegankelijken
bereikbaartemaken,werktEyeCareFoundationsamenmetnationaleenlokale
oogzorgautoriteitenendraagtzijkennisenervaringoveraanspecialisten,gezond-
heidzorgmedewerkersenondersteunendpersoneeldieeenrolvervullenbinnenhet
oogzorgnetwerk.OpdezewijzedraagtEyeCareFoundationbijaanderealisering
van Vision 2020: een mondiale campagne die oogzorg in het jaar 2020 voor iedereen 
bereikbaar wil maken.

EyeCareFoundationrichthaaractiviteitenoptweegeografischespeerpunten;Azië
enAfrika.Denadrukindevijfprojectlandenligtindeeersteplaatsophetversterken
vanprimaireoogzorgstructurenmetspecialeaandachtvoorstaar,refractie-afwijkin-
gen* en blindheid bij kinderen. 
DaarnaastzetEyeCareFoundationzichinvoorhetversterkenenvergrotenvande
capaciteitbijnationale-enprovincialeoogheelkundigeadviesorganenenbeleidsor-
ganen,bijonderwijsinstitutenenvanoogheelkundig-enondersteunendpersoneel.
TevensrichtEyeCareFoundationzichophetverbeterenvandeinfrastructuur.Dit
betekentaandachtvooradequatevoorzieningenendeaanschafvanpassendeappa-
ratuureninstrumenten,zodatoptimaleoogzorgmogelijkwordt.
Tenslotteiseraandachtvoorbewustwordingenbeleidsbeïnvloeding.Activiteiten
dieplaatsvindeninhetkadervanbewustwordingzijngerichtopdelokalebevolking
terwijlbeleidsbeïnvloedingzichafspeeltopnationaalniveau.
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Infrastructurele ondersteuning
Voorhetverbeterenvandeinfrastructuurkomt35%vandebestedemiddelenopre-
keningvanhetprogrammainNepal,24%wordtinVietnamuitgegeven,23%inLaos
terwijlCambodjaderijsluitmet18%.DeuitgaveninTanzaniazijntegeringomte
vermelden.Dekostenbetreffenvooraldeaanschafvanapparatuureninstrumenten.

Bewustwording en beleidsbeïnvloeding
IndemeesteprojectlandenwerktEyeCareFoundationaanbeleidsbeïnvloeding.
Bevolkingsonderzoeken die de omvang van de oogproblematiek in kaart brengen, 
wordensamenmetdebehaalderesultateningezetomdeoverhedentebewegen
meer verantwoordelijkheid te nemen.
Tegelijkertijdwordterindeprojectenaandachtbesteedaanbewustwordingen
voorlichting aan de lokale bevolking met interventies die gericht zijn op preventie of 
gedragsverandering ten opzichte van oogaandoeningen.

EnkelinNepalondersteuntEyeCareFoundationinterventiesdiegerichtzijnopbe-
wustwording.

Landenoverzichten
In de navolgende landenpresentaties wordt specifiek ingegaan op de aangewende 
middelenenderesultatendiegeboektzijn.

Besteding middelen
Detotaalbestedemiddelen(directeprojectkosten),indedoorEyeCareFoundation
gesteundeprojectlandenwarenalsvolgtverdeeld:26%oogheelkundigebehandelin-
gen,39%versterkingvandecapaciteit,21%verbeterenvandeinfrastructuuren14%
bewustwordingenbeleidsbeïnvloeding.

Oogheelkundige behandelingen
77%vandeuitgavenaanoogheelkundigebehandelingenisbesteedinNepalterwijlde
bestedingen in Cambodja, Laos en Vietnam volgen met respectievelijk 13%, 7% en 3%.

Capaciteitsverbetering
Bij de capaciteitsverbetering neemt Vietnam met 33% het grootste deel voor haar re-
kening.DekostenvandeopleidingvanachtoptometriestudenteninMaleisiëvormen
hiervaneenaanzienlijkaandeel.DeuitgaveninNepalbeslaan25%,terwijldemidde-
len in Cambodja 23% aangewend worden voor het opleiden van oogartsen, hetgeen 
eveneens in Laos 10% en Tanzania 9% het geval is.

 
Oogheelkundige
behandelingen 

Capaciteitsverbetering

Infrastructurele 
ondersteuning
Bewustwording/
beleidbeïnvloeding

26%
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21%

14%

0%
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7%

77%

33%

23%

10%
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9%

24%

18%

23%

35%

0%

8.304

66.061
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Nepal

Kathmandu

Pokhara

Birtamod

Karnali zone

Dhaulagirizone

Gandaki zone

Mechi zone

De doelstellingen van Eye Care Foundation in het 

meerjarenbeleidsplan 2011-2015 voor Nepal waren het 

succesvol afsluiten van twee projecten, het naar een vol-

gende fase brengen van één project en het opstarten 

van twee nieuwe projecten. Zowel in 2012 en 2013 is 

een project beëindigd. De projecten in Pokhara en Me-

chi werden in 2014 naar een volgende fase gebracht. Er 

zijn in deze fase door Eye Care Foundation twee nieuwe 

projecten gestart: de Nepalese NGO Nepal Netra Jyoti 

Sangh (NJJS) werd versterkt en het Nepal National Eye 

Health Program (NEHEP) is opgestart. Hiermee wordt 

de bewustwording onder de bevolking over oogproble-

matiek vergroot.

De doelstellingen zijn inmiddels behaald.
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Nationale ontwikkelingen 
•  De aardbevingen in april en mei 2015 hebben grote delen van het land voor een 

lange periode verlamd.
• Deinvoeringvandenieuwegrondwetheeftvooronrustgezorgdendever-
houdingmetbuurlandIndiaisverslechterd.Ditleidtnogsteedstotgeringere
aanvoervanessentiëleproducten(brandstof,bouwmaterialenenmedicijnen)uit
India.

• Economischeteruggangdooronderandereonvoldoendeenergie,eenhoge
matevancorruptieeneengrotewerkeloosheid. 

• Nationaal beleid in de oogzorg
•  Nepal onderschrijft Vision 2020 en werkt sinds 1981 aan de verbetering van oog-

zorg.
• DeNepaleseNGO,NepalNetraJyotiSangh(NNJS),heeftalsdoeleenuitge-

breid oogzorgnetwerk te vormen, waarin oogzorg toegankelijk is voor de gehele 
bevolking.Haarnetwerkomvateentwaalftaloogziekenhuizenwaaronderhet
HimalayaEyeHospitalinPokharadatdoorEyeCareFoundationisopgezet.

•  Voor een ontwikkelingsland heeft Nepal een goede oogzorg. Deze is opge-
bouwddoorNGO’s.Doormiddelvanlobbyenhetaantonenvandeeffectiviteit
van de oogzorg heeft de Nepalese regering meer verantwoordelijkheid geno-
men.ZoontvangenPrimaryEyeCareCentraintoenemendemateoperationele
ondersteuningvandeoverheid.In2020zaldeoogzorginalledistrictenonder
(financiële) verantwoordelijkheid van de overheid vallen.

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

Zwaktes in oogzorg
• Onvoldoendeoverheidsparticipatie.Deoogheelkundigezorgisnietingebedin

nationale gezondheidszorgbeleid.
•  NNJS glijdt af naar een meer politiek orgaan. Transparantie en daadkrachtige 
aansturingontbreken.Hetinstituutisonvoldoendeuitgerustvoorwetenschap-
pelijk onderzoek.

•  Meeste oogartsen zijn werkzaam in de hoofdstad.
• Goedopgeleidpersoneelismoeilijktemobiliserennaarruralegebieden.
• NGO(NNJS)afhankelijkeengestuurdeoogklinieken.
• Onvoldoendespreidingvanoogklinieken.DemeestekliniekenliggenindeTerai

en zijn financieel afhankelijk van Indiase patiëntenstroom.

Ondersteuning van Eye Care Foundation
• HetlokaleEyeCareFoundationkantoorinKathmandubegeleidtdeproject- 
partnersinNepalbijhetontwikkelenenuitvoerenvandeprojectplannen.

• OprichtingenondersteunenvantweeoogziekenhuizeninPokharaenMechi.
• Ondersteunenvanoogzorgprogramma’sindriezonesGandaki,Dhaulagirien

Mechi en in drie districten in de Karnali zone.
• Ondersteuningvaneennationaalvoorlichting-enbewustwordingprogramma.
• DeprojectenkunnenrekenenopinbrengvaneenmedischadviseurvanEyeCare
Foundation.

Partners van Eye Care Foundation
• Himalaya Eye Hospital in Pokhara. 
• Mechi Eye Hospital in Birtamod.
• Nepal Netra Jyoti Sangh.

Sterktes in de projecten
• HetHimalayaoogziekenhuisinPokharaisoperationeelonafhankelijk.
• Mechioogziekenhuisinvesteertzelfinaanzienlijkemateinopleiding,apparatuur
enuitbreidingspecialisatiesenfaciliteiten.

• Ziekenhuizenhebbengoedopgeleideengespecialiseerdemedewerkersenbie-
den gespecialiseerde zorgverlening. 

• Oogzorgprogramma’sinverafgelegengebiedenstaanondertoezichtvanca-
pabeleziekenhuismedewerkersenkunnenrekenenopdesteunvaneengoed
geoutilleerdoogziekenhuis.

