Beleidsnota NCB – dd. 2016
De Bond:
Zij werd in 1924 opgericht te Amsterdam en is bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder nr. 405 328 45 en als ANBI
organisatie onder nr. 8003 02 710.
Grondslag:
De Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden Bond (NCB)
heeft als Grondslag de Bijbel als Gods Woord.
Een belangrijk uitgangspunt bij de Grondslag is de Christelijke
bewogenheid als basis van onderlinge saamhorigheid, contacten en
uitwisseling van ervaringen met visueel beperkten.
Ieder die een visuele beperking heeft en die instemt met de
Grondslag kan lid worden van de NCB.
(ook te noemen: ´de Bond').
Hij / zij stemt in met de Grondslag door ondertekening van het
lidmaatschapsformulier.
De Bond kent leden, ereleden en gastleden. Gastlid kan zijn, hij / zij
die als (voormalige) begeleider van een lid al een tijd actief bij het
werk van de Bond is betrokken.
Doelstelling :
Behartiging van belangen van alle bij de Bond aangesloten leden
en het streven naar verbetering van de maatschappelijke positie
van visueel beperkten in het algemeen en haar leden in het
bijzonder.
Ook wordt gestreefd naar bevordering van contacten met
gelijkgezinden en visueel beperkte medemense n.
Middelen :
De Bond heeft een bestuur met volledige rechtsbevoegdheid,
vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.
De algemene leiding en de besluitvorming wordt door de Algemene
Vergadering van Afgevaardigden (AVA) jaarlijks bekrachtigd.

Deze vergadering vindt minimaal éénmaal per jaar plaats en
bestaat uit de afgevaardigden van iedere afdeling.
Er zijn landelijk 4 afdelingen in het leven geroepen om zoveel
mogelijk de onderlinge contacten regionaal te onderhouden, om
haar en haar leden op de hoogte te brengen van nieuwe
ontwikkelingen op een toegankelijke wijze, door middel van Groot
letterschrift, Braille, CD-rom of Webbox.
Elke afdeling heeft een eigen verantwoordelijkheid met een bestuur,
dat regelmatig bijeenkomsten organiseert om het doel te
verwezenlijken en de leden zoveel mogelijk aandacht, ontspanning
en hulp te bieden.
Een afdeling heeft geen rechtspersoonlijkheid.
De leden dragen naar vermogen bij om het doel te verwezenlijken.
Betrokken vrijwilligers kunnen ter ondersteuning ingeschakeld
worden.
De afdelingen worden betrokken bij acties zoals beurzen,
benadering van kerken en scholen om zo bekendheid te krijgen en
om meer mensen van dienst te kunnen zijn.
Beleidsplan:
De Bond tracht de doelstellingen te bereiken door:
 Het scheppen van mogelijkheden voor onderling contact en
ondersteuning van de leden. Enerzijds door regelmatig
bijeenkomsten te organiseren met een gezellig karakter en
voor leden die niet kunnen komen telefonisch contact te
onderhouden door de desbetreffende afdelingen.
Anderzijds door het Bondsbestuur die landelijk bijeenkomsten
organiseert, b.v. een Bondsdag en themadagen.
 De afdelingen houden zoveel mogelijk rekening met de
zusterafdelingen om niet op dezelfde dag de jaarvergadering
te houden, zodat de zusterafdelingen ookin de gelegenheid
zijn om hen te feliciteren en/of aanwezig te kunnen zijn.
 Per afdeling wordt nagegaan wat de beste mogelijkheden
zijn om regelmatig contact te onderhouden met de leden.
Hetzij telefonisch of door bezoek en het organiseren van
goede mogelijkheden voor het bijwonen van bijeenkomsten.



Publicaties van relevante informatie publiceren via het
Bondsblad 'Onze Gids' en de website.

 Het voorzien van recreatiemogelijkheden voor de leden via de
Stichting Recreatie en het ondersteunen van financieel minder
draagkrachtigen.
 De leden de mogelijkheid bieden Christelijke lectuur in
aangepaste leesvormen, zoals Braille, Groot letter,
CD-rom of Webbox via het Louis Braille Fonds.
 Samenwerking met maatschappelijke organisaties ter
verbetering van de positie van blinden / slechtzienden.


Aan leden financiële bijdragen te verlenen bij aanschaf van
hulpmiddelen die niet op een andere wijze voor vergoeding in
aanmerking komen en/of anderszins voor betalingsproblemen
staan ( b.v. contributies ).



Door propaganda te voeren o.a. via website, posters, scholen,
kerken, beurzen, advertenties in bladen, radio en/of televisiereclame en verspreiding van folders die het werk van de Bond
meer onder de aandacht van het publiek brengen.



Het geven van voorlichting over het leven met een visuele
handicap.

 Uitbreiding van het ledental.
 Het verkrijgen van geldelijke steun van zowel de
overheid alsook van kerken en donateurs.


Het gehandhaafd blijven van de ANBI status.

 Het plaatsen van foto's op de website en Onze Gids, met
in acht name van de privacy van de betrokkenen.
Financiële middelen :

De Bond spant zich in om zoveel mogelijk gelden in te zamelen
zodat het werk uitgevoerd kan worden.
Naast contributies van leden, donaties en financiële bijdragen van
overheid, kerken en particulieren tracht de Bond een gezond
financieel beleid te voeren.
Samenwerking :
Door aansluiting bij andere organisaties zoals CG-Raad en de
Begeleidingscommissie Voucher-project, probeert de Bond bij alle
activiteiten die het welzijn van de leden behartigen, betrokken te
zijn.
Dit om gezamenlijk meer invloed te kunnen uitoefenen en een
betere service te verlenen.
Hiernaast worden in overleg organisaties benaderd, die een
ondersteunende functie voor de Bond kunnen betekenen.
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