96ste Jaarverslag 2019
Inleiding
Hieronder volgt het Jaarverslag van 2019.
1 Het Bondsbestuur
Op 1 januari 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:
- Mevr. M. Klein, voorzitter a.i.
- Dhr. H.C. van den Berg, 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
Tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) op 1 juni 2019 is
vastgesteld, dat de bestuursleden mevr. M. Klein, mevr. N. van Neutegem
en dhr. J. Boer aftredend zijn en zich niet herkiesbaar stellen.
Mevr. H.P. Prins-Van Rooyen en mevr. P.M. Vianen stellen zich
verkiesbaar en worden unaniem gekozen om zitting te nemen in het
bestuur. Tijdens de ALV op 23 november 2019 zijn nog 2 nieuwe
bestuursleden voorgesteld en unaniem gekozen om zitting te nemen in het
bestuur, te weten mevr. K. Huisman en dhr. A.A. van Laren.
Op basis van profielschetsen en bijbehorende taken zijn de functies binnen
het nieuwe bestuur (hoofdbestuur) nu per november 2019 als volgt
ingevuld:
- Mevr. J.A. den Dunnen, voorzitter
- Dhr. H.C. van den Berg, secretaris
- Dhr. A.A. van Laren, penningmeester
- Mevr. C.M.G. Helderman, alg. adjunct
- Mevr. H.P. Prins-Van Rooijen, bestuurslid
- Mevr. K. Huisman, bestuurslid
- Mevr. P.M. Vianen, notulist
Het hoofdbestuur vergaderde 7 maal in 2019.
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2 AVA
Een (extra) AVA vergadering werd gehouden op 12 januari 2019.
De afdelingen Amsterdam e.o., Rotterdam e.o., Den Haag e.o. en OostNederland hadden afgevaardigden gestuurd en waren zo nodig vergezeld
van begeleiding.
Tijdens deze extra AVA vergadering is het herziene concept van de
statutenwijziging NCB vastgesteld, waarna deze unaniem zijn aanvaard en
goedgekeurd. Verder is tijdens deze vergadering een wijzigingsvoorstel van
de administratie toegelicht en besproken.
Voortaan wordt de administratie centraal aangestuurd, waardoor meer
eenheid wordt bereikt. Dit betekent een vereenvoudigde werkwijze voor de
afdelingen / regio’s.
3 ALV
De eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) werd gehouden op 1 juni
2019.
Hiervoor werden alle leden, eventueel met begeleiders, uitgenodigd. In
totaal waren 32 leden met begeleiding aanwezig.
Tijdens deze vergadering werd onder meer de Beleidsnota NCB 2019
besproken en de Financiële Jaarstukken 2018 behandeld.
Tijdens een tweede ALV op 23 november 2019 zijn, naast de benoeming
van nieuwe bestuursleden, ook de organisatie activiteiten binnen de NCB
en de problemen met het taxivervoer van de leden besproken.
4 Vertegenwoordigingen en activiteiten
a. Mevr. J.A. den Dunnen en mevr. C.M.G. Helderman 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 dhr. A. van Laren.
d. Op 23 november werd in aansluiting op de ALV-vergadering een
Themamiddag georganiseerd. Het onderwerp was gericht op het
gebruik van computers en smartphones. Dhr. Huttinga heeft hierbij
uitleg gegeven over dataopslag. Dhr. Oosterom heeft toelichting
gegeven over het gebruik van smartphones.
e. Onder begeleiding van PGO-support is een Privacy Verklaring voor de
NCB opgesteld. Hierdoor wordt voldaan aan de door de AVG gestelde
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voorwaarden voor handhaving van doeltreffende privacy voor NCB
leden. Ook de door de NCB gebruikte formulieren zijn hierop
aangepast.
f. Mede voor een goede taakverdeling tussen de bestuursleden, zijn de
taakomschrijvingen en profielschetsen van de bestuursfuncties nader
uitgewerkt.
g. De NCB heeft geadviseerd over problemen met het vrijhouden van
geleidelijnen in bepaalde gemeenten. Gemeenten kunnen als ’Inclusie
gemeente’ voldoen aan toegankelijkheidseisen voor mensen met een
beperking.
h. Mevr. C.M.G. Helderman is als ervaringsdeskundige namens de NCB
benoemd om op te treden bij het ‘Adviespunt Ervaringsdeskundigheid’.