Zwaktes in de projecten
• Hetbestuurinbeideziekenhuizenisonervaren.
• Hetontwikkelenvaneenlangetermijnbeleidvoordeziekenhuizeniseenuitda-

ging.
• Oogzorgprogramma’sindeverafgelegengebiedenzijnkostbaarentijdrovend.
• Hetaantrekkenenbehoudenvanhoogopgeleidestafinafgelegengebiedenis
eenuitdaging.

Activiteiten Eye Care Foundation 
• Voortzettingbouwvaneennieuwevleugelvoorprivépatiënteneneenkantine

voor personeel en patiënten. 
• Vervangenenaanschafvanapparatuureninstrumenten.
• Ondersteuningoogcentrainafgelegengebieden.
• Uitvoerenvanoogkampen.*
• Oogonderzoekenbijschoolkinderen.
• Trainingvanoogheelkundig-,gezondheidszorg-enondersteunendpersoneel.
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Verdeling middelen

15% 

40% 20% 

25% 

 

Resultaten

Oogheelkundigebehandelingen Oogaandoeningen 359.578

Kinderblindheid 41.511

Brillen aangemeten 761

Capaciteit verbetering Trainingoogheelkundigpersoneel 67

Trainingondersteunendpersoneel 3.961

Infrastructurele ondersteuning
DekostenvandebouwvoordekantineendeprivévleugelvanhetziekenhuisinMe-
chi zijn opgenomen in de jaarrekening 2013 en vormen geen deel van de kosten die 
inditverslagopgenomenzijn.Hetdoelvandesteunaanbeideprojectenisomde
serviceaandepatiëntenteverhogenenhetziekenhuisinstaattestellenmeerinkom-
sten te genereren.

Bewustwordingen beleidsbeïnvloeding
HetNationalEyeHealthEducationprogrammaissuccesvolmethetdelegerenen
overdragenvanactiviteitenvannationaalniveaunaarlokaalniveau.Meewerkende
oogziekenhuizenhebbeninmiddelseeneigenvoorlichtingsafdelingvanwaaruithet
programmavoordedorpsgemeenschappenwordtgesuperviseerdenlokalegroepe-
ringen getraind.

 
Infrastructurele 
ondersteuning

Oogheelkundige
behandelingen 

 
Capaciteitsverbetering

Bewustwording

Toekomstplannen
De privé vleugel en de kantine in het ziekenhuis in Me-
chi worden in het eerste kwartaal van 2016 in gebruik 
genomen. Het ziekenhuis is inmiddels in staat om de 
operationele kosten alsmede de aanschaf van appara-
tuur, instrumenten en de opleiding voor personeel voor 
haar rekening te nemen. Eye Care Foundation parti-
cipeert in het bestuur van het ziekenhuis en zal haar 
invloed aanwenden om het management te versterken. 

Het programma met Himalaya Eye Hospital is gericht op 
het verbeteren van de oogzorg en –voorzieningen in de 
drie zones waar het ziekenhuis verantwoordelijk voor is. 
In de districten Baglung en Gorkha wordt een bijdrage 
geleverd voor het upgraden de Primary Eye Care Centra 
naar chirurgische centra. Deze ontwikkeling is in lijn met 
de beleidsplannen zoals die in Nepal ontwikkeld zijn.

De steun aan het nationale voorlichting- en bewustwor-
dingsprogramma wordt voortgezet. 

Verder zal Eye Care Foundation de overheid stimuleren 
om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de oog-
zorg in Nepal. Samen met het platvorm van (oog) NGO’s 
zullen de nodige stappen worden gemaakt.
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De doelstelling van het meerjarenbeleidsplan 2011 - 

2015 voor de projecten in Vietnam was: tenminste twee 

projecten succesvol afsluiten en tenminste twee projec-

ten naar een volgende fase brengen. Deze doelstelling 

is al in 2013 behaald.

Hanoi

BinhDuong
Dong Thap

CaMau Soc Trang
Vinh Long

Ho Chi Minh stad

Vietnam 
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Nationale ontwikkelingen 
• Millenniumdoelenvoorwatbetreftarmoedebestrijding,onderwijsengender

gelijkheid zijn reeds gehaald of overschreden.
• Ondanksdeeconomischevooruitgangis8,7%vandebevolking‘nearpoor’
(UNDP,2014).

• Sterkvergrijzendebevolkingensterketoenamevanarmoedeonderouderen,
vooral op het platteland.

•  Toename bijziendheid bij kinderen vanwege verschillende sociaal-economische, 
demografischeencultureleverschijnselen,zoalsverstedelijking,grotetoename
gebruiksocialemediaenleerdruk.

Nationaal beleid in de oogzorg
• Hetnationaalcomitévoordebestrijdingvanblindheidheefteen‘Nationaal

actieplan voor Blindheidspreventie 2016-2020 en visie tot 2030’ opgesteld. Dit 
actieplanzalnaarallewaarschijnlijkheidbinnenkortwordengoedgekeurd.Aan
de hand van dit actieplan werkt de overheid aan het realiseren van de doelstel-
lingen van Vision 2020.

• Oogzorgwordtlangstweeverschillende,parallelle,kanalenaangeboden:Cen-
treofSocialDiseases(COSD)endeziekenhuizen.Ditmodelwordtindemeeste
provinciesnietmeeralsefficiëntenwenselijkervaren.Erwordtnueenverschui-
vingzichtbaaropprovinciaal-endistrictsniveau.Oogcentranemendepreven-
tieveencuratieveoogzorgoveropprovinciaalniveau.Opdistrictsniveauwordt
curatieveenpreventieve(oog)zorggefuseerd.Deorganisatievandeoogzorg
blijft echter ondoorzichtig en de organisatiegraad varieert per provincie. Boven-
dien spelen politieke belangen een belangrijke rol. 

Sterktes in de oogzorg
• Deziektekostenverzekeringvergoedtvoorarmeburgerssteedsmeeroogopera-

ties.
• EvenalsinHoChiMinhCityisnuookinHanoieenoptometrieopleidinggestart.
•  Toenemende belangstelling voor het verder ontwikkelen van diensten voor het 

behandelen van refractie-afwijkingen 
• Indemeesteprovincieswordtdemoderne‘Phaco’techniek*gebruiktvooroog-

operaties. 
Dalinginprevalentievanblindheid(,RAAB*2015).

Zwaktes in de oogzorg
•  Mensen in afgelegen gebieden hebben nog onvoldoende toegang tot oogzorg.
• Onvoldoendeinformatiebeschikbaarindeprovinciesoververgoedingenmoge-

lijkheden van oogbehandeling.
• Zorgverzekeringbekostigtenkelde‘phaco’techniek,voorarmepatiëntenmet

staar, terwijl de effectieve en kostenbesparende ‘small incision’* techniek niet 
wordt vergoed. Bijkomende kosten als transport en medicijnen worden niet ver-
goed.

• Onvoldoendecapaciteitomtoenamevanstaarpatiënten,dooreensterkvergrij-
zendebevolking,tedekken(RAAB2015).

• DekwaliteitvanstaartoperatiesligtonderdeWHOstandaard(RAAB2015).
• Refractiedienstenzijnbuitendegrotestedennauwelijksbeschikbaaren/ofvan

slechte kwaliteit.

•  Tekort aan professioneel opgeleide refractionisten.* 
GebrekaansamenwerkingendraagvlakbijMinisterievanOnderwijsenMiniste-
rie van gezondheidszorg waardoor oogonderzoek bij schoolkinderen stagneert.

Ondersteuning van Eye Care Foundation
•  In vier provincies in de Mekong delta wordt de oogzorg, met name het behande-

len van refractie-afwijkingen, versterkt.
• Opzettenvanvisioncentres*indistrictsziekenhuizen.Dezevisioncenterszullen
werkenvolgenseen‘social-entrepeunerialmodel’,waarbijdewinstgeïnvesteerd
wordtinoogzorgenbrillenvoordeallerarmstengesubsidieerdworden.

• Tweetertiaireoogziekenhuizenwordengesteundbijhetversterkenvandecapa-
citeit op het gebied van optometrie.

• HetlokaleEyeCareFoundationkantoorinHoChiMinhCitybegeleidtdepro-
jectpartnersbijhetontwikkelenenuitvoerenvandeprojectplannen.

• DeprojectenkunnenrekenenopinbrengvaneenmedischadviseurvanEyeCare
Foundation.

• EyeCareFoundationneemtdeelaandewerkgroepvanalleNGO’sactiefophet
gebiedvanoogzorginVietnam.Dezegroepwerktnauwsamenmethetnationaal
comitévoordebestrijdingvanblindheid.

Partners van Eye Care Foundation 
• VietnameesNationaalOoginstituut
• HoChiMinhCityOogziekenhuis
• VNIOziekenhuisinHanoi
• Provinciale gezondheidsdiensten: 
 • BinhDuong 
 • CaMau 
 • DongThap 
 • SocTrang

Sterktes in de projecten
• Deeerstevierstudentenoptometriezijnafgestudeerdenwerkennualsassistent
docentaandeoptometrieopleidingenintertiaireoogziekenhuizeninHanoien
HoChiMinhCity.Deoverigevierstudentenoptometriedienumetsteunvan
EyeCareFoundationwordenopgeleid,presterengoed.

• Belangstellingenenthousiasmeomdienstendierefractie-afwijkingenbehande-
len,optezettenopprovinciaal-endistrictsniveau.

•  Motivatie om ondernemingsplannen voor vision centres te ontwikkelen, is groot. 

