NCB Jaarverslag 2015
1. Het Bondsbestuur
Op 14 juni 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Mw. M. Huttinga-Klein voorzitter a.i.
Hr. J. van Andel, penningmeester
Mw.. A.N. Leeuwenhage, secretaris , notulist
Hr. J. Boer, Lid
Als notulist mw. N. van Neutegem
Als vrijwilligers voor bestuurlijke ondersteuning
hr. W.J.A. Driesens, mw. K. Huisman.
Het Bondsbestuur vergaderde 6 maal in 2015.
2. De Alg. Vergadering van Afgevaardigden (AVA)
Deze werd gehouden op 13 juni 2015
De afdelingen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en OostNederland hadden afgevaardigden gestuurd en brachten
enkele begeleiders mee.
3. Vertegenwoordigingen
Mw. M. Huttinga-Klein en hr. J. van Andel hebben ons in het
afgelopen jaar in Ieder-INN vertegenwoordigd.
Hr. J. van Andel en mw. M. Huttinga-Klein vertegenwoordigden
de NCB bij de Oogvereniging Nederland.
Onder auspiciën van de Oogvereniging Nederland resulteert
een Begeleidingscommissie, Voucherproject Oog 2013-2015
waar de NCB aan deelneemt.
Binnen dit traject werd samengewerkt met de organisatie
Oogdialoog.
Hr. J. van Andel en mw. M. Huttinga-Klein vertegenwoordigen
de NCB . Inmiddels is het volgende Voucherproject gestart.
De 50+ beurs in de Jaarbeurs werd georganiseerd door het
Oogfonds
De NCB werd vertegenwoordigd door mw. C. Helderman en
mw. M. Huttinga-Klein.
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In april werd de Ziezo beurs gehouden en werd
vertegenwoordigd door hr. J. van Andel, hr. J. Boer, mw. N. van
Neutegem en mw. M.Huttinga-Klein
In oktober werd in Nijmegen geopend: “De Trippelroute”
Dat is: Ziende mensen krijgen een bril op, zodat zij slecht zien
en worden begeleid door visueel gehandicapten.
Zij lopen door Nijmegen een route over ribbeltegels en ervaren
zo hoeveel overlast er door fietsen en reclame borden e.d wordt
ondervonden.
4. Recreatie
Hier heeft mw. M. Huttinga-Klein zich voor ingezet.
Zij koos voor Dennenheul omdat deze instelling bekend is en
een goede verzorging biedt.
De Bondsdag bestond uit een bootreis met de ”Zilvermeeuw”
en deze doorkruiste de Biesbosch.
5. Publiciteit en werving
Evenals voorgaande jaren hebben onze advertenties ook
ditmaal weer gestaan in de verschillende jaarboeken van de
kerkgenootschappen, het Fikkers Jaarboek en de
Notarisagenda.
De verschillende regionale instellingen en de (Ooglijn) verwijzen
naar de NCB.
De Website werd verzorgd door hr. K. Poelarends en is verder
uitgewerkt.
Dhr. F. Slabbekoorn verzorgde ook in 2015, als vrijwilliger de
financiële administratie van leden, gastleden en donateurs. Het
nieuwe administratiesysteem functioneert nog steeds goed.
De eindredactie werd tot februari 2015 verzorgd door
hr. L. Bokhorst, het typewerk door hr. F. Bokhorst, het drukwerk
en de verzending door de CBB.
Om gezondheidsredenen moest hr. L. Bokhorst per februari
2015 zijn functie neerleggen,waarna zijn werk werd
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overgenomen door mw. A.N. Leeuwenhage. In 2016 wordt het
weer terug gebracht naar 11 keer per jaar
De redactie is als volgt:
Mw. A.N. Leeuwenhage - eindredacteur
Dhr. H.C. v.d.Berg en Mw. N. van Neutegem.
Naar kerkelijke instanties waren ± 160 brieven verzonden en
naar de ± 20 afdelingen van Bartimeüs met verzoek om posters
op te hangen en folders neer te leggen, zodat er op deze
manier meer bekendheid gegeven wordt aan de NCB.
In oktober 2015 kreeg de NCB van hr. Loorbach een
uitnodiging om op de beurs te staan van Interzorg Hendrik Kok
te Rolde.
Mw. M. Huttinga-Klein en hr. J. van Andel waren
vertegenwoordigt met de reclameartikelen van de NCB, zoals
folders, balpennen, schrijfblokjes en plastic tasjes met opschrift
van de NCB.
In januari zijn we te gast geweest bij de VU in Amsterdam om
de tweedejaars studenten voor te lichten over de problemen die
visueel beperkten ondervinden De belangstelling was groot.
In Alphen aan den Rijn is begonnen met radio en tv reclame
via regio omroep Studio Alphen.
Dit wordt later eventueel verder uitgebreid over Nederland.
De actie ging uit van afd. Den Haag e.o. met die verstande dat
hr. J. van Andel bij elke bestuursvergadering over reclame
aanwezig is als vertegenwoordiger van het Bondsbestuur

6.Ledenservice
Ook het afgelopen jaar konden een aantal leden een beroep
doen op de korting van 30 % voor hulpmiddelen. Deze korting
wordt aan leden verstrekt voor gemaakte kosten, die niet
vergoed worden door de instanties. Dit, tot een maximum van
250,- euro per jaar.
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Het Bondsbestuur is begonnen met het versturen van
kaarten aan de leden om te bedanken voor hun lidmaatschap.

7. Nieuws van de afdelingen
Alle afdelingen zijn actief geweest met het organiseren van
bijeenkomsten en het contact onderhouden met de leden.
Het Bondsbestuur werd uitgenodigd de jaarvergaderingen van
de afdelingen Rotterdam e.o., Amsterdam e.o. en Den Haag
e.o. bij te wonen. Er waren afgevaardigden van het
Bondsbestuur naar deze afdelingen gegaan.
8. Lois Braille en Recreatie fonds
Hr. J. van Andel en mw. A.N. Leeuwenhage zijn als
bestuursleden benoemd.
Er was één maal een bestuursvergadering
9. Hulp aan derden
Aan de CBB werd een geluidsdichte cabine in bruikleen
gegeven. Tijdens de feestelijke bijeenkomst, aangeboden door
de CBB, werd ook aandacht geschonken aan publiciteit voor de
NCB.
10. Afsluiting
In maart 2015 is tijdens een diner afscheid genomen van hr. en
mw. Maters en van hr. en mw. Van den Berg.
Tijdens het feestelijk samen zijn is hr. Maters tot Erelid
benoemd.
4

Het is een enerverend jaar geweest voor het Bondsbestuur.
We zijn dankbaar dat we als Bondsbestuur ons gedragen
mochten weten door onze Hemelse Vader.

11. Ledenbestand 31 december 2015:
Afd. Amsterdam
Afd. Den Haag
Afd. Oost-Nederland
Afd. Rotterdam

Totaal

19
22
38
27

106

Gastleden 13
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