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Voorwoord 
 
In december 2012 wordt een intentieverklaring tot samenwerking  ondertekend door NVVS, 
FOSS, SH-Jong, Stichting Plotsdoven, Dovenschap, FODOK en Jongerencommissie. Al 
werkend blijkt er een aantal grote obstakels te zijn op weg naar een federatie van ‘de 7’: 
visieverschillen ten aanzien van dovencultuur en gebarentaal, verschillen in omvang en 
schaalgrootte, verschillen in bestuurlijke structuur. De afgesproken deadline van 1 april 2013 
voor een ontwerp van de federatie wordt niet gehaald, wat de NVVS tot het besluit brengt om 
uit het federatieproces van ‘de 7’ te stappen.  
NVVS en FOSS weten elkaar in het soms tumultueuze federatieproces met ‘de 7’ wél goed te 
vinden en zetten de gesprekken over federatievorming voort. SH-Jong gaat na de zomer in 
op de uitnodiging van FOSS en NVVS om zich bij deze federatievorming van ‘de 3’ aan te 
sluiten.  Eind 2013 schakelen zij Rob de Graaf, adviseur van PGOsupport, in om dit 
federatieproces zodanig te begeleiden dat in het voorjaar van 2014 een federatie-ontwerp 
aan de ALV kan worden voorgelegd.  
Het stranden van het federatieproces met ‘de 7’ leidt niet tot verstoring van de samenwerking. 
Integendeel: met het voorstel van de NVVS om naar een nieuwe kantoorlocatie in Houten te 
verhuizen (met minder kosten) stemmen alle collega-organisaties in. De verhuizing vindt in 
augustus/september plaats. 
 
De afdelingen organiseren in 2013 bijna 90 NVVS-informatiebijeenkomsten. Daarnaast zijn er 
in 2013 16 HOORagenda-bijeenkomsten (in 2012 in totaal bijna 100 bijeenkomsten, in 2011: 
80).  
Met de website komen we op 293.297 bezoeken over 2013 (ruim 50.000 meer vergeleken 
met 2012). We hebben zo’n 18.000-22.000 bezoeken per maand op de NVVS-site. Een 
groeiend aantal mensen weet ons in 2013 te vinden op Twitter (@NVVS_) en Facebook 
(facebook.com/nvvs.nl).  
De website www.hoorwijzer.nl wordt in 2013 door 134.938 mensen bijna 200.000 keer 
bezocht. Dat is ongeveer vergelijkbaar met 2012. In 2013 zijn vele slechthorenden 
aangeschreven door Beter Horen en Schoonenberg met het verzoek de CQI-vragenlijsten in 
te vullen. Inmiddels zijn op Hoorwijzer.nl in de loop der jaren al ruim 34.000 ervaringen met 
audiciens, hoortoestellen, verzekeraars en audiologische centra verzameld. Eind 2013 telt de 
NVVS 7286 leden. De krimp van de periode tot 2011 lijkt daarmee omgezet in stabilisatie en 
voorzichtige groei.  
 
Het nieuwe systeem voor de verstrekking en vergoeding van hoortoestellen gaat in op  
1 januari 2013. De NVVS houdt nauwlettend de situatie in de gaten en schuift aan bij diverse 
besprekingen om te zorgen dat iedere slechthorende terecht kan binnen het systeem. De 
NVVS weet een front te smeden met alle organisaties in de hoorzorg, inclusief 
patiëntenverenigingen en betrokken zorgverzekeraars, in een pleidooi om voor slechthorende 
kinderen de eigen bijdrage van 25% te laten vervallen. Er gaat in het najaar een brief naar 
minister Schippers. Eind 2013 is daar nog geen reactie op. 
 
We gaan ons meer richten op fondsenwerving en het vinden van nieuwe geldschieters en 
sponsors. We kunnen krachten bundelen en efficiënter en effectiever worden als we meer 
samenwerken met onze zusterorganisaties. We slagen er daadwerkelijk in om meer mensen 
te bereiken en meer mensen geïnteresseerd te krijgen in onze activiteiten en in onze 
vereniging.  
 
Eduard Cohen 
voorzitter 
  

http://www.hoorwijzer.nl/
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1. Bereikte resultaten met betrekking tot 
beleidsdoelstellingen 2013 

 
 
1. Bereikte resultaten met betrekking tot beleidsdoelstelling 1: federatievorming met 

zusterorganisaties van doven en slechthorenden, voucherproject. 
 
Federatievorming met NVVS, FOSS en SH-Jong in volle gang 
NVVS en FOSS weten elkaar in het soms tumultueuze federatieproces met ‘de 7’ wél goed te 
vinden en zetten de gesprekken over federatievorming voort. Er wordt onderzoek gedaan 
naar het in elkaar schuiven van administratieve processen (met steun van adviseur Hans 
Blauwbroek van PGOsupport) en het samenvoegen van communicatiemiddelen wordt 
verkend. SH-Jong gaat na de zomer in op de uitnodiging van FOSS en NVVS om zich bij 
deze federatievorming van ‘de 3’ aan te sluiten.  Eind 2013 schakelen zij Rob de Graaf, 
adviseur van PGOsupport, in om dit federatieproces zodanig te begeleiden dat in het voorjaar 
van 2014 een federatie-ontwerp aan de ALV kan worden voorgelegd. Dit proces ligt op 
schema, ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag. 
 
Federatie met ‘de 7’ is niet gelukt 
In december 2012 wordt een intentieverklaring tot samenwerking  ondertekend door NVVS, 
FOSS, SH-Jong, Stichting Plotsdoven, Dovenschap, FODOK en Jongerencommissie. Er is in 
de eerste maanden van 2013  veel tijd gestoken in het professioneel aanpakken van het hele 
federatieproces. Al werkend blijkt er een aantal grote obstakels te zijn op weg naar een 
federatie van ‘de 7’: visieverschillen t.a.v. dovencultuur en gebarentaal, verschillen in omvang 
en schaalgrootte, verschillen in bestuurlijke structuur. Door alle discussies wordt de 
afgesproken deadline van 1 april voor een ontwerp van de federatie niet gehaald, wat de 
NVVS tot het besluit brengt om uit het federatieproces van ‘de 7’ te stappen.  
 
Samenwerking met ‘de 7’ wordt verstevigd 
Het stranden van het federatieproces met ‘de 7’ leidt niet tot verstoring van de samenwerking. 
Integendeel: bij een aantal samenwerkingsterreinen worden belangrijke stappen vooruit 
gezet. Zo worden de CI-activiteiten van alle 7 organisaties in 2013 structureel verankerd 
onder de vlag van OPCI (Onafhankelijk Platform CCochleaire Implantatie). Ook voor de 
belangenbehartiging rond tolkvoorzieningen wordt een structureel samenwerkingsverband 
van ‘tolkgebruikers’ opgezet. In het besturenoverleg van ‘de 7’ wordt verkend hoe een 
mandaatstructuur kan worden opgezet, zodat sleutelpersonen (vrijwilligers, medewerkers) 
weten binnen welke grenzen ze namens ‘de 7’ kunnen optreden. Last but not least: met het 
voorstel van de NVVS om naar een nieuwe kantoorlocatie in Houten te verhuizen (met minder 
kosten) stemmen alle collega-organisaties in. De verhuizing vindt in augustus/september 
plaats en wordt eind 2013 feestelijk ingeluid met een virtuele kennismaking met het nieuwe 
pand door middel van een YouTube-filmpje. 
 
SamenSterk-project  wordt uitgevoerd conform projectplan 
Het zgn. voucherproject krijgt in 2013 de naam SamenSterk-project. In dit project werken ‘de 
7’ samen rond de volgende beleidsthema’s: ondertiteling, telecommunicatie, onderwijs, zorg, 
hoorhulpmiddelen, CI resp. tolkvoorzieningen. Het SamenSterk-project wordt uitgevoerd door 
medewerkers van NVVS, FOSS, FODOK en Dovenschap/Jongerencommissie, waarbij bij de 
meeste deelprojecten ook vrijwilligers een cruciale rol spelen. De NVVS is penvoerder van 
het project en coördineert en managet het geheel. Het project speelt een belangrijke rol in het 
behouden en stimuleren van structurele samenwerkingsrelaties tussen ‘de 7’. 
In hoofdstuk 3 staat een overzicht van het SamenSterk-project 2013.   
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2. Bereikte resultaten met betrekking tot beleidsdoelstelling 2: afbakenen kerntaken: 
voorlichting en lotgenotencontact, huidige belangenbehartiging hoortoestellen 
stoppen, ‘spreekbuis’-aanpak. 