Zwaktes in de projecten
•  De (lokale) overheid is pas bereid om activiteiten over te nemen en te financieren 

als de activiteit haar waarde bewezen heeft. 
•  In de meeste provincies wordt door de zorgverleners geen Comprehensive Eye 

Care geboden.
•  Kwantiteit lijkt voor de overheid belangrijker dan kwaliteit van oogzorg. Hierdoor 
wordternauwelijksaandachtbesteedtaanhetopvolgenvandeuitkomstenvan
staaroperaties.Bijrefractieisernauwelijksfollowupvanhetgebruikvandebrillen.

• SindsEyeCareFoundationgestoptismethetsubsidiërenvanstaaroperatieszijn
ersignalendatlokalepartnersmindergemotiveerdzijnomoutreachtedoen.
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Activiteiten van Eye Care Foundation
•  Vier provincies in de Mekong Delta zijn begonnen met het opzetten van alomvat-

tende diensten voor het behandelen van refractie-afwijkingen. Er zijn refractionis-
tenenschoolzustersopgeleid,instrumentarienvoorrefractie-afwijkingenenbril-
lengedoneerd.Erzijnouderenenkinderentijdensoutreach*activiteitengetest
opoogafwijkingen.Ookzijnerdoordelokalepartnersondernemingsplannen
geschreven voor het opzetten van vision centres. 

• Supervisorszijngeselecteerddiederefractionistenzullenbegeleiden.
• Diversetrainingenzijngehouden,waaronderbijscholingvanrefractionistenen
hetopleidenvansupervisors.Tevensisereentraininggegevenmetbetrekking
totdeskundigebedrijfsvoeringvoorvisioncentres.

• TweemedewerkersvanhetVietnameesNationaalOoginstituutinHanoientwee
medewerkersvanhetHoChiMinhCityoogziekenhuishebbenhunvierjarigeop-
leiding optometrie afgerond en zijn begonnen met werken. Vier anderen volgen, 
metgoedresultaat,devierjarigeopleidingOptometrieinMaleisië.

• EriseenRAAB*uitgevoerdinhetheleland,waaronderprovincieswaarEyeCare
Foundationprojectenheeft.

• Eriseenworkshopvoordelokalepartnersgehoudenmetaandachtvoorhet
opzettenvanvisioncentresendeorganisatievanoutreach.

Verdeling Middelen

25% 

3% 
64% 

8% 

 

Resultaten

Oogheelkundigebehandelingen
en preventie

kinderblindheid oogonderzoek bij  
schoolkinderen 

88.309

Refractie- 
afwijkingen

oogonderzoekbijouderen 5.588

 brillen aangemeten 1.346

trainingoogheelkundig
personeel

43

Capaciteit verbetering trainingondersteunend
personeel

94

opleiding optometristen 8

 
Infrastructurele 
ondersteuning

Oogheelkundige
behandelingen 

 
Capaciteitsverbetering

Bewustwording

Toekomstplannen
De aanbevelingen van het evaluatierapport uit 2013, om de 
kwaliteit van de oogheelkunde te verbeteren en de diensten 
voor het behandelen van refractie-afwijkingen te versterken, zijn 
in 2014 uitgewerkt in projectvoorstellen. In 2015 is een begin 
gemaakt met het versterken van deze diensten op provinciaal- 
en districtsniveau. Voor de toekomst zal de nadruk liggen op:
1.  Verdere versterking van diensten voor het behandelen van 

refractie-afwijkingen waarbij de nadruk zal komen te liggen 
op het opzetten van ‘pilot vision centers’.

2.  Kwaliteit van zorg en service. Dit zal worden gedaan op 
verschillende vlakken. Ten eerste wordt er een supervisie 
systeem van refractionisten geïntroduceerd. Ten tweede 
wordt de data collectie op provinciaal- en districtsniveau 
verbeterd en gestandaardiseerd. Ten derde wordt de nazorg 
van brilgebruik verbeterd. Als laatste zal er gewerkt worden 
aan verhogen van de kwaliteit van staaroperaties. 

3.  Inventarisatie van de ondersteuning van staaroperaties, indi-
recte kosten van staaroperaties (zoals transportvergoeding 
voor de allerarmsten) en outreach. 

4.  Ondersteuning van optometrie studenten in Maleisië. Indien 
nodig begeleiden van afgestudeerde optometristen en het 
ondersteunen van de optometrie opleiding in Ho Chi Minh 
stad. 

5.  Versterken van voorlichting- en bewustwordingsactiviteiten 
voor de verschillende doelgroepen. 

6.  Opzetten van strategische samenwerkingen tussen Internati-
onale 0ogzorg NGO’s en lokale bedrijven. 

7.  Verkennen van mogelijkheden voor toepassen van technolo-
gische innovaties in de oogzorg.
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Ratanakiri

MondulKiri

SvayRieng

Kratie

TbongKhmum
Kampong Cham

Phnom Penh

Cambodja

De doelstellingen van Eye Care Foundation in het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 

voor Cambodja zijn: het naar een volgende fase brengen van tenminste twee projec-

ten en het opstarten van tenminste één nieuw project voor 2015.

In 2015 zijn er twee nieuwe projecten gestart. Er is een nieuwe oogkliniek gebouwd 

in Svay Rieng. In het ziekenhuis in Kampong Cham wordt de oogafdeling door Eye 

Care Foundation gesteund op het gebied van infrastructuur, capaciteitsversterking en 

oogheelkundige behandeling.
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Inmiddels is de opleiding voor oogartsen in de volgende fase terecht gekomen. In 
deze fase van het project zijn de activiteiten gericht op het verder verbeteren van de 
trainingenhettoewerkennaaroverdrachtaandelokaleprojectpartner.Ookhetpro-
jectinRatanakiriisineenvolgendefasebeland.Inmiddelsheefthetoogteamvanhet
ziekenhuis,bestaandeuiteenoogartsendriemedewerkers,eenoogafdelingopge-
zetwaarinpermanenteoogheelkundigezorgverleningwordtgebodenwaardoorpati-
entennietmeerafhankelijkzijnvanbezoekendeoogteamsdieoogkampenuitvoeren.

Nationale ontwikkelingen 
• Politiekespanningenen-onrustmetnamedoorlandonteigeningingrensgebie-

den met Vietnam.
• Deontwikkelingindelandbouwverlooptlangzaamenstagneerdein2015.
• Economischegroeivan7%onderanderedoorkledingindustrieentoerisme. 
Verschuivingnaar‘lowermiddleincomecountry’.

Nationaal beleid in de oogzorg
• Hetnationaalcomitévoordebestrijdingvanblindheidwerkt,opbasisvaneen

nationaal actieplan, aan het realiseren van de doelstellingen van Vision 2020.
• Deoverheidheefteensubstantiëlebuitenlandsegiftontvangendiedeelsen

voor een periode van drie jaar (2014-2016) aan de verbetering van de oogzorg in 
de provincies besteed wordt. Het doel is dat de overheid na beëindiging van de 
buitenlandsefinanciëlesteunoogzorgopneemtinhaarbeleid.

Sterktes in de oogzorg
• Goedesamenwerkingmethetnationalecomitéterbestrijdingvanonnodige

blindheid. 
• GoedesamenwerkingtussendeinternationaleNGO’sdieinCambodjawerk-

zaam zijn.  
Internationaleondersteuningvanoogzorgisgerichtophetverderontwikkelen
en verzelfstandigen van de oogzorg in Cambodja. 

Zwaktes in de oogzorg
• Mensen in afgelegen gebieden worden moeilijk bereikt.
• GrotematevanafhankelijkheidvaninternationaleNGO’s.
• OogheelkundigedienstverleninginCambodjaheeftconcurrentievanoogkam-
pendiewordenuitgevoerddoorbuitenlandseorganisatiesopCambodjaans
grondgebied. 

•  Veel oogartsen zijn werkzaam in grote steden. 
• Toenamevanprivépraktijken.
• Geringaantalsubspecialisaties.

Ondersteuning van Eye Care Foundation 
• HetlokaleEyeCareFoundationkantoorinPhnomPenhbegeleidtdeproject-
partnersinCambodjabijhetontwikkelenenuitvoerenvandeprojectplannen.

• VijfprovinciesinCambodjakrijgenondersteuningbijhetversterkenvandeoog-
zorgstructuren.

• EyeCareFoundationondersteuntinsamenwerkingmetdeFredHollowsFoun-
dation(Australië)denationaleopleidingvooroogartsenaandeUniversiteitvan
Gezondheidswetenschappen in Phnom Penh.

• EyeCareFoundationneemtdeelaanhetoverlegvanalleNGO’sactiefophet
gebiedvanoogzorginCambodja.Erbestaateennauwesamenwerkingtussen
deNGO’senhetnationaalcomitévoordebestrijdingvanblindheid.

• DeprojectenkunnenrekenenopinbrengvaneenmedischadviseurvanEyeCare
Foundation.

Partners van Eye Care Foundation 
• Hetnationalecomitéterbestrijdingvanonnodigeblindheid
• HetKhmerRussianFriendshipziekenhuisinPhnomPenh
• DeUniversiteitvanGezondheidswetenschappeninPhnomPenh
• Provinciale gezondheidsdiensten: 
 • Ratanakiri 
 • Mondulkiri 
 • TbongKhmum 
 • KampongCham 
 • SvayRieng

Sterktes in de projecten
•  De projecten dragen bij aan een betere kwaliteit van zorg en een toename van 

het aantal mensen dat geholpen kan worden.
•  Kwaliteit van geboden oogzorg is goed.
• EyeCareFoundationwerktnauwsamenmetandereNGO’somdesteunaan

projectpartners te optimaliseren.

