
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baten en lasten in één overzicht 

Inkomsten € 61.091 

Uitgaven 
Lotgenotencontact 
Informatievoorziening 
Belangenbehartiging 
Lidmaatschappen 
Overige kosten 
 

€ 47.006 
€ 27.145 
€ 10.165 

€ 6.700 
€ 700 

€ 2.296 

Resultaat € 14.085 

FINANCIEEL VERSLAG 2017 

ALV 2 juni 2018 
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LEDENBESTAND 
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LEEFTIJDS 
CATEGORIEËN

0-17

18-29

30-41

42-47

48-59

60-71

72-83

84-95

Vragen: mail gerust naar bestuur@oivereniging.nl 

 

De vereniging is voor een groot deel afhankelijk van subsidies die 
door de overheid worden toegekend. In verband met het OIFE-
weekend in Nederland hadden we dit jaar ook een grote 
inkomstenpost door de eigen bijdrage van de jongeren. 
 
Het jaar 2017 geeft een positief resultaat. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de € 10.000 subsidie die we in 2017 meer dan in 
2016 ontvangen hebben. De uitgaven van het lotgenotencontact 
bestaan voornamelijk uit het OIFE-weekend, volwassenendag en de 
ALV.  
Van het resultaat wordt € 7.950 (subsidie-overschot) gereserveerd 
om terug te betalen aan het Ministerie. Het restant wordt 
toegevoegd aan de eigen reserves. 



 

BELEID 2018-2019 

Wat zijn de lopende projecten 
 
▪ KLIK in samenwerking met 

VSOP 
 
▪ Weet wat ik heb 

 

▪ Onderzoek gevolgen OI voor 
psychisch en sociaal 
welbevinden 

 

▪ We zijn betrokken bij BoostB4 

Partners 
 
▪ OI Expertisecentrum Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)  
▪ OI Expertisecentrum Isala Klinieken Zwolle 
▪ Care4BrittleBones (C4BB) 
▪ Osteogenesis Imperfecta Federation Europe (OIFE) 
▪ Raad voor Chronische Zieken en Gehandicapten (CG-Raad) 
▪ Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties 

(VSOP) 
▪ Scoliosevereniging (voor het project ‘Weet jij wat ik heb?’) 
▪ Volwassenen en Kinderen met een Stofwisselingsziekte (VKS) 

(voor het project ‘Expertise in Kaart’) 

 

 

▪ Inrichten software financiële administratie en 
ledenadministratie = behaald 

▪ Omzetten en updaten website = behaald 
▪ Omzetten beheer mailadressen vereniging en 

bestuur = behaald 
▪ Verzorgen van financiële verslaglegging naar 

leden = behaald 
▪ Meer inzicht in ledenbestand en statistieken delen 

met leden/website = in bewerking 
▪ Actievere benadering leden (via mail) met 

updates, filmpjes OI op Youtube, nieuws, 
bezigheden bestuur en werkgroepen = in 
bewerking 

▪ Aandacht voor psychosociale aspecten = in 
bewerking 
 

Welke doelen zijn behaald in 2017 en waar werken we aan in 2018-2019 

Wat is de missie van de VOI? 
 

informatievoorziening (begrijpt),  
lotgenotencontact (bindt) en  

belangenbehartiging (behartigt)! 

 

 
▪ Nadenken over aanpak bij wegvallen subsidie = in 

bewerking 
▪ Vergroten ledenbestand = nog opstarten 

▪ Informeren / bijpraten van leden /  artsen / overheid 

/ WMO / Verzekeringen = in bewerking 

▪ Samenwerking met andere patiëntenverenigingen. 

Elkaar versterken op bestuurlijk niveau en 

inhoudelijke vraagstukken m.b.t. de zeldzame 

aandoening = nog opstarten 

▪ Bespreken beurzen en vragen vrijwilligers om de 

stands te bemannen = in bewerking 

 

Agenda 2018-2019 
 
▪ 23 juni Symposium over 

Bisfosfonaten 
▪ 15 september Nazomerduik  
▪ 6 oktober jubileumviering 35 jaar 

VOI 
▪ 24 oktober OIFE Youth Event 
▪ 6 januari nieuwjaarsduik 

 

Vrijwilligers en bestuursleden 
 
De VOI doet veel en is geheel 
afhankelijk van vrijwilligers. Op dit 
moment is er grote behoefte aan 
leden die hun steentje bij willen 
dragen aan de doelstellingen van de 
vereniging. Kijk op de website voor 
de vacatures of meld je aan via 
bestuur@oivereniging.nl.  

Kijk voor de meest actuele agenda op oivereniging.nl 

Verenigingsstructuur 

mailto:bestuur@oivereniging.nl