 
Resultaten kerntaak voorlichting 
Naast zes nummers van HOREN Magazine met interviews, nieuws, achtergrondverhalen en 
meer, geeft de NVVS in 2013 een speciale folder uit voor kinderen van wie de vader of 
moeder een brughoektumor heeft. Ook werd er een geactualiseerde versie van de 
medicijnbrochure ‘Weet wat u slikt’ uitgebracht. Beide nieuwe publicaties komen tot stand met 
financiële steun van enkele NVVS-afdelingen. 
Ook onze vrijwilligers zijn in 2013 regelmatig in de media te vinden om hun verhaal te 
vertellen en mensen bewust te maken van hoe het is om bijvoorbeeld tinnitus te hebben of 
slechthorend te zijn. Daarnaast levert de NVVS bijdragen aan publicaties over het gehoor in 
diverse andere media. Onze digitale nieuwsbrief bereikt bovendien elke twee weken meer 
dan 15.000 mensen.  
De afdelingen organiseren in 2013 bijna 90 NVVS-informatiebijeenkomsten (in 2012 in totaal 
bijna 100 bijeenkomsten, in 2011: 80). Deze bijeenkomsten vinden verspreid over het hele 
land plaats met als onderwerpen o.a. tinnitus, Ménière, brughoektumor, spraakafzien en 
slechthorendheid in het algemeen. Daarnaast zijn er in 2013 16 HOORagenda-
bijeenkomsten. De HOORagenda- en de andere NVVS-bijeenkomsten trekken in totaal zo’n 
4.700 bezoekers (in 2012: ruim 5.000, in 2011: 3.500).  
Een aantal opvallende thema’s bij deze bijeenkomsten: erfelijkheid, signaalhonden en de 
oprichtster van de NVVS Tine Marcus. Er zijn ook bij diverse organisaties lezingen gegeven, 
denk aan PCOB, scholen, Zorgbelang, dorpshuizen en Soroptimisten. 
De uitvoeringskosten van de HOORagenda worden teruggebracht: de logistiek is 
ondergebracht bij het landelijk bureau in plaats van bij een externe partij, waarbij vrijwilligers 
een aantal tijdsintensieve taken op zich nemen (m.n. het ter plaatse optreden als 
‘gastheer/gastvrouw’). 
Met de website komen we op 293.297 bezoeken over 2013 (ruim 50.000 meer vergeleken 
met 2012). We hebben zo’n 18.000-22.000 bezoeken per maand op de NVVS-site. In totaal 
hebben we meer dan 1.000.000 paginaweergaven gehad in 2013! De inzet van Google 
Adwords levert resultaten op: het aantal bezoeken dat via Adwords aan de site werd 
gebracht, ligt bijna even hoog als het aantal bezoekers dat ‘gewoon’ via zoekmachines kwam: 
ruim 83.000. Er zijn ruim 1.500.000 advertenties vertoont via Adwords. Mensen die een 
Ménière- of hyperacusis-advertentie zien, klikken het vaakst door naar onze site 
Een groeiend aantal mensen weet ons in 2013 te vinden op Twitter (@NVVS_) en Facebook 
(facebook.com/nvvs.nl). In totaal bereikt een bericht via deze kanalen in 2013 ruim 1300 
mensen. Via social media ontvangen we reacties, tips en vragen. We doen daarnaast een 
geslaagde proef waarbij onze volgers voor het eerst interactief vragen kunnen stellen tijdens 
een HOORagenda-bijeenkomst. 
De NVVS continueert haar samenwerking met Oorakel bij het beantwoorden van vragen van 
leden en belangstellenden en breidt haar netwerk uit van andere deskundigen die ons 
bijstaan bij het beantwoorden van vragen. 
 
Resultaten kerntaak lotgenotencontact 
Bij lotgenotencontact gaat het om gesprekken van mensen in een soortgelijke situatie, waarbij 
het uitwisselen en leren van elkaars ervaringen centraal staat. Bijvoorbeeld: de Commissie 
Ménière organiseert een lotgenotencontactdag, ook voor partners. In de afdelingen Regio 
Den Haag en Breda vinden gespreksgroepen plaats over CI. In de afdeling Limburg Zuid-
Oost over tinnitus. In de afdeling Tilburg over tinnitus en over Ménière. 
De commissies Tinnitus en Hyperacusis, Ménière resp. Totale Communicatie starten overleg 
met GGMD om een vervolgaanbod te ontwikkelen na HOORagenda-bijeenkomsten: 
kleinschalige gespreksgroepen waar deelnemers op basis van informatie en uitwisselen van 
ervaring, voor zichzelf kunnen onderzoeken hoe ze in de toekomst om willen gaan met hun 
hooraandoening.  
In 2013 worden de voorbereidingen getroffen om alle NVVS-activiteiten rond 
slechthorendheid, onder te brengen in één ‘Commissie SH’. Op die manier willen we 
dwarsverbanden, samenhang en synergie creëren tussen de verschillende SH-activiteiten. 
Bovendien zorgt een commissie SH er voor dat we met een herkenbaar cluster aan SH-
activiteiten de nieuwe federatie in gaan.  
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Naast dit reguliere lotgenotencontact voert de NVVS het project Ervaringskennis uit, dat in 
2013 resulteert in vele zgn. ‘ervaringsessies’. Zie pag. 11 en hoofdstuk 3. 
 
Naast lotgenotencontact in de vorm van gespreksgroepen, worden op enkele plaatsen binnen 
de NVVS sociale activiteiten georganiseerd. Met name de NVVS-afdelingen zijn daar actief 
in, in de vorm van o.a. etentjes, uitjes en kerstvieringen. 
De commissies Middengroep en 55+ gaan hun recreatieve activiteiten met ingang van 2013 
volledig bekostigen uit deelnemersbijdragen. De Commissie 50+ organiseert in 2013 twee 
weekenden met 17 en 12 deelnemers. 
  
Kerntaak belangenbehartiging voor belangrijk deel overgeheveld naar projecten, ‘spreekbuis’-
aanpak in de vorm van Hoorwijzer.nl-meldpunt. 
Een belangrijk deel van de belangenbehartigende activiteit van het landelijk bureau is 
overgeheveld naar projecten: SamenSterk-project, CQI-projecten. De resterende formatie 
wordt terughoudend ingezet: we zijn met minder mensen en bij minder overleggen aanwezig. 
Daarmee worden de personele inzet en de daarbij horende kosten voor de structurele 
begroting beperkt. 
Daarnaast is de manier van werken aangepast: prioriteiten als het gaat om het ‘overlegcircuit’ 
en daarnaast actiever verzamelen van ervaringen uit de (brede) achterban om daadwerkelijk 
als ‘spreekbuis’ van slechthorenden op te treden. Daartoe gaat in maart 2013 het NVVS-
meldpunt over hoorhulpmiddelen van start. De resultaten van dit meldpunt bepalen na de 
zomer 2013 in sterke mate de prioriteiten en strategie van de NVVS (zie onder). 
Tot slot start eind 2013 de voorbereiding om bij onderdelen van de belangenbehartiging rond 
hoorhulpmiddelen NVVS-vrijwilligers in te gaan zetten. De nieuw te vormen commissie-SH zal  
daar een belangrijke rol in spelen. 
 