Zwaktes in de projecten
• DeprojectenzijninminofmeerderemateafhankelijkvandesteunvanEyeCare
Foundation.

• AansturingvanuithetNationaleOogzorgComitéisgering.
• Hetbehoudenvanoogartseninprovincialeoogafdelingeniseenuitdaging.
• Voortdurendespanningtussenprivateenpubliekeoogzorgverlening.

Activiteiten van Eye Care Foundation
• Donatievaninstrumentenenapparatuur.
•  Verrichten van oogoperaties ter voorkoming of behandeling van blindheid.
• Oogkampengeorganiseerd,ommenseninmoeilijkbegaanbaregebiedente

bereiken.
•  Trainingen gegeven over basale oogzorg aan gezondheidswerkers en dorpsvrij-

willigers.
• Aanvullendeopleidingenennascholingvooroogartsenenoogverpleegkundi-
gen;

•  Voorlichting over vroege herkenning van oogproblemen en de behandelmoge-
lijkheden daarvan.

• Participatieinlandelijkoogheelkundigoverlegorgaanwaarindegezamenlijke
lobbynaardeoverheidgeresulteerdheeftineenfinanciëlebijdragevooroog-
zorg aan alle provincies.

• BouwoogkliniekSvayRieng.
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Infrastructurele 
ondersteuning

Oogheelkundige
behandelingen 

 
Capaciteitsverbetering

Toekomstplannen
In 2015 heeft Eye Care Foundation haar steun 
aan dit land uitgebreid. Samen met de partners 
in de provincie Kampong Cham is een program-
ma opgesteld voor de duur van een jaar. De 
komende periode wordt bekeken of uitbreiding 
van het programma mogelijk is.

In Ratanakiri staat de bouw van een nieuwe 
oogkliniek op het programma. Het huidige on-
derkomen is klein en voldoet niet aan de eisen 
die gesteld mogen worden aan een efficiënte en 
moderne praktijk. Zodra de financiële middelen 
het toelaten, wordt een start gemaakt met de 
bouw.

Verdeling Middelen

24% 

20% 

56% 

Resultaten

Oogheelkundigebehandelingen Staar staaroperaties 830

andere oogoperaties 47

Capaciteitsverbetering trainingoogheelkundig
personeel

4

opleiding oogartsen 4

Infrastructurele ondersteuning
DebouwvaneennieuweoogkliniekinSvay
Riengisindecember2014vanstartgegaan.
Deopleveringvondplaatsinaugustus2015.
Alle kosten zijn echter ten laste gekomen van 
het boekjaar 2014.
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Laos

In het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 zijn voor de projecten 

in Laos de volgende doelstellingen opgenomen: tenminste één 

project wordt naar een volgende fase gebracht en tenminste 

één nieuw project wordt gestart. Het nieuwe project is in 2011 

gestart in Houaphan. De verwachting is dat het project in Xieng 

Khouang naar een volgende fase kan worden gebracht.

Vientiane

Xaysomboun

Houaphan

XiengKhouang
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Nationale ontwikkelingen 
• Snelgroeiendeeconomie,voornamelijkveroorzaaktdoormijnbouwenbouw

waterkracht centrales. In beide sectoren zijn weinig banen beschikbaar.
• Snel groeiende bevolking.
• Achterblijvende ontwikkeling van onderwijs.
• ZevenvandetienLaotianenzijnwerkzaaminarbeidsintensievelandbouw.
• Nationaal beleid oogzorg
• Integenstellingtotenkelejarengeledenstaathetnationaalcomitévoordebe-
strijdingvanblindheidopenvoorsamenwerkingmetNGO’senbetrekthenactief
bij de ontwikkeling van de oogzorg in Laos.

• Nationaaloogzorgcomitéwerkt,opbasisvaneennationaalactieplan,aanhet
realiseren van de doelstellingen van Vision 2020.

Sterktes in de oogzorg
• NationaleopleidingvooroogartsenenvooroogverpleegkundigeninVientiane;
• Ambitieusnationalecomitévoordebestrijdingvanblindheiddatstreeftnaar

kwaliteitsverbetering.

Zwaktes in de oogzorg
• Tekortaanoogartsenendeinteresseinhetspecialismeoogheelkundeisgering.
• De kwaliteit van de oogzorg is nog onvoldoende.
• Beperkte middelen en mogelijkheden in de oogzorg.

Ondersteuning van Eye Care Foundation
• LaotiaanseparttimemedewerkerondersteuntdeprojectenindedoorEyeCare
Foundationondersteundeprovinciesenhetnationaleoogzorgcentrum.

• Ondersteuningvandrieartseninopleidingtotoogarts.
• Donatieapparatuureninstrumenten.
• BouwoogkliniekinXiengKhouang.
• Onthejobtrainingvanoogartsen,indedoorEyeCareFoundationgesteunde
provinciesdoorhaarmedischadviseur.

Partners van Eye Care Foundation 
• HetnationaaloogheelkundigcentruminVientiane(NOC)
• DeprovincialegezondheidsdienstenvandeprovincieXiengKhouang
• DeprovincialegezondheidsdienstenvandeprovincieHouaphan
• DeprovincialegezondheidsdienstenvandeprovincieXaysomboun

Sterktes in het project
• Deprojectenwordenmetenthousiasmeuitgevoerddoordeoogartseninde
provinciesXiengKhouangenHouaphan.

• GoedesamenwerkingtussenEyeCareFoundationendedirectiesvandeprovin-
cialeziekenhuizenendeoogartsen.

• Toenamevankwaliteitvandezorgdoordedonatievanapparatuureninstrumenten,
endoor‘onthejobtraining’doordemedischadviseurvanEyeCareFoundation.

Zwaktes in de projecten
• Dekwaliteitvandeoogzorgblijfteenaandachtspunt.
• Deinfrastructuurvandeoogzorgbehoeftversterking.
• Oogartsenhebbenmeerderetaken,waardooraandachtvooroogzorginhet

gedrang komt.

Activiteiten van Eye Care Foundation
• InHouaphanverlopendeontwikkelingenophetgebiedvanoogzorgminder
voorspoedigdoordenevenfunctiesvandeoogarts,dietevensalgemeenchirurg
enonderdirecteurvanhetziekenhuisis.

• InXiengKhouangisinaugustusdenieuweoogkliniekgeopendenindienstge-
nomen.Dekostenvoordebouwzijnechteropgenomeninhetboekjaar2014.

• Tegelijkertijdheefteennieuwafgestudeerdeoogartsdetakenvande,inmiddels
totziekenhuisdirecteurgepromoveerde,vorigeoogarts,overgenomen.

• EyeCareFoundationsteuntvanaf2015denieuwgevormdeprovincieXaysom-
bounmeteenbescheidenprogramma.Nadateenoogartsenverpleegkundige
getraindzijn,wordteenprogrammaopgesteldvoordeopbouwvandeoogzorg
in dit gebied. 

• TevensondersteuntEyeCareFoundationhetnationaleoogheelkundigcentrum
inVientianemetapparatuur,trainingvaneenoogartsenhetuitvoerenvaneen
jaarlijks nationaal congres.

Verdeling Middelen

46% 

18% 

36% 

 
 

Resultaten

Oogheelkundigebehandelingen Operaties staar operaties 320

brillen aangemeten 35

Capaciteitsverbetering trainingoogheelkundig
personeel

7

opleiding oogartsen 3

Infrastructurele ondersteuning
AanschafvanapparatuureninstrumentenvoordeoogkliniekeninXiengKhouang,
HouaphanenhetnationaleoogheelkundigecentruminVientiane.

 
Infrastructurele 
ondersteuning

Oogheelkundige
behandelingen 

 
Capaciteitsverbetering
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In het meerjarenbeleidplan zijn voor Tanzania de volgende 

doelstellingen opgenomen: 

Tenminste één project wordt naar een volgende fase 

gebracht. Deze doelstelling is eind 2011 gerealiseerd. De 

andere doelstelling, met succes twee nieuwe projecten 

opzetten, zal in 2016 verder worden uitgewerkt. 

Tanzania

Kilimanjaro

Moshi

Morogoro

Dar es Salaam

Dodoma

Toekomstplannen
Een algemeen arts uit Houaphan volgt de opleiding tot 
oogarts om de dienstverlening in Houaphan te verbeteren. 
De voorbereidingen voor een nieuw en bescheiden oogzorg 
project in de provincie Xaysomboun worden in 2016 getrof-
fen. Sinds 2015 volgt een algemeen arts uit deze provincie 
de opleiding tot oogarts en wordt er ondersteunend per-
soneel getraind. Tenslotte heeft Eye Care Foundation zich 
gecommitteerd aan de steun van het Nationale Oogcentrum 
(NOC) in Vientiane. Naast het doneren van apparatuur wordt 
een oogarts opgeleid die in de toekomst de huidige bezet-
ting zal vervangen.
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Nationale ontwikkelingen
• Economischegroeivan6-7%onderanderedoortransport,communicatie, 
natuurlijkehulpbronnen,waarondergoudengas.Deuitdagingisomdegroei
tengunstetelatenkomenvandegehelebevolking.Recentonderzoekwijstuit
datruimeenkwartvandebevolkingonderdearmoedegrensleeftendatde
ongelijkheid onder de bevolking stijgt.

