De Nederlandse Christelijke Blinden en
slechtzienden Belangenvereniging
95ste Jaarverslag 2018
Inleiding
Hieronder volgt het Jaarverslag van 2018.
1. Het Bondsbestuur
Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit de volgende
personen:
- Mevr. M. Klein, voorzitter a.i.
- Mevr. A.N. Leeuwenhage, 2de secretaris
- Dhr. H.C. van den Berg, 1ste secretaris a.i.
- Mevr. J.A. den Dunnen, penningmeester
- Mevr. C.M.G. Helderman, alg. adjunct
- Mevr. N. van Neutegem, bestuurslid
- Dhr. J. Boer, bestuurslid
In juni is mevr. A.N. Leeuwenhage teruggetreden als
bestuurslid.
Het bondsbestuur vergaderde 8 maal in 2018.
2. De AVA
Deze werd gehouden op 16 juni 2018.
De afdelingen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en OostNederland hadden afgevaardigden gestuurd en waren
zonodig vergezeld van begeleiding.
Tijdens een extra AVA vergadering op 24 november zijn de
gewijzigde statuten van de NCB besproken en toegelicht.
Dit op basis van het in de vorige AVA vergadering op 16 juni
genomen besluit tot :
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‘Voorstel aanpassing organisatiestructuur NCB’
‘Bij stemming gaat de AVA unaniem akkoord met het houden
van een vervolgonderzoek naar een aanpassing van de
organisatiestructuur en samen met een externe adviseur
(de heer B. Jonker) in overleg te gaan met een jurist om tot
nieuwe statuten te komen’
Bij de extra AVA vergadering op 12 januari 2019 zijn
de gewijzigde statuten unaniem vastgesteld. Hierbij
is de naam van ‘Nederlandse Christelijke Blinden- en
slechtziendenbond’ omgezet in ‘Nederlandse Christelijke
blinden en slechtzienden Belangenvereniging’.
3. Vertegenwoordigingen
a. Mevr. M. Klein en mevr. A.N. Leeuwenhage hebben ons
in het afgelopen jaar bij Ieder-(in) vertegenwoordigd.
b. Mevr. M. Klein vertegenwoordigde de NCB bij het
Oogfonds Nederland. Zij financieren de Ziezo beurs en
de 50 + beurs.
c. In het overleg over de beleggingsfondsen met Van
Lanschot bankiers en de beleggingsinstelling Dexxi, is
de NCB vertegenwoordigd door mevr. J. A. den Dunnen,
dhr. H.C. van den Berg en mevr. M. Klein.
d. Er werd op 10 maart een Themadag over de ‘Webbox
3’ gehouden. Er werd een presentatie verzorgd door
de heer K. Raven, directeur van ‘Solutions Radio’. Op
10 november werd een Themadag georganiseerd over
de oogziekte ‘macula-degeneratie’. Hierover werd door
de heer B. Rutgers van der Loeff, voormalig voorzitter
van de Vereniging macula-degeneratie, een boeiende
voordracht gehouden.
e. Er werd een bezoek afgelegd aan de fam. Maters door
mevr. M. Klein en dhr. H.C. van den Berg.
f. I.v.m. ziekte heeft afdeling Amsterdam e.o. ook in 2018
gevraagd om ondersteuning door het Bondsbestuur.
Mevr. M. Klein en mevr. J.A. den Dunnen en mevr.
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A.N. Leeuwenhage hebben het afdelingsbestuur
ondersteund. Tevens zijn de bijeenkomsten van
de afdelingen Den Haag e.o. en Amsterdam e.o.
gecombineerd uitgevoerd.
4. Recreatie
a. De vakantieweek in ‘Dennenheul’ werd door 15
personen van de NCB bezocht in mei. Contactpersoon
was mevr. C.M.G. Helderman.
b. De Bondsdag in augustus is georganiseerd door mevr.
M. Klein en mevr. A.N. Leeuwenhage. De dag bestond
uit een bezoek aan paleis ‘Soestdijk’ en een bootreis met
de ‘Silver Cloud’ over de Utrechtse Vecht. Er waren in
totaal ca 65 personen die hier aan deel namen.
5. Publiciteit en werving
a. Evenals voorgaande jaren hebben onze advertenties
ook ditmaal weer gestaan in de verschillende jaarboeken
van de kerkgenootschappen, het Fikkers Jaarboek en
de Notarisagenda. Wel is besloten het effect van deze
advertenties kritisch na te gaan. Bij onvoldoende effect,
worden deze advertenties gestopt.
b. De verschillende regionale instellingen en de Ooglijn
verwijzen naar de NCB.
c. De website werd verzorgd door dhr. A. Nihot en is verder
uitgewerkt. Met ingang van juli 2018 is de website
overgedragen aan LPB media. De samenwerking
met dhr. A. Nihot is per 31 december 2018 formeel
beëindigd.
d. Naast de website, is ook het administratie systeem met
de ledenadministratie vanaf juli 2018 overgenomen
door LPB media, een professionele organisatie, die
voor de NCB de back-office taken uitvoert. Dit is een
vereiste van het ministerie VWS om op de lange termijn
aanspraak te kunnen maken op de PGO subsidie. De
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statuten van LPB media zijn hiervoor ook aangepast op
verzoek van het ministerie VWS.
e. De financiële administratie wordt in de loop van
2018 - 2019 gecentraliseerd. Hierdoor vervallen de
afdelingsadministraties. Facturen en declaraties zullen
centraal door de penningmeester van het algemeen
bestuur worden beheerd en worden uitbetaald. LPB
media zal, als back up, wanneer dit nodig blijkt te
zijn, deze taken overnemen. Dhr. A. van Laren blijft
hierbij als vrijwilliger betrokken. Eind 2018 is de
afdelingsadministratie van de afdeling Rotterdam e.o.