Resultaten kerntaak belangenbehartiging 
De website www.hoorwijzer.nl wordt in 2013 door 134.938 mensen bijna 200.000 keer 
bezocht. Dat is ongeveer vergelijkbaar met 2012. In 2013 zijn vele slechthorenden 
aangeschreven door Beter Horen en Schoonenberg met het verzoek de CQI-vragenlijsten in 
te vullen. Inmiddels zijn op Hoorwijzer.nl in de loop der jaren al ruim 34.000 ervaringen met 
audiciens, hoortoestellen, verzekeraars en audiologische centra verzameld. 
Het nieuwe systeem voor de verstrekking en vergoeding van hoortoestellen gaat in op 1 
januari 2013. De NVVS houdt nauwlettend de situatie in de gaten en schuift aan bij diverse 
besprekingen om te zorgen dat iedere slechthorende terecht kan binnen het systeem. NVVS 
opent (in het kader van de ‘spreekbuis’-functie en het SamenSterk-project) in maart een 
meldpunt voor klachten over dit nieuwe systeem. Daaruit blijkt dat de zorg aan mensen met 
een complexe hooraandoening en rondom aanvullende hulpmiddelen nog verbeterd moet 
worden. In oktober is de NVVS in het consumentenprogramma Kassa te zien in een 
uitzending waar het over het vergoedingssysteem voor hoorhulpmiddelen gaat.  
De NVVS weet een front te smeden met alle organisaties in de hoorzorg, inclusief 
patiëntenverenigingen en betrokken zorgverzekeraars, in een pleidooi om voor slechthorende 
kinderen de eigen bijdrage van 25% te laten vervallen. Er gaat in het najaar een brief naar 
minister Schippers. Eind 2013 is daar nog geen reactie op. 
Ten aanzien van hyperacusis geeft de NVVS-werkgroep Hyperacusis een belangrijke impuls 
aan meer en betere hulpverlening. De Commissie Tinnitus vraagt aandacht voor 
oorlogsveteranen met tinnitus. De Commissie Ménière start samen met de Universiteit Tilburg 
een onderzoek naar Ménière en autorijden. OPCI (waar de Commissie CI in 
vertegenwoordigd is) start een project om de kwaliteit van zorg rondom CI te verbeteren.  
NVVS-afdelingen zetten zich ook in 2013 in voor lokale en regionale belangenbehartiging, 
o.a. in de vorm van participatie in gemeentelijke of regionale overleggen rond 
toegankelijkheid, gehandicaptenbeleid, WMO; overleg met regionale AC’s en GGMD; contact 
met theaters, bibliotheken, zelfhulporganisaties, logopediepraktijken.Daarnaast werkt de 
NVVS mee aan het Nationaal Programma Gehooronderzoek (NPG), waarin 
onderzoeksprioriteiten worden benoemd die een betere kwaliteit van leven moeten 
bewerkstelligen voor mensen met een gehooraandoening. Het NPG wordt in 2013 mede 
mogelijk gemaakt door financiële steun uit NVVS-afdeling Regio Den Haag.  
  

http://www.hoorwijzer.nl/
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3. Bereikte resultaten met betrekking tot beleidsdoelstelling 3: structurele personele 
bezetting terugbrengen van 4,8 fte naar 3,6 fte per 1 september 2013. 

 
Structurele personele bezetting teruggebracht naar 3,7 fte, met in 2013 beperkte gevolgen 
voor personele bezetting landelijk bureau 
De structurele bezetting is in 2013 teruggebracht naar 3,7 fte. Deels door overheveling van 
structurele uren naar projecturen. Deels door teruggang in uren van de directeursfunctie, van 
36 naar 32 uur. Met ingang van 2014 is de structurele bezetting verder teruggebracht naar 
3,5 fte.  
De gevolgen voor de totale personele bezetting op het landelijk bureau zijn in 2013 beperkt. 
Dat komt omdat we een deel van de NVVS-medewerkers inzetten voor het SamenSterk-
project met andere woorden: gedurende de gehele projectperiode 2013-2015 kan de NVVS 
per jaar een bedrag van ca. € 50.000 uit het project besteden aan personele inzet ten 
behoeve van deelprojecten binnen het totale SamenSterk-project en ten behoeve van 
algemene ondersteuning en management bij het project. Daarnaast zijn er middelen 
beschikbaar uit het ‘vermarkten’ van de CQI-activiteiten, in 2013 een bedrag van ruim  
€ 30.000 waarmee o.a. puntmetingen worden verricht, exports worden verzocht en onderzoek 
wordt gedaan. 
 
4. Bereikte resultaten met betrekking tot beleidsdoelstelling 4: afdrachten aan 

afdelingen stapsgewijs terugbrengen 
 
Afdracht per 1 januari 2013 teruggebracht naar 17½% 
Het afdrachtpercentage naar de afdelingen wordt per 1 januari 2013 teruggebracht naar 
17½% in plaats van 20%. Voor sommige afdelingen is dat een gevoelige teruggang. 
Desondanks lukt het alle afdelingen om hun zaken in 2013 op de rails te houden: er komen 
geen verzoeken binnen bij het landelijk bureau of bij vermogende collega-afdelingen om bij te 
springen. 
 
5. Bereikte resultaten met betrekking tot beleidsdoelstelling 5: activiteitenbudget 

commissies verminderen met 10% 

Uitgaven activiteiten teruggebracht met van € 52.390 in 2012 naar ca. € 40.000 in 2013 
De nieuwe wijze van begroten en verslagleggen maakt het niet in één oogopslag inzichtelijk 
in hoeverre de uitgaven van de commissies omlaag zijn gegaan in 2013. De uitgaven voor de 
drie kerntaken zijn in vergelijking met het voorgaande jaar afgenomen: van € 52.390 in 2012 
naar ca. € 37.006 in 2013 voor materiële/activiteitenkosten voor commissies plus € 6.356 
voor de materiële/activiteitenkosten van de HOORagenda (waarin commissies een cruciale 
rol spelen).  
De beperking in uitgaven wordt deels veroorzaakt omdat sommige commissies minder 
activiteiten ontplooien: zo is de Commissie Brughoektumor door onderbezetting nauwelijks 
actief geweest en ziet de Commissie Toegankelijkheid een flinke teruggang in het aantal 
keuringen en adviezen, o.a. vanwege de economische crisis (minder nieuw- en verbouw). De 
NVVS is vanwege kostenoverwegingen niet aanwezig op de 50PlusBeurs. Bovendien moeten 
de commissies Middengroep en 55+ hun recreatieve activiteiten nu volledig bekostigen uit 
deelnemersbijdragen.  
Een ander deel van de kostenbesparing op activiteitenniveau wordt veroorzaakt doordat 
commissies kritischer zijn op hun uitgaven (bijvoorbeeld: met een kleinere afvaardiging naar 
een internationaal evenement gaan) of aanvullende financiering vinden voor activiteiten 
(bijvoorbeeld sponsoring van CI-voorlichtingsbijeenkomsten of afdelingssteun bij een 
onderzoek van de Commissie Ménière). 
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6. Bereikte resultaten met betrekking tot beleidsdoelstelling 6:  geen 
contributieverhoging, wel indexering  

Indexering van de contributie van € 31,50 naar € 32,00 
Per 1 januari 2013 wordt het contributiebedrag na indexering vastgesteld op € 32,00. In totaal 
ontvangt de NVVS in 2013 € 243.959 aan contributiebaten. Daarvan wordt € 23.204 
afgedragen aan de gezamenlijke afdelingen.  

7. Bereikte resultaten met betrekking tot beleidsdoelstelling 7:  Blijven investeren in 
ledenwerving en projectacquisitie.  

Eind 2013 telt de NVVS 7286 leden. Een chronologisch overzicht: 
 

jaar aantal leden 

2008 7899 

2009 7475 

2010 7408 

2011 7230 

2012 7248 

2013 7286  

 
De krimp van de periode tot 2011 lijkt daarmee omgezet in stabilisatie en een heel 
voorzichtige groei. In totaal komen er ruim 850 nieuwe leden bij en verliezen we 788 leden. 
Het netto resultaat is een lichte groei in het ledental. 
 
Ledenwervende activiteiten in 2013 zijn onder andere: 

 Vergroten bereik en naamsbekendheid via websites en Google Adwords. 

 Verspreiden folders in audicienwinkels. 

 Actief werven van leden bij HOORagenda-bijeenkomsten (in 2013: 90 via dit kanaal) 

 De werving via zorginstellingen (via GGMD, via de audiologische centra van Pento en 
AC-Brabant, via audiciensbedrijven HoorProfs en Streukens Hooroplossingen) leveren 
een bescheiden aantal nieuwe leden op: 34 in 2013. 