• Sterkeafhankelijkvanbuitenlandsehulp.Eenderdevanhaarbudgetwordt 
opgebrachtdoorbuitenlandsedonoren.

•  Gebrek aan basis gezondheidszorg, de impact van HIV en malaria, lage scholing, 
geringelandbouwproductieencorruptievormendegrootsteuitdagingvoorde
ontwikkeling van het land.

• Sindsnovember2015isdenieuwedemocratischgekozenpresidentJohn 
Magufulihoofdvanderegering.

Nationaal beleid in de oogzorg
• Hetnationaalcomitévoordebestrijdingvanblindheidwerkt,opbasisvanhet

nationale actieplan, aan het realiseren van de doelstellingen van Vision 2020. 
• Vanoverheidswegeisergeringegerichtesteunvooroogzorg.

Sterktes in de oogzorg
• Degoedbetalendepubliekesectorvormteengeduchteconcurrentvoorde

private sector.
• GoedopleidingscentrumvooroogartsenenoptometristeninMoshi.

Zwaktes in de oogzorg
•  Het overheidssysteem kent geen marktwerking en geen prestatiegerichte be-
loning.Deverdienstenzijnbeterdanindeopresultaatgerichteprivatesector,
waarondermissieziekenhuizen,waardekwaliteiteenhogereprioriteitheeft.

• Demedewerkersindepubliekesectorwordendoorhetsysteemnietgemoti-
veerd om kwalitatief goede service te leveren. De gevolgen zijn een weinig klant-
gerichte,weinigeffectievedienstverleningeneengeringeoutput.

• Matigetotgeenfollow-upenondersteuningvanstaarartsenleidttotslechte
resultaten.

Ondersteuning van Eye Care Foundation
• OnderwijssteunaandeopleidingvooroogartseninMoshientrainenvansub-

specialisten.
• OndersteuningvanoogafdelingvanhetziekenhuisinMorogoro.

Partner van Eye Care Foundation
• KilimanjaroChristianMedicalCentre;EyeHealthDepartment,Moshi
• MorogoroReferalHospital,Morogoro

Sterktes in het project
• Hoogopleidingsniveauvanbuitenlandsedocentenbijdeoogartsenopleidingin
Moshitrektstudentenaanuitomliggendelanden.

• Doordeaanwezigheidvansubspecialistenzijnookbehandelingenvoorbijzon-
dere oogproblemen mogelijk.

 
Infrastructurele 
ondersteuning

Capaciteitsverbetering

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

Activiteiten van Eye Care Foundation 
•  Twee Nederlandse oogartsen hebben colleges en hands-on training gegeven aan 

de opleiding voor oogartsen.
• Donatievaninstrumentariumenlesmateriaal.
• EenartsuitMorogoroissindsseptember2015inopleidingtotoogarts.
• TechnischesteunverleenddoorNederlandseoogartsbijdeopleidingtotoog-
artsaanhetKCCO.

Verdeling Middelen 

95%

5% 

Resultaten

Capaciteitsverbetering opleiding oogartsen 3

Infrastructuur 
Instrumentenenlesboekenvoorstudentenenoogafdeling.
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Toekomstplannen
In 2016 wordt een bevolkingsonderzoek uitge-
voerd waarbij de omvang van de oogproblema-
tiek, evenals de reeds aanwezige faciliteiten 
en de kwaliteit van de geleverde zorg, in kaart 
gebracht wordt. Aan de hand van de resultaten 
wordt een plan van aanpak opgesteld.
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2015 was het jaar waarin de fondsenwerving voor de projecten in een projectland 
zelf, namelijk Vietnam, van start ging.

Eind2014kwamdeeerstesteunvandeConsularClubinHoChiMinhstad.
VervolgenszegdeStandardCharteredBankVietnamin2015haar3-jaarlijksesteun
toe voor het project Sight for Children And People Aged Over 50 In The Mekong 
Delta(2016-2018)indeprovincieCaMau.VoorditprojectisEyeCareFoundation
eensamenwerkingaangegaanmetdeAmerikaanseNGO’sHelenKellerInternational
enOrbisInternational.
Inhetkadervanhun‘corporatesocialresponsibilityprogram’benaderdeHongKong
andShanghaiBankingCorporation(HSBC)EyeCareFoundation-Vietnammethet
verzoek een aantal projecten voor te leggen. Bij deze oogzorgprojecten krijgen staf 
en medewerkers van HSBC een actieve rol toebedeeld als vrijwilligers. Dit is de start 
voor een lange termijnrelatie met deze bank.

Een10-jarigestrategischesamenwerkingmetKoninklijkeDeHeusVietnam,voor
ondersteuningvanoogzorgprojectenindeprovincieVinhLonginVietnam,werdin
gang gezet. In het kader hiervan is eind 2015 de bezetting van het kantoor van Eye 
CareFoundationinVietnamaangepast.

Ookhetmeedingenbijinternationalefondsendoorhetindienenvanvoorstellenging
in2015vanstart.BijdeLionsClubInternationalSightFirstResearchGrantsworden
twee voorstellen ingediend, voor twee bevolkingsonderzoeken die de omvang van de 
oogproblematiekinkaartbrengen(RapidAssessmentofAvoidableBlindness,RAAB,
eennulmeting).InTanzaniainsamenwerkingmetonderanderehetMorogoro 
RegionalHealthDepartment.InLaosinsamenwerkingmetonderandereLaos 
NationalOphthalmicCenter,CBMInternationalenFredHollowsFoundation.

OpdeNederlandseinstitutionelemarktloopthetaantalstichtingenlichtterug.
VoorEyeCareFoundationbetekentdezetrendnoggeeninkomstendervingmaar
erwordtwelactiefgezochtnaarnieuwestichtingen.Hetleggenvancontactenmet
de zakelijke markt in Nederland vraagt veel inspanning en een lange adem alvorens 
hetrendementoplevert.Deeerstesuccessenzijner.Erzijnnieuwesamenwerkingen
aangegaanmetdebedrijvenOphtec,CrownCard,SightServiceenLensdealBV.In
2015 is een plan voor de fondsenwerving opgesteld. Voor de komende jaren zijn de 
prioriteitenvastgesteldvoordezakelijkeendeinstitutionelemarkt,meteenfocusop
het optimaliseren van de inkomsten en de effectiviteit van de inspanningen. 

Een al lang lopende fondsenwervende campagne is de Dam tot Damloop. Voor de 
tiendekeerdeedEyeCareFoundationmeeaandeCharityRunvandezeloop.In
totaal werd er € 169.425 opgehaald door alle lopers. De sponsorgelden waren onder 
anderebestemdvoorstaaroperaties,opleidingdorpsgezondheidswerkersenbouw
eninrichtingoogklinieken.In2015brachtende100enthousiastelopers€ 19.308 
bijeenvoordeopleidingtotoogartsvanNassaniaYohanaShillaininTanzania.

Volgend op de aardbeving in Nepal op 25 april vorig jaar, werd het Nepal Nood-
fondsinhetlevengeroepen,bedoeldvooreerstenoodhulpaandeslachtoffersinhet
getroffen gebied. De giften ten bate van het noodfonds hebben onze verwachtingen 
ver overtroffen en stellen ons in staat een echte bijdrage te leveren aan de noodzake-
lijkehulp.Ookheeftdeactieveelpersaandachtennieuwedonateursopgeleverd.De
geplandedonateursreisnaarNepalisdoordeaardbevingkomentevervallen.

Fondsenwerving en Communicatie
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I Besturen en Toezicht houden

“Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (het vaststellen of goed-
keuren van plannen, 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 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 

kwartaalrapportages. 

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld, dat de voor de organisatie relevante kennis zoveel 

mogelijk aanwezig is: 

• medisch/oogheelkundigeexpertise;
• HRMexpertise;
• financieel-administratieveexpertise;
• expertiseophetterreinvanfondsenwervingenmarketing.

De penningmeester van de stichting is in het dagelijks leven werkzaam als accountant 

bij PricewaterhouseCoopers (PwC). De vice-voorzitter van het bestuur is oogarts. Voor 

het overige is er 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 vervan-

ging van bestuursleden. Onlangs zijn de heren W.M. Meijer en F.A. Wijstma vanwege 

het bereiken van de maximum duur van hun lidmaatschap van het bestuur teruggetre-

den. Mevrouw R.M.J. van den Brink en de heer S.J. Terpstra zijn hen als bestuurslid 

opgevolgd.

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.

Verantwoordingsverklaring 

 Eye Care Foundation 2015

Hetversterkenvandeaanwasvannieuwedonateursbleefeenbelangrijkpuntvan
aandacht. Net als het optimaal inspelen op de veranderende behoeften en wensen 
vanbestaandedonateursenpotentiëledonateurs.Deinzetvansocialmediadoorde
veldkantoren,zoalshetgebruikvandeeigenFacebookpaginaineigenland,groeide
door. 

In 2015 is gestart met het aanpassen van de website, zodat deze geschikt wordt voor 
campagnesenactiesonlineenoffline.
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Planning, monitoring en evaluatie
Het versterken en verdiepen van de door de organisatie gehanteerde procedures en pro-

tocollen heeft ook in 2015 aandacht gehad.

De voortgang- en eindrapportage van projecten vindt plaats op basis van deze procedu-

res.

Het bestuur werd 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 im-

plementatie van projectactiviteiten direct bijgestuurd door de verantwoordelijke pro-

gramma 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 periodieke projectevaluatie en projectrapportage.