Deze organisatie ondersteunt ervaringsdeskundigen en organisaties bij
het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoeren van het NVverdrag ‘Handicap’.
i. Er is ingespeeld op de nieuwe, door het ministerie van VWS
ontwikkelde subsidieregeling voor PG organisaties. Hierdoor kon,
naast een hogere subsidie, ook aanspraak gemaakt worden voor
subsidie van de back-officeactiviteiten. Deze worden uitgevoerd door
LPB media.
j. Na het overlijden van dhr. L. Maters, erelid van de NCB, is namens de
NCB, de afscheidsdienst bijgewoond door mevr. K. Huisman en dhr.
H.C. van den Berg.
5 Samenwerking afdelingen
Door toenemende problemen met het samenstellen en in stand houden van
afdelingsbesturen, is een verdergaande samenwerking tussen een aantal
afdelingen ontstaan. Zo werken de afdelingen Rotterdam e.o., Den Haag
e.o. en Amsterdam e.o. nu samen met het organiseren van activiteiten,
bijeenkomsten e.d. Voorlopig is hiervoor als standplaats Alphen aan den
Rijn gekozen. In feite vormen deze afdelingen de regio ‘West-Nederland’,
naast de regio ‘Oost-Nederland’.
6 Vervoersproblemen met taxi’s
Naar aanleiding van veel klachten over het taxivervoer, die leden
ondervinden, zijn een aantal acties ondernomen. Zo is er een brief over
problemen met Valys taxivervoer naar het ministerie VWS en de minister
Gehandicaptenzaken gestuurd. Tevens wordt er gewerkt aan een specifiek
voor de NCB te ontwikkelen taxi-vervoersregeling, los van de Valys
NCB-jaarverslag 2019

Pagina 3 van 6

taxiregeling. Gehoopt wordt hiervoor in 2020 tot een regeling te kunnen
komen.
7 Communicatie en PR
Mede gestimuleerd door een aantal cursussen die enkele bestuursleden
hebben gevolgd bij PGO-support op het gebied van ‘Impact en Bereik’, zijn
een aantal acties ondernomen. Binnen het bestuur is een commissie
‘Activiteiten en PR’ gevormd, bestaande uit mevr. J.A. den Dunnen, mevr.
H. Prins-Van Rooyen, mevr. K. Huisman en mevr. P.M. Vianen,
ondersteund door dhr. F. Prins en dhr. B. Jonker. De bedoeling is de NCB
duidelijker te profileren, ook als Christelijke organisatie. Hiervoor worden
draaiboeken opgesteld voor diverse activiteiten, zoals afdelingsactiviteiten,
werving, nieuwsbrieven, publicaties e.d.
Vooral ook zaken gericht op jongeren en belangenbehartiging voor mensen
met een beperking bij kerkelijke en andere instellingen. Ook vernieuwing
van de website NCB en ‘Onze Gids’ is hierbij van belang.
Op grond hiervan wordt in 2020 een ‘Communicatieplan NCB’ voorbereid.
Een samenvatting hiervan is opgenomen in de ‘Beleidsnota NCB met
Communicatieplan’, april 2020.
8 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 Landelijke Ontmoetingsdag (Bondsdag) werd ter ere van het 95jarig bestaan van de Vereniging NCB en het 65-jarig bestaan van de
Stichting Louis Braille Fonds feestelijk gevierd in het Openlucht
Museum te Arnhem.
Alle leden en vrijwilligers werden verrast met een gift ter waarde van €
50,-, te besteden aan Christelijke lectuur, de Bijbel of een cadeaubon.