 Via de afdelingen worden in ieder geval 28 nieuwe leden aangedragen. Maar hiervoor 
geldt wat ook voor andere ledenwerving geldt: een deel van de nieuwe leden via dit 
kanaal meldt zich aan via de website, zonder dat de directe aanleiding om lid te worden 
expliciet duidelijk wordt.  

In het najaar van 2013 stappen we over op een nieuw CRM-systeem, het 
administratiesysteem waar al onze leden, donateurs, vrijwilligers, deelnemers en andere 
contacten in worden bijgehouden. Zo’n overstap is altijd een gevoelige operatie, omdat het 
om vitale informatie gaat voor onze vereniging. De eerste fase van deze overgang is eind 
november 2013 voltooid, op tijd om de contributierun van medio december vanuit het nieuwe 
systeem uit te voeren. 
 
Projectacquisitie: zie 9.  
 

8. Bereikte resultaten met betrekking tot beleidsdoelstelling 7:  verwerven extra 
structurele baten ten bedrage van € 25.000 in 2013, € 50.000 in 2014 en € 75.000 in 
2015. 

Bij de toelichting op de structurele baten (pag. 14 van dit jaarverslag) wordt aangegeven:  

 De groei van contributie- en abonnementsgelden is structureel, met een bedrag van  
€ 25.000 ten opzichte van 2012 c.q. een bedrag van € 45.000 ten opzichte van de 
begroting.  

 De inkomsten uit verkoop gaat waarschijnlijk structureel wat omlaag, met ca. € 10.000 per 
jaar. 

 In de diverse baten en lasten zit een structurele groei van ca. € 20.000. 
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 Van de rentebaten (omschreven als ‘financiële baten’) van € 19.931 zal de helft 
terugvloeien naar het Eigen Vermogen. 

De groei aan inkomsten heeft daarmee voor ca. € 45.000 een structureel karakter.  
Daarmee is de doelstelling van verbetering van de budgettaire positie met € 25.000 in 2013 
gehaald.  
 
Naar aanleiding van de aankondiging van een grote nalatenschap, start de NVVS met de 
opbouw van een eigen campagne rond nalatenschappen voor de NVVS. In samenspraak met 
‘nabestaandenplanner’ Joke van Zoest wordt een kleine campagne opgesteld om in 2014 
enkele keren aandacht te vragen voor de mogelijkheid om de NVVS iets na te laten. In 
HOREN zal met regelmaat een wervend artikel verschijnen. Daarnaast zullen we de 
informatie en werving op de website uit gaan breiden.  
Verder start in het najaar van 2013 de voorbereiding om advertentiemogelijkheden te gaan 
bieden op NVVS.nl, Hoorwijzer.nl en in de digitale nieuwsbrief. Met advertentie-acquisiteur 
Van Vliet maken we een plan om het plaatsen van advertenties/banners op onze beide sites 
en in de digitale nieuwsbrief mogelijk te maken. Uiteraard zal dat in zodanige vorm gebeuren 
dat het de onafhankelijke naam van de NVVS niet in het geding laat komen. 
 
Naast het verwerven van extra structurele baten, draagt het beperken van de structurele 
kosten bij aan het verbeteren van de budgettaire positie. In dat kader gaat de NVVS op zoek 
naar goedkopere huisvesting. Samen met collega-organisaties en onderhuurders 
Dovenschap, Jongerencommissie, FODOK, Stichting Plotsdoven en FOSS verhuist de NVVS 
op 5 september naar een nieuw onderkomen in Houten. SH-Jong en de KNDSB voegen zich 
bij deze nieuwe huisvesting. De nieuwe huisvesting levert ons een flinke besparing van de 
kosten op terwijl we qua oppervlak een redelijke gelijkwaardige huisvesting houden in 
vergelijking met de voorgaande situatie. 
 

9. Bereikte resultaten met betrekking tot beleidsdoelstelling 7:  nieuwe projecten 
binnenhalen voor versterking van of aanvulling op kerntaken.  

Lopende projecten  

 Op 1 januari 2013 start het driejarig SamenSterk-project. De NVVS fungeert als 
penvoerder en algemeen manager, daarnaast voeren we een deel van de 
projectuitvoering, secretariële ondersteuning en communicatie uit. Van het totale jaarlijkse 
budget van ruim € 120.000 wordt € 50.000 ingezet om de inzet van NVVS-medewerkers 
mogelijk te maken. Zie ook hoofdstuk 3.  

 In 2013 gaat het project Ervaringkennis z’n tweede jaar in. Ook hier fungeert de NVVS als 
penvoerder en algemeen manager van dit samenwerkingsproject met de Vereniging voor 
Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB), de Vereniging voor Rugpatiënten ‘de 
Wervelkolom’ (NVVR) en de Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN). De NVVS 
organiseert zo’n 15 eigen sessies in het kader van dit project, waarin vele bruikbare 
ervaringen en tips verzameld worden over thema’s als de psychische gevolgen van een 
hoorprobleem en horen via beengeleiding. Ook zijn er speciale sessies voor jonge 
slechthorenden en partners van mensen met een hooraandoening. Daarnaast wordt er in 
2013 gestart met de voorbereidingen van een databank/website waarin alle ervaringen en 
tips beschikbaar gesteld worden en bezoekers deze kunnen lezen en aanvullen met 
eigen ervaringen en tips. Ook wordt een groep vrijwilligers samengesteld die na afloop 
van het project de methodiek verder kunnen inbedden in de NVVS-activiteiten. Zie ook 
hoofdstuk 2.  

 
Nieuwe projecten 
 

 CQI-hoortoestellen/-audiciens. De NVVS heeft zich de positie verworven van eigenaar 
van de CQI-hoortoestellen/-audiciens. Wanneer audicienbedrijven deze CQI willen of 
moeten hanteren, is een rol voor de NVVS onvermijdelijk. In 2013 lukt het om deze rol te 
‘verzilveren’, dat wil zeggen diverse CQI-onderzoeksactiviteiten en personele inzet rond 
Hoorwijzer.nl en CQI-beheer gedekt te krijgen uit financiële bijdragen van 
zorgaanbieders. 
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 CQI-AC. In 2013 onderzoeken we samen met de FENAC hoe onze samenwerking vorm 
kan krijgen rond het toepassen van een (op initiatief van de NVVS ontwikkelde) CQI voor 
Audiologische Centra.   

 Kleine projecten: kinderfolder brughoektumor, actualisering Medicijnwijzer, onderzoek 
Ménière. Voor deze projecten wordt financiering van de externe kosten gezocht en 
gevonden bij de NVVS-afdelingen, zie 10.  

 Het landelijk bureau ontwikkelt het projectplan Brood op de Plank, dat gericht is op 
voorlichting en ‘empowerment’ van slechthorende werknemers. We vinden audicienbedrijf 
Beter Horen bereid om het project inhoudelijk te steunen en financieel te sponsoren met 
een bedrag van € 20.000, aanvullend op de steun van NVVS-afdelingen voor een 
totaalbedrag van € 6.050. De uitvoering van het project start eind 2013, de nog 
benodigde projectmiddelen zullen via crowd-funding worden gezocht.  

  Het landelijk bureau ontwikkelt samen met de FOSS het projectplan Erbij Horen, dat 
gericht is op empowerment van slechthorende kinderen in de middelbare-schoolleeftijd. 
Er wordt een subsidieaanvraag neergelegd bij twee fondsen, aanvullend op de steun van 
NVVS-afdelingen. Als vanuit de fondsen genoeg financiële steun wordt toegezegd, zal 
het project Erbij Horen in 2014 van start gaan. 

 

10. Bereikte resultaten met betrekking tot beleidsdoelstelling 7:  (vrijwillige) bijdrage 

van afdelingen aan projecten. 

Diverse afdelingen dragen in het najaar van 2013 bij aan een aantal kleine en grotere 
projecten van de landelijke NVVS. Het overzicht d.d. januari 2014: 
 

Afdeling Kinderfolder 
Brughoek 

Medicijn- 
wijzer 

Erbij 
horen 

Brood op 
de plank 

Ménière 
onderzoek 

NPG 

Gelre € 250 € 500 € 250    

Zeeland     € 1.000  

Rotterdam € 500  
 

 € 4500    

Midden-
Nederland 

   € 5000  € 2500 

Tilburg    € 500   

Venlo  € 500     

IJmond-
Noord 

   € 300   

Maastricht   € 500    

Breda    € 250   

Totaal 
toegezegd 

€ 750 € 1000 € 5250 € 6050 € 1000 € 2500 

Benodigd 
bedrag 

€ 535 € 2000 € 52.000 – 
72.000* 

€ 45.000* 
 

€ 2000 € 4.000 
– 6.500 

 
*deze bedragen zijn hoger dan in het overzicht dat bij de wervingsronde onder afdelingen werd gebruikt. 