De resultaten van de projectevaluaties worden meegenomen bij de opzet van toekomsti-

ge projecten. 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 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 belangheb-
benden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en 
verwerking van wensen, vragen en klachten.”

Eye Care Foundation hecht waarde aan goede contacten met haar belanghebbenden.

De belangrijkste groepen belanghebbenden die de stichting onderscheidt, en waarop 

specifieke communicatie wordt gericht, zijn hieronder kort weergegeven.

Communicatie met donateurs
Eye Care Foundation publiceert tweemaal per jaar de 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 functio-

nele, betrokken, maar zakelijke contacten.

De directeur, een lid van het bestuur of een commissie meldt een (potentieel) tegen-

strijdig belang aan de voorzitter van het bestuur en verschaft alle relevante informatie, 

indien en zodra het vermoeden bestaat van een tegenstrijdig belang. 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 per-

soon het tegenstrijdig belang heeft.

Degene bij wie sprake is van belangenverstrengeling vertegenwoordigt Eye Care Foun-

dation niet in zaken waarbij de belangenverstrengeling speelt.

In de statuten (artikel 4) staat toegelicht wanneer er sprake is van belangenverstrenge-

ling en tegenstrijdige belangen en zijn regels vastgelegd die bepalen hoe daarmee om te 

gaan.

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 functionering- en beoor-

delingsgesprek geëvalueerd.

II Besteding van de middelen

“De instelling dient continue te werken aan een optimale besteding van midde-
len, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doel-
stelling.”

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 meerjarenbeleidsplan 2010-2015 op. 

Op basis van dit document werden in de periode 2011-2015 de jaarplannen gemaakt. 

Tijdens een beleidsdag met het bestuur en het team, september 2015, zijn de contouren 

van het beleid voor 2016-2020 besproken en vormgegeven. Deze contouren worden nu 

uitgewerkt tot het meerjarenbeleidsplan 2016-2020. In het beleidsplan worden richting-

gevende doelstellingen uitgewerkt op het gebied van projectondersteuning, fondsenwer-

ving, voorlichting, financiën en HRM.
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Jaarrekening

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. Met de me-

disch adviseurs is in 2015 eenmaal inhoudelijk over de projecten gesproken.

Communicatie met personeel
De medewerkers van Eye Care Foundation denken expliciet mee over en leveren een 

concrete bijdrage aan de totstandkoming van het beleid op diverse terreinen.

Amsterdam, mei 2016

Bestuur        Directeur:

R.W.M. van Rooijen       R. Wiedijk

H. Kemme

M. Septer

C. van Dijl

R.M.J. van den Brink

S.J. Terpstra
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Staat van baten en lasten over 2015

Baten:

Baten uit eigen fondsenwerving H 1.619.686 1.712.127 1.435.911

Baten uit acties van derden I 1.971 2.500 3.696

Rentebaten J 12.035 22.500 19.198

Som der baten 1.633.692 1.737.127 1.458.805

Lasten:

Besteed aan doelstellingen K

Projecten, structurele hulp K1 859.567 1.138.777 1.021.202

Voorlichting/bewustmaking K2 300.918 318.921 280.502

1.160.485 1.457.698 1.301.704

Werving baten L

Kosten eigen fondsenwerving L1 297.696 266.601 252.851

Kosten acties derden L2 0 0 0

297.696 266.601 252.851

Beheer en administratie M

Kosten beheer en administratie 94.475 85.496 87.086

Som der lasten 1.552.656 1.809.795 1.641.641

Resultaat 81.036 -72.668 -182.836

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- continuïteitsreserve 0 0 0

- bestemmingsreserves -24.559 58.332 -254.060

- fonds op naam -8.554 0 47.791

- bestemmingsfonds 114.149 -131.000 23.433

81.036 -72.668 -182.836

Werkelijk 2014

EUR

Werkelijk 2015 Begroot 2015

EUR EUR

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

Na resultaatbestemming

ACTIVA

Materiële vaste activa A 56.918 34.991

Voorraden B 0 0

Vorderingen en overlopende activa C 131.393 151.097

Liquide middelen D 1.439.505 1.648.352

1.570.898 1.799.449

Totaal 1.627.816 1.834.440

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves E

- continuïteitsreserve 842.136 842.136

- bestemmingsreserves 342.508 367.068

1.184.644 1.209.204

Fondsen F

- bestemmingsfonds(en) 268.770 154.620

- fonds op naam 39.237 47.791

308.007 202.411

1.492.651 1.411.615

Overlopende passiva G 135.165 422.825

Totaal 1.627.816 1.834.440

31 december 2015 31 december 2014

EUR EUR
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Bestemmingsreserves

Fondsen

Bestemmingsfonds(en)

Fonds op naam

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en Giften

Baten uit nalatenschappen

Personeelsbeloningen/pensioenen

Algemene kosten beheer en administratie

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

jaarlijkse bijdrage aan de pensioenuitvoerder te betalen premie.

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

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

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

niet de projectadministratie betreffen) en de bestuurskosten gerekend.

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

voor kosten beheer en administratie.

Werknemers vanaf 21 jaar nemen deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg & Welzijn. 

De eigen bijdrage van werknemers bedraagt 1/3-gedeelte van de verschuldigde pensioenpremie.

Verplichtingen in verband met bijdragen aan de pensioenregeling op basis van toegezegde 

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

bijdragen betrekking hebben. 

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

specifieke bestemming.

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 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.

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.

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

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

reële waarde in Nederland.

Fonds op naam betreft middelen ter financiële ondersteunig van de projecten van Eye Care 

Foundation ter bestrijding van blindheid in ontwikkelingslanden. Jaarlijks mag uit dit fonds € 9.000 

hiervoor onttrokken worden.

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015

Algemeen

Verslaggevingperiode

Algemeen

Transacties in vreemde valuta

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

- Kantoorinventaris :     20%

- Automatisering :     20%

- Verbouwing :     10%

Vorderingen en overlopende activa

Reserves

Continuïteitsreserve

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

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

samen met het kalenderjaar.

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

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

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.

De 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. 

Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de op de eerste dag van de voor 

het jaar geldende wisselkoers. In vreemde valuta luidende monetaire activa en passiva worden per 

balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op de laatste dag van de voor het jaar 

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 laatste dag van de 

voor het jaar geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden in 

de staat van baten lasten opgenomen. 

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

methode op basis van de economische levensduur. 

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.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. 
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Abridged Annual Accounts

Balance Sheet as per 31 December 2015
after appropriation of result

Assets

Tangible Fixed Assets 56.918 34.991

Stocks 0 0

Receivables 131.393 151.097

Cash 1.439.505 1.648.352

1.570.898 1.799.449

Total 1.627.816 1.834.440

Liabilities

Reserves and Funds

Reserves

- Continuity reserve 842.136 842.136

- Earmarked reserves 342.508 367.068

1.184.644 1.209.204

Funds

- Earmarked project funds 268.770 154.620

- Named funds 39.237 47.791

308.007 202.411

1.492.651 1.411.615

Short term liabilities 135.165 422.825

Total 1.627.816 1.834.440

31 december 2015 31 december 2014

EUR EUR

Kostentoerekening

- direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;

- niet direct toerekenbare kosten worden als volgt toegedeeld aan:

- projecten, structurele hulp percentage: 40%

- voorlichting/bewustmaking

- eigen fondsenwerving

- beheer en administratie

percentage: 25%

percentage: 25%

percentage: 10%

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

van de volgende maatstaven:
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F. Fondsen

Stand per Toe- Ont- Stand per

1 januari voeging trekking 31 december

EUR EUR EUR EUR

Cambodja 38.558 45.425 47.635 36.347

Vietnam 78.413 40.438 37.353 81.498

Tanzania 6.967 28.927 18.283 17.611

Nepal 22.644 228.868 176.663 74.848

Laos 6.004 123.019 72.592 56.431

Algemeen (Kinderen) 2.035 0 0 2.035

154.620 466.676 352.527 268.770

Fonds op naam 47.791 446 9.000 39.237

G. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31 december 31 december

2015 2014

EUR EUR

Crediteuren 28.957 58.606

Belastingen en sociale premies 23.970 18.840

Onvoorwaardelijke projecttoezeggingen 34.180 297.759

Overige schulden en overlopende passiva 48.057 47.620

135.165 422.825

Onder de overige schulden en overlopende passiva zijn onder andere de reserveringen vakantiegeld  en 

vakantiedagen opgenomen.

Fonds op naam betreft middelen ter financiële ondersteunig van de projecten van Eye Care Foundation ter 

bestrijding van blindheid in ontwikkelingslanden. Jaarlijks mag uit dit fonds € 9.000 hiervoor onttrokken 

worden.