9 Publiciteit en werving
a. Het effect van advertenties is geëvalueerd. Hierdoor is het aantal
advertenties aanzienlijk teruggeschroefd. In de toekomst wordt met
name meer gericht op Christelijke bladen.
b. De website, nu in beheer bij LPB media, is aangepast. Er is o.a. een email opgenomen waarbij bij aanklikken rechtstreeks een
mailprogramma naar het secretariaat wordt geopend.
c. In overleg met de CBB is een brief naar alle CBB leden gestuurd met
een aanbeveling en verwijzing naar de mogelijkheden die een
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lidmaatschap van de NCB biedt. De respons hierop was nog beperkt.
De bedoeling is, in de komende tijd dit nogmaals te herhalen.
d. Naar alle leden, gastleden en vrijwilligers is een brief gestuurd met het
verzoek, personen aan te melden, die een affiniteit hebben met
mensen die een visuele of leesbeperking hebben.
e. Er is een nieuwe folder en poster over de NCB opgesteld en verspreid
naar diverse organisaties.
f. 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-jongerendag en de In-Zicht-beurs werd de NCB
vertegenwoordigd door mevr. L.C. Klein en mevr. M. Klein. Op de
zendingsdag, georganiseerd door de HHK te Hoevelaken, was de NCB
vertegenwoordigd door mevr. M. Klein.
g. De nieuwsbrieven van Ieder(in) worden voortaan op de website NCB
geplaatst.
h. Er is naar alle donateurs en kerken, die de NCB sponseren, een brief
met toelichting over de activiteiten van de NCB gestuurd. Dit heeft
diverse positieve reacties opgeleverd.
i. Inmiddels is de financiële administratie volledig gecentraliseerd. Alle
facturen en declaraties worden door de penningmeester beheerd en
uitbetaald. LPB media treed hierbij op als back-up.
j. Uit het Louis Braille Fonds is een gift aan de CBB beschikbaar gesteld
voor de publicatie van grootletterdruk Bijbels.
10 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 hoofdbestuur 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.
11 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, samen met de afdeling Den Haag e.o. 7
bijeenkomsten gehouden en een dag uit.
Afdeling Rotterdam e.o. heeft 3 bijeenkomsten gehouden.
Afdeling Oost-Nederland heeft 4 bijeenkomsten gehouden.
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Afdeling Den Haag e.o. heeft, samen met afdeling Amsterdam e.o., 7
bijeenkomsten gehouden en een dag uit.
Voor meer gedetailleerde informatie van de afdelingen zijn hun
respectievelijke Jaarverslagen eventueel beschikbaar.
Het hoofdbestuur werd uitgenodigd om de jaarvergaderingen van de
afdelingen Rotterdam e.o., Amsterdam e.o., Den Haag e.o. en OostNederland bij te wonen. Er zijn afgevaardigden van het hoofdbestuur bij al
deze afdelingen aanwezig geweest.
12 Louis Braille Fonds en Recreatie Fonds
De bestuursleden van de Stichtingen Louis Braille Fonds en Recreatie
Fonds zijn gelijk aan de Vereniging NCB. Er was éénmaal een vergadering
van de Stichtingen.
13 Dankwoord
Bij deze danken wij hen, die zich op één of andere wijze hebben ingezet
voor het werk van de afdelingen. Het hoofdbestuur 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 verdere uitwerking
van de reorganisatie van de NCB.
De CBB bedanken wij voor hun medewerking.
Het is een enerverend jaar geweest voor het hoofdbestuur.
We zijn dankbaar dat we als hoofdbestuur ons gedragen mochten weten
door onze Hemelse Vader.
14 Ledenbestand per 31 december 2019
Afd. Rotterdam e.o.
Afd. Amsterdam e.o.
Afd. Den Haag e.o.
Afd. Oost-Nederland
Totaal:
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27 leden
26 leden
26 leden
54 leden
133

leden
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