98ste Jaarverslag 2020
Nederlandse Christelijke blinden en
slechtzienden Belangenvereniging
Inleiding
Hieronder volgt het Jaarverslag van 2021.
1. Het Bondsbestuur
Op 1 januari 2021 bestond het bestuur uit de volgende
personen:
- 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
Dit jaar waren regulier aftredend de heer H.C. van den Berg en
Mevr. Helderman. Mevr. Helderman stelt zich herkiesbaar, de
heer Van den Berg niet.
In de zomer van 2021 is de heer Van den Berg afgetreden als
secretaris en heeft mevr. K. Huisman het secretariaatswerk
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overgenomen. De heer Van den Berg blijft wel het reactiewerk
voor Onze Gids verzorgen. In het bestuur is nog één vacature.
Het hoofdbestuur vergaderde 5 maal in 2021, waarvan de
meeste digitaal plaats vonden.
Bij deze vergaderingen was ook aanwezig als adviseur de heer
B. Jonker van LPB-media.
2. ALV
De Algemene Leden Vergadering (ALV) werd gehouden op 29
mei 2021, via livestream vanuit het kantoor van LPB media.
De voorzitter, secretaris, penningmeester en adviseur de heer
B. Jonker waren op deze locatie aanwezig en 23 leden deden
digitaal actief mee.
Tijdens deze vergadering werd onder meer het Jaarverslag
2020, de Beleidsnota en communicatieplan NCB 2021
besproken.
Ook de Financiële Jaarstukken 2020 werden behandeld. Over
2020 is een duidelijk positief beleggingsresultaat behaald.
Ook komt in deze vergadering aan de orde een Meldpunt voor
hulpmiddelen in te stellen, omdat voor veel leden het steeds
moeilijker wordt vergoeding voor hulpmiddelen aan te vragen.
Dit wordt ingevoerd en in Onze Gids zal hierover geschreven
worden.
Op 13 november kon de ALV weer plaatsvinden in Dennenheul
te Ermelo. De begroting 2022 werd besproken en goedgekeurd.
Er waren 21 leden aanwezig.
De heer Ad van der Waals gaf een presentatie over de
geschiedenis van de N.C.B. in oorlogstijd.
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3. 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. Door de corona- pandemie konden helaas
in 2020 geen beurzen worden georganiseerd
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.A. van Laren.
d. Er is een voorstel uitgewerkt om voor de NCB een
vervoerscontract met een landelijk opererend taxibedrijf
uit te werken. Door de corona-pandemie kon dit helaas
tot nu toe niet nader worden geëffectueerd.
e. Er is voorlopig activiteiten- en communicatieplan
opgesteld. Op basis hiervan worden in de komende jaren
gerichte acties uitgevoerd.
f. Nadat er een brief is gestuurd naar het ministerie van
VWS over ondervonden klachten bij Valys vervoer, is
hierop gereageerd met het verzoek, hierover in de
komende tijd de klachten te verzamelen.
g. Er is een plan uitgewerkt om in de coronatijd z.g.
‘Huiskamer bijeenkomsten’ te organiseren. Ook dit is
wegens de strengere lockdown tot nu toe nog niet
gerealiseerd.
h. De Oogvereniging heeft gevraagd om tot een
samenwerking met de NCB te komen. Dit kan ook de
naamsbekendheid van de NCB vergroten. Hier wordt op
afzienbare tijd nader op ingegaan.
i. Naar aanleiding van vragen over de ‘Toegankelijkheid
van kerken’ door blinden/slechtzienden en een keurmerk
hiervoor, is o.a. contact gelegd met Bartiméus. De NCB
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heeft hierbij het initiatief genomen om tot een
samenwerking met het Bartiméus Fonds te komen.
Hierop volgend zijn intussen reeds enkele online
besprekingen gevolgd. De bedoeling is om een
programma van aandachtspunten en aanbevelingen voor
kerken te komen.
j. Er is onduidelijkheid ontstaan over het aanvragen van
hulpmiddelen bij Zorgverzekeraars. Dit wordt door een
commissie uit het bestuur nader onderzocht.
k. Door de corona-pandemie konden de normale
activiteiten voor de leden, zoals bijeenkomsten en
bezoeken niet plaatsvinden. Om toch contact te houden
met de leden zijn deze regelmatig opgebeld om bij te
praten. Ook is er gestart met het houden van interviews
van leden, die in ‘Onze Gids’ maandelijks worden
gepubliceerd.
l. ‘Onze Gids’ wordt nu ook per e-mail verzonden voor de
leden die dat wensen. Elk lid kan twee leesvormen
ontvangen. Er is nu ook een facebook pagina van de
NCB beschikbaar.
Dit was ons rooster:
•
•
•
•
•
•
•
•