Statement of income and expenses 2015

Income:

Income from own fundraising 1.619.686 1.712.127 1.435.911

Income from third-party campaigns 1.971 2.500 3.696

Income from investments 12.035 22.500 19.198

Total income 1.633.692 1.737.127 1.458.805

Expenses:

Expenses on objectives

Projects, structural support 859.567 1.138.777 1.021.202

Information and awareness raising 300.918 318.921 280.502

1.160.485 1.457.698 1.301.704

Fundraising

Expenses own fundraising 297.696 266.601 252.851

Expenses third-party campaigns 0 0 0

297.696 266.601 252.851

Management amd administration

Expenses management and administration 94.475 85.496 87.086

Total expenses 1.552.656 1.809.795 1.641.641

Result 81.036 -72.668 -182.836

Appropriation of result

Addition to/withdrawal from

- Continuity reserve 0 0 0

- Earmarked reserves -24.559 58.332 -254.060

Named funds -8.554 0 47.791

- Earmarked project funds 114.149 -131.000 23.433

81.036 -72.668 -182.836

Actual 2015 Budget 2015 Actual 2014

EUR EUR EUR
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Toelichting op de staat van baten en lasten

H. Baten uit eigen fondsenwerving

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

EUR EUR EUR

Mailingen 468.509 426.913 431.709

Donaties 367.042 385.000 303.922

Nalatenschappen 316.883 275.000 131.053

Acties 19.143 40.000 30.973

Projectfinanciering 447.094 585.214 538.254

Zakelijke markt 1.015 0 0

Totaal 1.619.686 1.712.127 1.435.911

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

Werkelijk Werkelijk

2015 2014

EUR EUR

Cambodja 45.425 99.073

Vietnam 40.438 67.477

Laos 123.019 142.046

Nepal 228.868 222.538

Tanzania 28.927 22.187

Algemeen 0 0

466.676 553.321

I. Baten uit acties van derden

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Cambodja, Mondulkiri 0 0 2.000

0 0 2.000

Support Actie 1.971 2.500 1.696

Totaal baten uit acties van derden 1.971 2.500 3.696

De hogere baten ten opzichte van de begroting en het boekjaar 2014 op het punt van 

mailingen is gelegen in het feit dat de responspercentages en gemiddelde gift per mailing 

gestegen is.

De hogere baten ten opzichte van de begroting op het punt van de nalatenschappen is gelegen 

in het feit dat er enkele hoge nalatenschappen waren. 

De hogere baten ten opzichte van het boekjaar 2014 op het punt van donaties is gelegen in het 

feit dat door de aardbeving in Nepal er extra giften zijn binnengekomen. Dit compenseert ten 

dele de lagere inkomsten uit de zakelijke markt.

De lagere inkomsten uit acties is gelegen in het feit dat de geplande donateursreis naar Nepal 

in verband met de aardbeving geen doorgang heeft gevonden. De lagere inkomsten ten 

opzichte van het boekjaar 2014 wordt veroorzaakt doordat er in 2014 extra acties in verband 

met het jubileum zijn gevoerd.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overzicht van voorwaardelijke projectverplichtingen:

Projectnr. Project Contractbedrag einddatum

11030 Mechi Eye Care Program (MEH) 210.717 16-06-19

11090 Mechi Eye Hospital Outreach 24.250 01-07-17

Totaal Nepal 234.967

21122 Mondul Kiri 39.630 31-12-17

21172 Tbong Khmum 27.918 31-12-17

21200 Svay Rieng 58.646 31-12-16

Totaal Cambodja 126.194

22120 Ca Mau 84.368 31-12-16

22600 Dong Thap 80.476 31-12-16

22750 Soc Trang 88.380 31-12-16

22853 HCMC 2013 22.492 31-12-16

22854 HCMC 2014 56.220 31-12-17

22910 Binh Duong 80.619 31-12-16

Totaal Vietnam 412.555

23012 Xieng Khouang 43.647 31-12-16

23022 Houa Phan 29.135 31-12-16

23040 Xay Somboum 7.586 31-05-19

23050 NOC 18.806 31-05-19

Totaal Laos 99.174

33021 KCMC 35.710 31-12-17

33040 Morogoro 45.424 31-12-17

Totaal Tanzania 81.134

Totaal generaal 954.024

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur.

De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2016 t/m 2017  EUR  73.383 (2015: EUR 

110.074 voor de periode 2014-2017).

- Voldoende financiering

- Adequate rapportage

- Voldoende voortgang

Voorwaarden:
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

EUR EUR EUR

K2 Voorlichting/bewustmaking:

Website 23.384 15.000 15.033

Advertenties 2.783 8.500 5.005

Audio-visueel 3.232 25.000 4.084

Persberichten 0 500 0

Congressen/Festivals/Lezingen 1.191 1.000 439

Lezingen 0 280 0

Promotiemateriaal 0 1.000 0

Nieuwsbrief 11.384 10.000 7.783

Jubileum 0 0 13.349

Communicatieworkshop 0 0 1.350

Voorlichting Prospect 89.390 105.151 101.905

Overig 729 0 1.071

132.093 166.431 150.019

Uitvoeringskosten eigen organisatie 168.825 152.490 130.483

Totaal 300.918 318.921 280.502

Bestedingspercentages

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Totaal bestedingen aan doelstelling 1.160.485 1.457.698 1.301.704

Totaal baten 1.633.692 1.737.127 1.458.805

Bestedingspercentage 71,0 83,9 89,2

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Totaal bestedingen aan doelstelling 1.160.485 1.457.698 1.301.704

Totaal lasten 1.552.656 1.809.795 1.641.641

Bestedingspercentage 74,7 80,5 79,3

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

de totale lasten procentueel weergegeven.

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

de totale baten procentueel weergegeven.

De overbesteding ten opzichte van de begroting en de toename ten opzichte van het boekjaar 

2014 op het punt van de website is gelegen in het feit dat geen rekening is gehouden met een 

vernieuwing van de website. 

De onderbesteding ten opzichte van de begroting op het gebied van advertenties en audio-

visueel is gelegen in het feit dat een deel van het budget verschoven is naar de website

De onderbesteding ten opzichte van de begroting en daling ten opzichte van het boekjaar 2014 

op het punt van voorlichting prospects is gelegen in het feit dat de pakketprijs en oplage lager 

is uitgevallen.

J. Rentebaten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

EUR EUR EUR

Rente spaarrekeningen 12.035 22.500 19.198

12.035 22.500 19.198

K. Besteed aan doelstellingen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

EUR EUR EUR

K1 Projecten, structurele hulp:

Cambodja 111.332 158.511 258.049

Vietnam 161.756 248.778 114.086

Laos 71.619 97.833 148.720

Nepal 225.588 264.442 257.395

Tanzania 16.059 73.930 15.214

Overige projectuitgaven 3.095 20.800 18.966

589.448 864.294 812.430

589.448 864.294 812.430

Uitvoeringskosten eigen organisatie 270.119 274.483 208.772

Totaal 859.567 1.138.777 1.021.202

De onderbesteding ten opzichte van de begroting ten aanzien van Cambodja wordt veroorzaakt 

doordat het project Kratie (begroot € 36.000) stil heeft gelegen. De daling ten opzichte van 

boekjaar 2014 wordt veroorzaakt door het feit dat in 2014 een verplichting ten aanzien van de 

bouw van een oogkliniek in Svay Rieng is genomen.

De onderbesteding in Vietnam ten opzichte van de begroting is gelegen in het feit dat door 

mindere inkomsten in de uitgaven gesneden is.

De onderbesteding in Laos ten opzichte van de begroting is gelegen in het feit dat de kosten 

voor apparatuur lager zijn uitgevallen. Daarnaast zijn er door gebrek aan oogartsen minder 

activiteiten uitgevoerd. De daling ten opzichte van boekjaar 2014 wordt veroorzaakt doordat er 

in 2014 een verplichting is genomen inzake de bouw van een oogkliniek in Xieng Khuoang.

De lagere rentebaten ten opzichte van de begroting en het boekjaar 2014 wordt veroorzaakt 

door de gedaalde rentestand.

De onderbesteding in Nepal ten opzichte van de begroting is gelegen in het feit dat door de 

aardbeving een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan. 

De onderbesteding in Tanzania is gelegen in het feit dat een onderzoek (begroot op € 50.000) 

geen doorgang kon vinden doordat de ethische commisie nog geen toestemming had gegeven.
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Totaal 94.475 85.496 87.086

Kostenpercentage Beheer en administratie

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

EUR EUR EUR

Som der Lasten 1.552.656 1.809.795 1.641.641

Kosten Beheer en Administratie 94.475 85.496 87.086

Kostenpercentage Beheer en administratie 6,1 4,7 5,3

Bezoldiging directie

Naam R. Wiedijk

Functie directeur

Dienstverband

Aard (looptijd) Bepaald (3 jaar)

Uren 36

Parttime percentage 33,3

Periode 1/01 - 31/12

Bezoldiging (EUR)

Jaarinkomen

Bruto loon/salaris 21.063

Vakantiegeld 1.672

Eindejaarsuitkering 1.734

24.469

SV lasten (wg deel) 3.986

Pensioenlasten (wg deel) 3.181 7.167

Totaal 2015 31.636

Totaal 2014 6.994

De directeur is per 1 oktober 2014 voor 12 uur per week in dienst getreden voor een periode 

van 3 jaar. Daarvoor heeft de directeur zijn werkzaamheden onbezoldigd uitgevoerd.

Het salaris is in overeenstemming met de in 2005 door Vereniging Goede Doelen Nederland, de 

branchevereniging voor landelijk wervende goede doelen, opgestelde Adviesregeling voor 

Beloning Directiefuncties. De regeling is aangepast op 8 september 2011 en geldt onder de 

naam 'Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van 

toezicht'. 

De overschrijding van ten opzichte van de begroting op het punt van administratiekosten is 

gelegen in het feit dat door drukte er meer externe hulp nodig was dan begroot.