De totaalbedragen zijn bijgesteld a.d.h.v. de definitieve projectplannen.   
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2. Projecten: SamenSterk, Ervaringskennis  
 
Naast een aantal kleinere projecten (kinderfolder brughoektumor, update Medicijnwijzer en 
onderzoek Ménière) en projectactiviteiten die met sponsormiddelen worden uitgevoerd (CQI, 
Brood op de Plank, zie hoofdstuk 4), voert de NVVS in 2013 twee grote projecten uit. Het 
reeds lopende project Ervaringskennis wordt in 2013 voortgezet. Daarnaast start in 2013 het 
groot driejarig samenwerkingsproject SamenSterk met de zusterorganisaties van doven en 
slechthorenden. Beide projecten worden mogelijk gemaakt door Fonds PGO van VWS. 
 
Project SamenSterk 
De zeven organisaties van doven en slechthorenden streven er naar dat mensen (kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen) met een auditieve beperking of een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS, voorheen ‘ESM’) sterker kunnen staan in de maatschappij, 
de zorg en maatschappelijke ondersteuning; optimaal gebruik kunnen maken van de 
(keuze)mogelijkheden wat betreft voorzieningen en audiologische hulpmiddelen; en op die 
manier als volwaardig burger deel kunnen nemen aan het brede maatschappelijk verkeer.  
Het project Samen Sterk bundelt de krachten van de zeven participerende organisaties: 
NVVS, FOSS, SH-Jong, Stichting Plotsdoven, Dovenschap, FODOK, Jongerencommissie. 
NVVS fungeert als penvoerder en coördinator van dit ‘voucher’-project, gesubsidieerd door 
Fonds PGO. Het project loopt drie jaar en is gestart in 2013.  
 
Centraal in dit project staat het systematisch in kaart brengen van ervaringen van mensen uit 
onze doelgroep – om deze ervaringen vervolgens te vertalen naar aanbevelingen voor 
verbeteringen in maatschappij, hulpmiddelenverstrekking, onderwijs en zorg – om deze 
aanbevelingen vervolgens in te zetten in het bijdragen aan kwaliteitsverbetering en 
empowerment – om de resultaten van deze acties opnieuw te monitoren aan de hand van de 
ervaringen van mensen met de (nieuwe, aangepaste) situatie – om deze ervaringen 
vervolgens te vertalen naar aanbevelingen voor verdere verbeteringen etc. Deze cyclus van 
kwaliteitsverbetering vanuit cliëntperspectief komt (in verschillende vormen en tijdspaden) in 
elk beleidsterrein binnen dit project terug.  
 
Het project SamenSterk is opgebouwd uit zeven deelprojecten: 
1. Ondertiteling 
2. Telecommunicatie 
3. Tolkvoorzieningen 
4. Audiologische hulpmiddelen 
5. CI 
6. Zorg 
7. Onderwijs 
 
Een selectie van resultaten in 2013: 

 gezamenlijk Meldpunt Tolkvoorzieningen op website Dovenschap; 

 lobby voor behoud specialistische tolkvoorzieningen bij overgang naar WMO; 

 eerste versie publiekstekst rapport kwaliteitscriteria voor ondertiteling; 

 lobby voor correcte invoering Total Conversation bij introductie nieuwe 
bemiddelingsdienst van KPN-teletolk; 

 plan van aanpak en voorbereidingen voor panel van gebruikers van KPN-Teletolk; 

 Meldpunt Hoortoestelverstrekking op Hoorwijzer.nl, om de invoering van het nieuwe 
protocol en vergoedingensysteem te monitoren; 

 lobby voor verbeteringen in protocolaanpak bij hoorhulpmiddelenverstrekking: helderheid 
over (bi)cros, aandacht voor complexe zorgvraag, aandacht voor aanvullende 
hoorhulpmiddelen, 100% vergoeding voor kinderen; 

 focusgroepen opgericht rond CI, rond Zorg en rond Onderwijs; 

 voorbereidingen voor document met kwaliteitscriteria rond CI; 

 conceptvragenlijsten opgesteld om in 2014 de ervaringen van ouders en kinderen met 
Passend Onderwijs te kunnen monitoren; 

 lobby om de WMO voor zintuiglijk gehandicapten centraal geregeld te krijgen; 

 lijst opgesteld met kwaliteitscriteria voor voorzieningen voor meervoudig gehandicapten 
met (ook) een auditieve beperking.  
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Project Samen Sterk, financieel 

 

  
2013 

 
2014 

 
2015 

 
TOTAAL 

UITGAVEN 
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  

Personele kosten 
            

Telecommunicatie 
 

11.211 14.208 
 

0 17.760 
 

0 9.768 
 

11.211 41.736 

Ondertiteling  
 

11.636 15.836 
 

0 12.580 
 

0 16.132 
 

11.636 44.548 

Tolkvoorziening 
 

6.714 5.920 
 

0 5.032 
 

0 5.920 
 

6.714 16.872 

Hoortoestellen 
 

32.714 23.828 
 

0 24.716 
 

0 25.604 
 

32.714 74.148 

CI 
 

16.714 17.760 
 

0 21.904 
 

0 10.952 
 

16.714 50.616 

Zorg 
 

21.714 25.160 
 

0 21.460 
 

0 22.940 
 

21.714 69.560 

Onderwijs 
 

20.714 23.236 
 

0 22.496 
 

0 19.536 
 

20.714 65.268 

Totaal personele kosten 
 

121.418 125.948 
 

0 125.948 
 

0 110.852 
 

121.418 362.748 

             
Materiële kosten 

            
Telecommunicatie 

 
731 533 

 
0 533 

 
0 534 

 
731 1.600 

Ondertiteling  
 

55 833 
 

0 833 
 

0 834 
 

55 2.500 

Tolkvoorziening 
 

0 600 
 

0 600 
 

0 600 
 

0 1.800 

Hoortoestellen 
 

1.646 167 
 

0 167 
 

0 166 
 

1.646 500 

CI 
 

0 2.022 
 

0 2.022 
 

0 2.021 
 

0 6.065 

Zorg 
 

0 333 
 

0 333 
 

0 334 
 

0 1.000 

Onderwijs 
 

255 500 
 

0 500 
 

0 500 
 

255 1.500 

Totaal materiële kosten 
 

2.687 4.988 
 

0 4.988 
 

0 4.989 
 

2.687 14.965 

             
Totale uitgaven  

 
124.105 130.936 

 
0 130.936 

 
0 115.841 

 
124.105 377.713 

             
INKOMSTEN 

            subsidie Fonds PGO 
 

126.000 126.000 
 

0 126.000 
 

0 126.000 
 

126.000 378.000 

 

 
Project Ervaringskennis 
In het project ervaringskennis zijn we op zoek naar ‘ervaringskennis’. Mensen met een 
hoorprobleem dragen veel kennis en ervaringen over het omgaan met hun hooraandoening 
bij zich. Maar die kennis zit in hun hoofden. Daarom is in het project Ervaringskennis een 
methode ontwikkeld om deze kennis te ‘vangen’ en vast te leggen. Het project 
Ervaringskennis ging in 2011 van start en loopt tot eind 2014.  
 
