
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten en lasten in één overzicht 

Inkomsten € 55.608 

Uitgaven 
Lotgenotencontact 
Informatievoorziening 
Belangenbehartiging 
Lidmaatschappen 
Overige kosten 
 

€ 40.104 
€ 20.676 

€ 2.952 
€11.417  

€ 755 
€ 4.304 

Resultaat € 15.504 

FINANCIEEL VERSLAG 2019 

ALV 10 oktober 

20202019 
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68%

1%

19%

INKOMSTEN

Contributies en
donaties

Subsidie

Overige baten

Omzet projecten

52%

7%

28%

2%

11%
UITGAVEN

Lotgenotencontact

Informatievoorziening

Belangenbehartiging

Lidmaatschappen

Overige kosten

Vragen: mail gerust naar bestuur@oivereniging.nl 

 

De vereniging is grotendeels afhankelijk van subsidie die de 
overheid toekent.  
 
Het jaar 2019 geeft een positief resultaat. Dit wordt met name 
veroorzaakt door een nagekomen vergoeding van € 4.600 wat we 
kregen vanuit de projectdeelname Weet wat ik heb. 
De uitgaven bestaan voornamelijk uit de kosten van de ALV, 
zwemdagen, jongerenbijeenkomsten, volwassenbijeenkomst en 
de inzet van een projectlid.   
Van het resultaat wordt € 11.955 (subsidie-overschot) 
gereserveerd om terug te betalen aan het ministerie. Het restant 
wordt toegevoegd aan de reserves.  

▪ Eerste in de wereld die als vereniging oi en krav Maga de handen ineen slaan omvmeer betekenis te geven aan de kwaliteit 
van het leven! 

▪ Experts van het westen verbinden met de experts van het oosten en meer samenwerking van deze ziekenhuizen 
▪ Stimuleren van wereldwijde samenwerkingsverbanden 
▪ Vereniging staat op de kaart bij grote rolstoelfabrikant van Duitsland 
▪ Samenbrengen van diverse ziekenhuizen, artsen, expertise, ervaringen =>Kennisdeling is de kracht van betere zorg! 
▪ Ambulance Amsterdam awareness en bespreking pijnstilling/sedatie voor landelijk protocol 
▪ Verbetering van de kwaliteit van het leven middels uitrollen landelijk protocol voor sedatie bij OI bij: 

SEH/Gipskamer/Radiologie 
▪ Verbetering van de kwaliteit van het leven middels “out of the box” denken, wat heeft grote psychische impact en wat kunnen 

wij hieraan doen, bijvoorbeeld ontwerp gipstafel van ziekenhuizen 
▪ Organiseren van een Appreciative Inquiry Summit i.s.m. 5 ziekenhuizen, adviesraad met hoogleraren/artsen/directie 

zorgverzekeraar, Ambulancedienst 
▪ Vereniging staat op de kaart als voorbeeld voor andere patiëntenverenigingen 
▪ MereoBiopharma contact voor nieuwe medicatie Groot-Brittannië 
▪ Awareness OI voor Ambulance Nederland: OI bekend bij alle ambulancediensten in Nederland 
▪ Pro-Actief werken aan “kind centraal”, pijn- en angstvije behandelingen in alle ziekenhuizen van Nederland, beginnende bij 

Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle met Maastricht als voorbeeld 
▪ Interview voor vakblad V&VN Ambulancezorg Nederland t.b.v. bekendmaking OI en zorg 
▪ MereoBiopharma t.b.v. Setrusumab 
▪ ‘Inclusief onderwijs’ en toegankelijke arbeidsmarkt met ieder(in) 
▪ Vanaf heden jaarlijks terugkerende BBQ feest met band voor Jongeren 
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