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

L. Werving baten

L1 Kosten eigen fondsenwerving

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

EUR EUR EUR

Mailpacks 50.789 57.864 43.321

Koude werving 29.797 34.384 32.309

Nieuwe methoden 1.210 6.600 1.593

Telemarketing 24.563 18.241 6.195

Werving notariële akten 303 500 50

Dam tot Dam loop 7.689 7.000 6.623

Een lens voor een medemens 0 0 0

Zakelijke/institutionele markt 0 500 33

Kosten donateursreis 0 0 17.661

Overige acties 0 5.000 0

Overig 14.520 14.520 14.583

128.871 144.609 122.368

Uitvoeringskosten 168.825 121.992 130.483

Totaal 297.696 266.601 252.851

Kostenpercentage fondsenwerving

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

Baten uit eigen fondsenwerving 1.619.686 1.712.127 1.435.911

Kosten eigen fondsenwerving 297.696 266.601 252.851

Kostenpercentage fondsenwerving 18,4 15,6 17,6

M. Kosten beheer en administratie

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

EUR EUR EUR

Bestuurskosten 6.725 8.000 8.581

Accountantskosten 12.736 13.000 12.118

Administratiekosten 6.752 0 11.044

Overig 733 3.500 3.150

26.946 24.500 34.893

Uitvoeringskosten eigen organisatie 67.529 60.996 52.193

De onderbesteding ten opzichte van de begroting op het punt van mailpacks is gelegen in het 

feit dat een mailing niet is doorgegaan.

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

De  lagere besteding ten opzichte van de begroting op het punt van nieuwe methoden is 

gelegen in het feit dat er minder DRTV-spots zijn uitgezonden.

De hogere besteding ten opzichte van de begroting en boekjaar 2014 op het punt van 

telemarketing is gelegen in het feit dat de er meer campagnes zijn uitgevoerd dan aanvankelijk 

begroot.
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Toelichting op lastenverdeling

Werkelijk Begroting Werkelijk

2015 2015 2014

EUR EUR EUR

Personeelskosten

Lonen en salarissen 326.740 317.052 271.736

Werknemersverzekeringen 50.989 48.582 42.605

Pensioenverzekeringen 34.658 50.517 38.368

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 16.781 12.500 9.263

Kosten vrijwilligers 351 1.000 2.283

Overige personeelskosten 35.664 34.274 24.585

465.183 463.925 388.840

Huisvestingskosten

Huur 46.749 49.516 48.062

Overige huisvestingskosten 2.954 2.020 2.166

49.703 51.536 50.228

Kantoor- en algemene kosten

Overige algemene kosten 145.373 85.000 77.022

145.373 85.000 77.022

Afschrijving en rente

Afschrijvingen 15.040 9.500 7.839

Rente lasten 0 0 0

15.040 9.500 7.839

Totaal 675.299 609.961 523.929

De overbesteding inzake de overige algemene kosten ten opzichte van de begroting is het 

gevolg van de verdere intrichting van het CRM-systeem en de daaraan gekoppelde 

administraties. Deze is eerder uitgevoerd dan voorzien was. Daarnaast is er € 37.000 euro aan 

koersverschil geboekt. Dit wordt veroorzaakt door de verplichtingen inzake de bouw 

oogklinieken in Nepal, Laos en Cambodja.

De stijging van de personeelskosten ten opzicht van boekjaar 2014 is gelegen in het feit dat 

het aantal FTE's is toegenomen en weer ligt op het niveau van 2011.

De lagere pensioenpremie ten opzichte van de begroting en het boekjaar 2014 wordt 

veroorzaakt door de overstap naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de hogere eigen bijdrage 

werknemers.

In 2015 zijn er inversteringen gedaan op het gebied van ICT en de database, waardoor de 

afschrijvingskosten zijn gestegen.
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Personeelsbestand

Deze medewerkers zijn als volgt verdeeld over de verschillende afdelingen:

- Directie: 0,3

- Projecten: 1,6

- Fondsenwerving en communicatie: 2,5

- Financiën: 1,4

Bezoldiging bestuur

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Aan individuele bestuursleden werden 

in 2015 geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Gedurende het boekjaar 2015 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 5,8 FTE (2014: 4,8 

FTE).
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Kantoor Nederland
EyeCareFoundation
Postadres : Postbus59021,1040KAAmsterdam
Bezoekadres : Naritaweg12-D,1043BZAmsterdam
Telefoon : 020 – 647 38 79
E-mail : info@eyecarefoundation.nl
Website : www.eyecarefoundation.nl
ABNAMRO : NL14ABNA0543444554
Stichtingenregister : 34 305 700, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
Nieuwsbrief : ‘EyeCareNieuwsbrief’,inmeiennovember
  oplage 15.000
ANBI : StichtingEyeCareFoundationisaangemerktalsalgemeennut
  beogende instelling
CBF : StichtingEyeCareFoundationvoerthetkeurmerkvanhet
  CentraalBureauFondsenwerving

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

Kantoor Vietnam
23–TruongDinhStreet
Ward 6 – District 3,
Ho Chi Minh city
T. +84 (08) 3929 3207
F. +84 (08) 3929 3207
E: anha.ecf.vn@gmail.com

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

Bestuur 
Voorzitter : Dhr.ir.R.W.M.vanRooijen
Vice-voorzitter : Mevr. Drs. H. Kemme
Penningmeester : Mevr. M. Septer 
Lid : Dhr. C. van Dijl
Lid : Mevr.R.M.J.vandenBrink
Lid : Dhr. S.J. Terpstra

Algemene gegevens
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Verklarende woordenlijst
Refractie
  De breking van een lichtstraal binnen een gedeeltelijk transparant 

lichaam. Het is aan dit verschijnsel dat een lens zijn vergrotende of 
verkleinende eigenschappen ontleent. 

Refractie afwijking
 Eenafwijkingwaarbijinéénofbeideogeneenfoutzitinhetbre-

kingssysteem (bijvoorbeeld ver- of bijziendheid). 

Refractionist
  In Nederland is dit geen beroep, maar in veel van onze projectlan-

den is hier een opleiding voor. De refractionist meet het oog op, 
kan oogaandoeningen herkennen en doorverwijzen indien nodig, 
slijpt brillen en past deze aan. 

Optometrist
 Deoptometristonderzoektdegezondheidvanogenomeventuele

oogafwijkingen en oogziektes op te sporen en te behandelen voor 
zoverhetgeenchirurgischeingreepbetreft(ditdoeteenoogarts).
Hij/zij kan ook een bril of lenzen aanmeten.  

Vision centre
 Eenvisioncentreiseenoogheelkundigecentrumdatdeeluit-

maaktvandepubliekesector.Hetheeftalskernactiviteithettes-
ten van gezichtsscherpte, het aanmeten en verstrekken van brillen 
en het geven van voorlichting. 

Comprehensive Eye Care
  Een alomvattende aanpak van oogzorg in een gebied. 

Primary Eye Care Centre (Nepal)
 Oogheelkundigcentruminplattelandsgebiedenwaarbasaleoog-

zorg wordt verleend.  

Outreach
 Activiteitendiedoorhulpverlenersbuiteneenziekenhuis,ofeen

anderezorgverlenendeinstelling,wordenuitgevoerd. 

Oogkamp
  Een tijdelijk opgezette oogkliniek, doorgaans in afgelegen gebie-

denenplaatsvindendondereenvoudigeomstandigheden,waar
oogpatiënten ter plekke worden onderzocht en geopereerd.

RAAB 
 RapidAssesmentAvoidableBlindness:onderzoeknaaromvangen

aard van de oogproblematiek. 

Phaco techniek
 Eenoperatietechniekwaarbijdetroebelelensverpulvertenweg-

gezogen wordt.  

Small incision techniek
  Een operatietechniek waarbij door middel van een kleine snede in 

hetoogdelensverwijderdwordtzonderhemte‘verpulveren’.

Medewerkers hoofdkantoor Amsterdam
Dhr.R.Wiedijk,directeur
Mw.Y.J.M.ReiflerMPH,hoofdprojecten
Mw.M.E.Geels,MSc,voorlichtingencommunicatie
Dhr.S.J.V.vanLeeuwen,hoofdfinanciënendatabasemanagement
Mw.M.E.vanVeen,MSc,hoofdfondsenwervingencommunicatie
Mw. E.J. Kenter, MSc, programma manager 
Mw.T.Wortman,MSc,communicatieenfondsenwerving

Vrijwilligers
Mw.L.Marmelstein,bureauondersteuning
Mw.L.Muij,bureauondersteuning

Medisch adviseurs
Dhr. drs. J.M. den Boon, oogarts
Dhr. drs. C. van der Windt, oogarts
Mevr. drs. H. Kemme, oogarts
Dhr. drs. A. Lefeber, oogarts
Dhr. drs. The Anh Mai, oogarts
Dhr. drs. C. Hiemstra, oogarts 

Medewerkers kantoor Kathmandu, Nepal
Mr.AnilP.Gorkhaly,executivemanager
Ms.SujataGautam,administration
Mr.ManiRamPradhan,logisticstaff

Medewerkers kantoor Ho Chi Minh City, Vietnam
Mr. M. Daggers, senior project officer 
Ms.HaKhanhAn,juniorprojectofficer
Ms.BuiThiVanThanh,administration

Medewerkers kantoor Phnom Penh, Cambodja
Mr.ThongChunLengMPH,countryrepresentative
Ms.OukSoumuny,administration

Medewerker Laos
MrsKhounkhamInthasone,projectmanager
Accountant Dubois&co,Amsterdam

Foto’s: Marielle van Uitert, Ringel Goslinga, Lia Marmelstein, Eye Care Foundation