Sessies 
Centraal in het project staan de ervaringsessies. Mensen met een bepaald hoorprobleem 
worden uitgenodigd voor deelname aan kleinschalige groepssessies met een bepaald thema. 
Tijdens deze sessies worden de deelnemers gericht bevraagd door een trainer met behulp 
van de binnen het project ontwikkelde methode. Zo kunnen we goed vaststellen wat de 
mensen doen, of juist niet doen, om in het dagelijkse leven zo optimaal mogelijk te kunnen 
functioneren met hun hoorbeperking. Vervolgens wordt deze kennis  vastgelegd. Sessies 
duren 2½ tot 3 uur, achteraf ontvangen de deelnemers zelf ook het verslag. Deelnemers 
geven heel vaak aan dat er tijdens de sessie ‘een wereld voor hen openging’, ze vinden het 
bijzonder waardevol om met anderen met dezelfde aandoening (vaak is dat voor hen voor het 
eerst) bij elkaar te zijn, veel herkenning en erkenning dus, en vaak horen we de 
aanmoediging om hier vooral mee door te gaan. 
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 Datum 2013 Ervaringssessie met als thema 

1 11 januari  Hyperacusis 

2 1 maart  Het hebben van een dubbele beperking; slechtziend en 
slechthorend 

3 15 maart  Het dagelijkse leven met een botverankerd hoortoestel (Baha, of 
Ponto) 

4 10 april Ziekte van Ménière 

5 17 mei Slechthorend in de leeftijdsgroep 30-45 jaar 

6 31 mei Partners van slechthorenden 

7 28 juni Muziek maken en luisteren 

8 12 juli Handige hoorhebbedingen 

9 11 oktober De psychische gevolgen van het hebben van een 
hooraandoening(1) 

10 18 oktober Vakantie-ervaringen 

11 1 november Aangezichtsverlamming door brughoektumor 

12 29 november De psychische gevolgen van het hebben van een hooraandoening 
(2) 

Buiten deze sessies moest een zevental sessies geannuleerd worden, wegens bijvoorbeeld 
te weinig deelnemers. 
 
Vrijwilligers 
De NVVS wil dat we na afloop van de officiële projectperiode, door kunnen gaan met het 
vastleggen en weer verspreiden van ervaringskennis over alle hooraandoeningen. Daarom 
hebben we een aantal enthousiaste vrijwilligers bereid gevonden deze taak op zich te gaan 
nemen. Hiervoor zijn in 2013 gesprekken gevoerd en hebben vijf vrijwilligers in 2013 een 
eerste trainingsdag over het begeleiden van sessies en de methode ervaringskennis gehad. 
Deze training is mede door de projectmedewerker ervaringskennis ontwikkeld.  
 
Website 
In  2013 is uit een aantal aanbieders Yard Internet uit Utrecht gekozen om de nieuwe 
ervaringskenniswebsite te ontwikkelen en te bouwen. De nieuwe website wordt door ons 
samen met de drie andere patiëntenorganisaties/projectpartners gemaakt, uiteraard krijgen 
we onze eigen aparte NVVS-subhomepage met onze eigen NVVS-huisstijl. In een aantal 
gezamenlijke bijeenkomsten is in 2013 de basis gelegd voor de nieuwe site. Hierbij was ook 
een aantal bevlogen NVVS vrijwilligers uitgenodigd om mee te denken. De site wordt een 
plaats waar mensen met een hoorprobleem ervaringen en tips kunnen vinden, maar ook 
kunnen brengen.  
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Project Ervaringskennis, financieel 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
TOTAAL 

DEEL NVVS 
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  

                Uitgaven                               

Personele kosten   6.640 19.040   20.800 20.800   23.980 20.800   0 19.040   51.420 79.680 

Inzet door derden   0 11.160   18.385 17.720   6.683 17.480   0 12.040   25.068 58.400 

Materiele kosten   370 4.594   2.007 7.855   8.501 7.080   2.364 5.800   13.241 26.080 

Totaal  kosten   7.010 34.795   41.192 46.375   39.164 45.735   2.364 37.255   89.729 164.160 

                                

Inkomsten                               

subsidie Fonds PGO   3.505 15.658   20.596 20.868   19.582 20.580   0 24.974   43.683 82.080 

                                

50% bijdrage NVVS   3.505 17.397   20.596 23.188   19.582 22.868   0 18.627   0 82.000 

                

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
TOTAAL 

GEZAMENLIJK DEEL 
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  
 

realisatie begroot  

                Uitgaven                               

Inzet door derden   0 35.090   38.092 13.640   31.824 31.640   0 26.150   69.916 124.520 

Materiele kosten   0 0   613 0   138 0   0 0   751 0 

Totaal  kosten   0 35.090   38.705 31.640   31.962 31.640   0 26.150   70.667 124.520 

                                

Inkomsten                               

subsidie Fonds PGO   0 0   38.705 59.875   31.962 24.476   0 36.169   70.667 124.520 

                

                

                

                INKOMSTEN 
               subsidie Fonds PGO 
 

126.000 126.000 
 

0 126.000 
 

0 126.000 
 

126.000 378.000 
 

126.000 378.000 
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3. Toelichting op jaarrekening 2013 
 
De hieronder genoemde financiële gegevens zijn afkomstig uit de door de accountant 
gecontroleerde jaarrekening 2013. 
 

Advies Financiële commissie 
De Financiële Commissie geeft het bestuur een positief advies bij de weergave van de 
jaarrekening 2013. De commissie merkt op dat de overgang van een product- naar een 
activiteitenweergave, soms nog tot onduidelijkheden leidt en heeft waardevolle suggesties 
gedaan om een en ander toch zo inzichtelijk mogelijk te maken. De presentatie van de 
jaarrekening is overeenkomstig aangepast. 

 
Toelichting structurele baten (zie pag. 17 van de jaarrekening) 
 
Contributies en abonnementen 

 2013 begroot 2012 

totaal contributies & abonnementen 243.959 202.750 220.032 

afdracht naar de afdelingen -23.204 -25.000 -26.583 

totaal (netto)  220.805 177.750 193.449 

 
De afdracht aan de afdelingen is in 2013 afgebouwd van 20 naar 17½% van het 
contributiebedrag per lid. Dat vertaalt zich niet 1-op-1 in het feitelijke bedrag dat is 
afgedragen, omdat het contributiebedrag aangepast is vanwege indexering en omdat in het 
afdrachtbedrag ook de extra donaties van leden voor hun afdeling is verwerkt. De stijging van 
baten uit contributies en abonnementen wordt deels veroorzaakt door ledengroei, deels door 
bulkabonnementen, deels omdat we minder wanbetalers hebben. De groei van deze post is 
daarmee structureel. 
 
Nalatenschappen en legaten 
De NVVS begroot jaarlijks € 50.000 aan legaten en nalatenschappen. In 2013 kwam een 
bedrag binnen van € 12.650. Er zijn in 2013 legaten aangekondigd voor een bedrag van circa 
€ 150.000 maar deze zijn in 2013 nog niet daadwerkelijk ontvangen. Al met al zien we de 
lagere baten op deze post als een incidentele tegenvaller. 
 
Subsidies en bijdragen 
In 2013 ontving de NVVS € 60.000 als instellingssubsidie van Fonds PGO, conform de 
begroting. 
 
Verkopen en diensten 

 2013 begroot 2012 

advertentieopbrengsten 60.888 60.000 62.196 

keuringen en adviezen ringleidingen 15.837 30.000 38.328 

overige diensten 5.535 0 4.364 

deelnemersgelden 9.887 0 0 

opbrengst NVVS-winkel 5.154 10.000 12.886 

totaal  91.045 100.000 117.774 

 
Opvallende tegenvallers: 

 een halvering van inkomsten uit ringleidingkeuringen en -adviezen. De laatste 5 jaar deed 
de commissie Toegankelijkheid ca. 45 adviezen en 195 keuringen per jaar. In 2012 
vonden 58 adviezen en 216 keuringen plaats. Voor 2013 komt de commissie uit op 15 
adviezen en 115 keuringen. De teruggang in aantal betekent een halvering van de baten 
(ten opzichte van de begroting). De commissie draagt twee verklaringen aan voor dit 
beperkte aantal adviezen en keuringen.  
1. Het bestand van keurders en adviseurs vergrijst. Er komen weinig nieuwe keurders 

bij. De huidige keurders zijn vooral technicus en doen weinig aan het verwerven van 
opdrachten. Wervingsactiviteiten van afdelingen lopen terug.  

2. De crisis in de bouw duurt nu al een aantal jaren voort. Ringleidingadviezen en  
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-keuringen gaan over gebouwen in de utiliteitssector. De ringleiding zit daar in de 
praktijk in de laatste fase, als het voortraject van geldwerving, vergunningen en 
aanbestedingen achter de rug is. Zo'n voortraject kon vaak jaren duren en liep vaak 
nog door. Maar nu raakt dat aantal langlopende bouwprojecten op. En misschien 
wordt er in de sector ook wel bezuinigd op de voorzieningen voor gehandicapten. 