20 maart Paasviering (een online viering)
24 april vergadering en voorbereiding ALV (geannuleerd)
29 mei ALV Ermelo doorgegaan!
26 juni dag uit met West (geannuleerd)
28 augustus landelijke ontmoetingsdag. (geannuleerd)
2 oktober afdelingsvergadering doorgegaan!
27 november ALV /Thema dag doorgegaan!
11 december kerstviering online door het bestuur
vormgegeven.
• Ook was er een online ZieZoo beurs.
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4. Recreatie
a. De vakantieweek in ‘Dennenheul’ kon helaas ook in 2021
niet doorgaan.
b. Ook de Landelijke Ontmoetingsdag (Bondsdag) kon niet
door gaan.
5. 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.
Inmiddels is ook een commissie van het bestuur actief
met verdere vernieuwing van de opzet van de
website. Dit is intussen ook grotendeels ingevoerd.
c. 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. Hiernaast zijn naar de
kerken en donateurs ook enquêtes verstuurd met
vragen over de bekendheid en ervaringen van de
NCB.
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. De bedoeling is
voortaan de vergoedingen in het bestuur te bespreken.
Het hoofdbestuur heeft weer diverse kaarten verstuurd aan de
leden bij ziekte of om hen te bedanken voor zoveel jaren
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lidmaatschap. Ook voor Kerst en Pasen werden kaarten
verstuurd.
7. Nieuws van de afdelingen
a. Jaarverslag afdeling West.
Het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021.
Het bestuur bestond uit 3 personen:
Voorzitter: Matje Klein,
Secretaris: Nel van Neutegem
Algemeen Adjunct: An den Dunnen
Het was een jaar met veel plannen maken en deze plannen ook
weer annuleren. Het covid virus neemt de gehele wereld nog in
beslag. Het inenttingsplan wordt uitgebreid en komen verplichte
testen en een corona paspoort, er is veel onrust. De pandemie
is nog niet voorbij. Het rooster dat we opgesteld hadden klopte
niet meer. We hebben besloten om elkaar weer te bellen en
kaarten te versturen.
Als bestuur hebben we driemaal per telefoon vergaderd en 1x
naar Nel van Neutegem geweest om alles door te spreken. Nel
haar gezondheid liet veel te wensen over en ook bij Matje
waren er gezondheidsproblemen.
Veel leden kregen met het virus te maken. Twee leden die al
een broze gezondheid hadden zijn ons ontvallen. Dhr. Reinders
en mevrouw Kremer.
Op 2 oktober 2021 kwam afdeling west fysiek bij elkaar in Sions
kerk in Alphen aan de Rijn. Het was heerlijk om elkaar weer te
ontmoeten. Bijgepraat, heerlijk gegeten en samen met een
trompettist liederen gezongen er waren 22 leden, 4 vrijwilligers
en 1 gast aanwezig.
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b. Jaarverslag afdeling Oost.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen :
Albert Berghuis en Wim Driesens, voorzitter;
Joke Veldman, secretaresse;
Peter Schuurman en Henk van den Berg, leden.
Evenals in 2020 kon door het Covid-virus weinig activiteiten
plaatsvinden. Het bestuur heeft één keer vergaderd in Wolvega.
Het bestuur heeft telefonisch wel veel contacten onderhouden
met de leden en geprobeerd om in kleinere groepjes bij elkaar
te komen.
Er waren helaas weinig mogelijkheden, omdat de meeste leden
liefst niet de bijeenkomsten willen bezoeken voor eventuele
besmettingen.
Op 2 oktober 2021 kon er toch een ontmoetingsdag
georganiseerd worden in de kerk ”Het Kruispunt” te Dalfsen.
Van afdeling Oost Nederland zijn twee leden overleden, de
heer Freek Loohuis en mevr. Jenny Post.
Gelukkig konden de leden altijd terecht voor vragen en konden
ze geholpen worden wanneer dat nodig was.
9. 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. Uit beide fondsen
zijn in 2020 geen giften gedaan.
10. Dankwoord
Bij deze danken wij hen, die zich op één of andere wijze
hebben ingezet voor het werk van de afdelingen. Het bestuur
werd geholpen door de vrijwilligers te weten: de heren Pierik,
Huttinga en Driesens. Dhr. Jonker van LPB media bedanken wij
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voor zijn ondersteuning bij allerlei voorkomende
organisatorische en administratieve taken. De CBB bedanken
wij voor hun medewerking.
Het is een bijzonder maar ook lastig jaar geweest voor het
hoofdbestuur, met name door het grote gemis van contacten
met onze leden. We hopen in 2022 onder de zegen van de
Here elkaar weer te zien op goede bijeenkomsten. We zijn
dankbaar dat we ons gedragen mochten weten door onze
Hemelse Vader.
12. Ledenbestand per 31 december 2021
Afd. Rotterdam e.o.

20 leden )

Afd. Amsterdam e.o.

21 leden ) Regio West-Nederland

Afd. Den Haag e.o.

23 leden )

Afd. Oost-Nederland

52

Totaal:

116

leden

Regio Oost-Nederland

leden
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