reeds aan de penningmeester van het algemeen bestuur
overgedragen.
f. De eindredactie van ‘Onze Gids’ werd vanaf juli 2018
overgenomen door LPB media. Het drukwerk en de
verzending werd uitgevoerd door de CBB. Dhr. H.C. van
den Berg voert het nodige correctiewerk uit en verzorgd
de rubriek ‘Van de bestuurstafel”. In 2018 is het blad 11
maal verschenen. De redactie is als volgt:
- LPB media, eindredacteur
- Dhr. H.C. van den Berg
- Mevr. N. van Neutegem
g. Bij de ZieZo beurs, de Gezondheidsbeurs, en de
50+ beurs, werd de NCB vertegenwoordigd door
mevr. C.M.G. Helderman en mevr. M. Klein. Bij de
EO-jongeren dag en de In-Zicht beurs werd de NCB
vertegenwoordigd door mevr. L.C. Klein en mevr. M.
Klein.
h. Voor betere bekendheid met het werk van de NCB is
een voordracht met beelden opgesteld, waardoor een
power-point presentatie kan worden gegeven. Een
voordracht is het afgelopen jaar gepresenteerd door dhr.
H.C. van den Berg in Rolde bij de zorginstelling ‘Hendrik
Kok’.
i. Er is meegewerkt met LPB media, een organisatie die
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kerkelijke bijeenkomsten voor blinden en slechtzienden
beter toegankelijk maakt. Door deze organisatie is de
‘Portal geloofstoerusting’ voor coaches van blinden en
slechtzienden in kerken uitgewerkt. Op de bijbehorende
websites wordt ook de NCB gepresenteerd. Zie www.
opkijken.nl/visuele-beperking.
6. Ledenservice
Ook in het afgelopen jaar konden een aantal leden een
beroep doen op de korting van 50 % voor hulpmiddelen. Dit,
tot een maximum van € 350,- per jaar.
Deze korting wordt aan leden verstrekt voor gemaakte
kosten, die niet vergoed worden door de instanties.
Het Bondsbestuur heeft weer diverse kaarten verstuurd aan
de leden bij ziekte of om hen te bedanken voor zoveel jaren
lidmaatschap. Ook voor Kerst en Pasen werden kaarten
verstuurd.
7. Nieuws van de afdelingen
Alle afdelingen zijn actief geweest met het organiseren van
bijeenkomsten en het contact onderhouden met de leden.
Afdeling Amsterdam e.o. heeft 3 bijeenkomsten gehouden,
gedeeltelijk samen met de afdeling Den Haag e.o.
Afdeling Rotterdam e.o. heeft 3 bijeenkomsten gehouden en
een dag uit.
Afdeling Oost-Nederland heeft 4 bijeenkomsten gehouden
en een dag uit.
Afdeling Den Haag e.o. heeft 7 bijeenkomsten gehouden
en een dag uit. Deze uitgaansdag werd gecombineerd met
afdeling Amsterdam e.o.
Voor meer gedetailleerde informatie van de afdelingen zijn
hun respectievelijke Jaarverslagen eventueel beschikbaar.
Het Bondsbestuur werd uitgenodigd om de
jaarvergaderingen van de afdelingen Rotterdam e.o.,
Amsterdam e.o., Den Haag e.o. en Oost-Nederland bij te
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wonen. Er zijn afgevaardigden van het Bondsbestuur bij al
deze afdelingen aanwezig geweest.
8. Louis Braille Fonds en Recreatie Fonds
Mevr. J.A. den Dunnen, mevr. A.N. Leeuwenhage en mevr.
N. van Neutegem vormen het bestuur van deze fondsen. Er
was éénmaal een bestuursvergadering. Na het terugtreden
van mevr. A.N. Leeuwenhage, is vanaf juli 2018 dhr. J. Boer
tot secretaris benoemd.
9. Dankwoord
Bij deze danken wij hen, die zich op één of andere wijze
hebben ingezet voor het werk van de afdelingen. Het
Bondsbestuur werd geholpen door de vrijwilligers te weten:
dhr. Pierik, dhr. Huttinga en dhr. Van Laren.
Mevr. Huisman en dhr. Driesens hebben als vrijwilligers het
bestuur van de afdeling Oost-Nederland ondersteund.
Dhr. Jonker bedanken wij voor zijn ondersteuning bij de
voorbereiding van de reorganisatie van de NCB. Dhr. Helder
bedanken wij voor zijn juridische ondersteuning bij de
wijzigingen van de statuten.
De CBB bedanken wij voor hun medewerking. Voor het
notuleren van de AVA-vergadering bedanken wij mevr.
Bakker.
Het is een enerverend jaar geweest voor het Bondsbestuur.
We zijn dankbaar dat we als Bondsbestuur ons gedragen
mochten weten door onze Hemelse Vader.
10. Ledenbestand per 31 december 2018
Afd. Amsterdam e.o. 21 leden
Afd. Den Haag e.o. 20 leden
Afd. Oost-Nederland 46 leden
Afd. Rotterdam e.o. 25 leden
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Totaal: 112 leden
Bijlage bij het 95ste jaarverslag 2018 van de NCB
Van de huidige bestuursleden is het jaar van aftreden, tenzij
herkiesbaar:
Mevr. M. Klein
2019
Mevr. J.A. den Dunnen
2023
Dhr. H.C. van den Berg
2021
Mevr. C.M.G. Helderman 2021
Mevr. N. van Neutegem 2021
Dhr. J. Boer
2019
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