Het is niet bekend of de in 2013 ingevoerde tariefverhoging heeft bijgedragen aan het 
teruglopen van het aantal keuringen en adviezen.  
 

opbrengsten en kosten ringleiding 

   

 
2013 2012 

opbrengsten 15.837 38.328 

kosten totaal 20.572 29.645 

resultaat -4.735 8.683 

   specificatie kosten 

  commissiekosten 4.341 
 vergoeding keurders 7.053 
 administratiekosten 9.178 
  

De teruggang in aantallen en opbrengsten van ringleidingadviezen en -keuringen lijkt een 
structureel karakter te hebben. Daarnaast zijn in 2013 de kosten hoger dan de baten. De 
commissie onderzoekt daarom hoe haar beleid op dit terrein het beste aangepast kan 
worden. 

 een halvering van inkomsten uit de NVVS-winkel. Over de hele linie neemt de verkoop 
van folders en publicaties af, met uitzondering van de hoorslang en het SH-fietsbordje. 
Het grootste verschil zit bij het boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen: in 2012 € 2.358 aan 
verkoop, in 2013 € 362. In 2012 vond het jubileumsymposium van de commissie Tinnitus 
en Hyperacusis plaats, waar dit boek werd gelanceerd en verkocht. Mogelijk kan de 
verkoop van publicaties enig herstel laten zien, wanneer we bewuster koersen op 
‘bestsellers’. 

De verwachting is dat de overige baten onder deze post minimaal het niveau van 2013 zullen 
halen. Er blijft onzekerheid bestaan over de advertentiemarkt. Mede daarom gaat de NVVS in 
2014 de mogelijkheid bieden van online-adverteren op NVVS.nl, Hoorwijzer.nl en in de 
digitale nieuwsbrief. We verwachten dat de structurele baten uit verkopen en diensten de 
komende jaren € 90.000 tot € 100.000 kunnen blijven. 
 
Financiële baten 
De totale rente over het NVVS-vermogen bedraagt in 2013 € 19.931. In 2012 was dat nog  
€ 32.288, wat wordt verklaard door de lage rentestand op spaarrekeningen (waarmee 
rekening is gehouden in de begroting 2013). De rente was voor ca. 50% afkomstig uit de 
financiële buffer. 
 
Diverse baten en lasten 

 2013 begroot 2012 

CQI-audiciens 0 0 20.000 

CQI-puntmetingen 9.959 0 0 

CQI-Hoorprofs 20.272 0 0 

Beter Horen 20.000 0 0 

sponsorinkomsten 1.873 0 1.546 

giften en donaties 4.256 0 4.433 

donatie-actie 2012 3.109 0 31.824 

donatie-actie 2013 19.066 0 0 

diverse baten en lasten 3.779 0 0 

totaal  82.314 0 57.803 
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In deze post zitten baten die het resultaat zijn van het ‘vermarkten’ van onze CQI-activiteiten 
en het verwerven van sponsorbaten (de posten Beter Horen resp. sponsorinkomsten). 
Daarnaast ziet u giften en donaties, en de nagekomen baten van de donatie-actie 2012 (de 
brief bij HOREN-magazine) en de opbrengsten van een soortgelijke actie in 2013. 
De post ‘diverse baten en lasten’ is het resultaat van diverse boekhoudkundige verrekeningen 
met voorgaande jaren. 
We kunnen zeker niet stellen dat de gerealiseerde € 82.314 in z’n totaliteit een structureel 
karakter heeft. De CQI-puntmetingen lopen door in 2014 en hoogstwaarschijnlijk ook in 2015 
omdat deze baten het gevolg zijn van contractafspraken tussen audiciens en 
zorgverzekeraars. Wat na 2015 gebeurt, is onzeker. We schatten in baten uit 
sponsorinkomsten, giften en donaties van € 1.873 resp. € 4.256 ook in komende jaren 
gerealiseerd worden. De andere baten zijn het gevolg van een actiever beleid rond 
vermarkten, sponsorwerving en donateursacties. Dat beleid is structureel – maar de baten 
zullen per jaar wisselend zijn. We verwachten dat we jaarlijks € 20.000 uit donateursacties, 
giften en donaties zullen kunnen blijven genereren. De andere baten kennen een minder 
zeker karakter. De structurele component van de totale diverse baten is daarmee ca.  
€ 25.000 per jaar. 
 
Toelichting instandhoudings- en activiteitenkosten 
 
Uitgaven activiteiten (pag. 19 van de jaarrekening): 
 
Toelichting lotgenotencontact 

 2013 begroot 2012 

materiële kosten commissies 37.008 48.000 52.390 

personele inzet lotgenotencontact 36.000 28.000 24.180 

totaal  73.008 76.000 76.570 

De materiële kosten voor de commissies lijken fors teruggelopen te zijn. Maar een deel van 
de kosten zijn verschoven naar de HOORagenda, waarbij verschillende commissies actief 
zijn. Voor de HOORagenda bedragen de materiële kosten in 2013 € 6.356 (zie hieronder). 
Daarnaast is de commissie Brughoektumor nauwelijks actief geweest en worden de 
activiteiten van de commissies Middengroep en 55+ met ingang van 2013 volledig uit 
deelnemersbijdragen bekostigd. Al met al zijn de materiële kosten voor de commissies in 
2013 lager dan voorgaande jaren: lager dan 10% minder uitgaven conform de 
beleidsvoornemens. De personele inzet voor lotgenotencontact (is de personele inzet voor 
vrijwilligersondersteuning) komt uit op een bedrag van € 36.000 (zie toelichting Personele 
lasten onder Instandhoudingskosten). 
 
Toelichting  informatievoorziening 

 2013 begroot 2012 

NVVS.nl    

materiële kosten 11.002   

personele kosten 22.000   

subtotaal 33.002 35.000 32.540 

HOORagenda    

materiële kosten 8.101   

personele kosten 18.000   

subtotaal 26.101 30.000 26.057 

Zo Hoort Dat, stand 50+ beurs 0 10.000 7.936 

HOREN    

materiële kosten 59.149   

personele kosten 24.000   

subtotaal 83.149 94.000 93.200 

overige communicatie    

materiële kosten 2.620   

personele kosten 0   

subtotaal 2.620 35.000 39.879 

ondersteuning informatievoorziening 0 0 23.994 

totaal  144.872 194.000 207.090 
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Deze opstelling wijkt af van het overzicht op pag. 19 van de jaarrekening omdat de personele 
inzet (‘ondersteuning informatievoorziening’) verdeeld is over de deelactiviteiten NVVS.nl, 
HOORagenda etc.. In 2012 werd deze verdeling nog niet gemaakt, daarom kunnen ze in het 
overzicht hierboven niet ingevuld worden in de twee rechterkolommen. Een vergelijking op de 
totalen is wel te maken. Daaruit valt af te leiden dat er een beperking van de totale uitgaven 
voor informatievoorziening is gerealiseerd, o.a. door terugbrengen van het aantal fte en door 
de inzet van freelancers te beperken. De kostenbesparing is groter dan voorzien in de 
begroting 2013. Het werken met beperkter middelen is geïntegreerd in de dagelijkse praktijk 
van het bureau en heeft daarmee een structureel karakter. 
 
Toelichting  belangenbehartiging 

 2013 begroot 2012 

Hoorwijzer.nl    

materiële kosten 6.081   

personele kosten 40.000   

totaal 46.081 43.000 76.876 

De totale kosten van belangenbehartiging zijn in vergelijking met 2012 fors teruggebracht. Dat 
heeft een structureel karakter. Belangenbehartiging is deels verschoven naar projecten (o.a. 
het Samen Sterk-project). De begroting 2012 wijkt af op de deelposten af, omdat toen het 
onderscheid tussen materiële en personele kosten nog niet consequent was doorgevoerd. 
 
Uitgaven instandhoudingskosten (pag. 18 van de jaarrekening): 
 
Toelichting personeelskosten 

 2013 begroot 2012 

totale personeelskosten activiteiten en 
instandhouding en projecten 

373.137 373.333 406.105 

doorberekende personeelskosten:    

voor projecten -80.973 -90.000 -169.003 

voor kernactiviteiten -140.000 -112.000 0 

voor marketing & groei -18.000 -18.000 0 

netto personeelskosten  134.164 153.333 237.102 

De personele kosten zijn in vergelijking met 2012 flink teruggebracht, wat vooral te maken 
heeft met het terugbrengen van het aantal fte.  
 
Toelichting huisvestingskosten 

 2013 begroot 2012 

huur- en servicekosten 45.843 58.000 58.427 

doorberekende huisvestingskosten -14.847 -20.000 -22.619 

overige huisvestingskosten 10.660 7.000 8.271 

netto huisvestingskosten 41.656 45.000 44.079 

De verhuizing van De Molen naar de Randhoeve in Houten heeft voor de NVVS in 2013 niet 
geleid tot een verhoging van de huisvestingskosten, ondanks verhuiskosten ter hoogte van 
ruim € 10.000. Er zijn uiteraard verhuiskosten gemaakt, maar deze konden opgevangen 
worden door o.a. een aantal huurvrije maanden, zoals uitonderhandeld met de nieuwe 
verhuurder. 
 
Toelichting organisatiekosten 

 2013 begroot 2012 

kantoorkosten (netto) 24.281 20.000 20.213 

accountantskosten 6.535 5.000 4.974 

administratie-/advieskosten 53.171 60.000 68.082 

automatiseringskosten 17.058 18.000 18.457 

bestuurskosten  5.439 4.000 3.464 

vrijwilligers  3.691 0 0 

algemene kosten 11.487 9.000 6.931 

niet terug te vorderen omzetbelasting 27.914 11.000 11.683 

federatievorming 7.025 0 0 

totaal  156.602 127.000 133.804 
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In de organisatiekosten zitten een aantal onverwachtse extra uitgaven, o.a.: 

 € 1.535 hogere accountantskosten, vanwege het nodige extra uitzoekwerk rond 
meerjarige projectsubsidies die terugliepen tot 2011 en 2010. 

 De hogere bestuurskosten worden veroorzaakt door advies-, wervings- en 
advertentiekosten voor nieuwe bestuursleden. 

 Onder de post ‘vrijwilligers’ worden de kosten geboekt voor o.a. vergoedingen voor 
vrijwilligers in regio’s waar een afdeling of commissie geen rol speelt; de 
ongevallenverzekering voor vrijwilligers; reiskosten voor kennismakingsgesprekken met 
potentiële vrijwilligers.  

 De algemene kosten zijn opgebouwd uit kosten voor ALV, bankkosten en diverse reis- en 
onkosten. 

 Een flink hoger bedrag aan niet terug te vorderen omzetbelasting. Dit bedrag word vooral 
verklaard vanuit de BTW die we af moeten dragen nadat die in rekening is gebracht bij 
enkele grote sponsoren. Tegenover de af te dragen omzetbelasting staat de terug te 
vorderen BTW. Dit is BTW die op facturen in rekening worden gebracht. Vanwege de 
bezuinigingen zijn er minder facturen ontvangen en dus ook minder terug te vorderen 
BTW, terwijl er wel fors meer af te dragen BTW is. Dit verklaart de verhoging van het niet 
terug te vorderen bedrag BTW. Daarnaast zijn in de bedrag onvoorziene 
accountantskosten opgenomen voor onderzoek en advies rond BTW-vraagstukken. 

 € 7.025 voor werving federatievorming. Deze kosten hebben betrekking op de inzet van 
een procesbegeleider en daarnaast zaalhuur en andere materiële kosten. De 
federatievorming als zodanig was voorzien in het beleidsplan maar waren vanwege 
onvoorspelbaarheid van uitgaven niet meegenomen in de begroting. De NVVS neemt 
(gezien haar omvang) ca. 50% van de totale kosten van het federatieproces voor haar 
rekening. 

Deze tegenvallers en niet-begrote uitgaven verklaren voor een groot deel de overschrijding 
op de totaal begrote organisatiekosten. Verder komen de administratiekosten juist lager uit 
dan begroot. Als we de federatievormingskosten als incidenteel zien en de andere posten als 
structureel, dan komen de organisatiekosten uit op een structureel bedrag van ca. € 145.000; 
dat is € 18.000 hoger dan begroot. 
 
Toelichting Marketing & Groei (zie pag. 20 van de jaarrekening) 
 
Van het totaal beschikbare bedrag voor het interne project Marketing & Groei van € 30.000 is 
€ 22.135 besteed.  
 
 
Toelichting projecten (zie pag. 21 van de jaarrekening) 
 
Uit projectsubsidies en sponsormiddelen is in 2013 een totaalbedrag van € 201.159 
beschikbaar gekomen voor projecten. De NVVS geeft in 2013 in totaal € 228.253 aan 
projecten uit, verdeeld over € 80.973 aan (eigen) personele inzet en € 147.280 aan inzet van 
derden en materiële kosten. Uit het eigen vermogen investeert de NVVS € 23.000 voor het 
project Ervaringskennis. Sommige projecten kennen in 2013 een onderbesteding, die in de 
loop van de projectperiode zal worden ingelopen.  
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op twee grote projecten: het Samen Sterk-project en het 
project Ervaringskennis. Daar vindt u ook de cijfers van deze twee projecten. 
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Toelichting totaal en consequenties voor 2014: wat betekenen de jaarcijfers 2013 voor 
de verbetering van de budgettaire positie? (zie pag. 7 van de jaarrekening) 
 

 2013 begroot 2012 

totale opbrengsten eigen organisatie 486.745 429.750 541.215 

totale kosten eigen organisatie 599.580 638.333 607.820 

resultaat romporganisatie -112.835 -208.583 -66.605 

    

marketing en groei, totale kosten 22.135 30.000 30.000 

    

totale projectopbrengsten 201.159 199.649 214.114 

totale projectkosten 228.253 222.694 316.282 

resultaat projectbaten/-lasten -27.094 -23.000 -102.168 

    

totale opbrengsten 687.903 629.399 755.329 

totale kosten 849.968 890.982 924.103 

totaalresultaat  -162.064 -261.583 -168.773 

 
De NVVS voert in 2013 een aantal significante bezuinigingen door en weet tegelijkertijd meer 
inkomsten te generen. In totaal weet de NVVS in 2013 het negatief resultaat te beperken tot  
€ 162.064 in plaats van het begrote tekort van € 261.583. Dat is terug te zien in de 
ontwikkeling van het vermogen (pag. 6 van de jaarrekening): 
 

  vermogen    

ultimo 2013 begroot  ultimo 2012 

1.113.189 906.444 1.275.254 

 
Dat roept twee belangrijke vragen op:  
Welke effecten zijn structureel, welke incidenteel? 

 De groei van contributie- en abonnementsgelden is structureel, met een 
bedrag van € 25.000 ten opzichte van 2012 c.q. een bedrag van  
€ 45.000 ten opzichte van de begroting.  

 De inkomsten uit verkoop gaat waarschijnlijk structureel wat omlaag, met ca. 
 € 10.000 per jaar. 

 In de diverse baten en lasten zit een structurele groei van ca. € 25.000. 

 Van de rentebaten (omschreven als ‘financiële baten’) van € 19.931 zal de 
helft terugvloeien naar het Eigen Vermogen. 

De groei aan inkomsten heeft daarmee voor ca. € 50.000 een structureel karakter.  
Daarmee is de doelstelling van verbetering van de budgettaire positie met  
€ 25.000 in 2013 ruim gehaald.  
 
Geeft de jaarrekening 2013 aanleiding voor (korte termijn-)wijzigingen van het beleid 2014? 
 In 2014 zijn toch aanvullende maatregelen nodig, naast de beleidsmaatregelen in het 
beleidsplan 2014-2016: 

 De halvering van inkomsten uit ringleidingkeuringen en -advies vraagt in 2014 om een 
bezinning op deze activiteit, zeker nu de kosten hoger zijn geworden dan de baten.  

 Hetzelfde geldt voor de halvering van de omzet in de NVVS-winkel: de NVVS moet in 
2014 wegen vinden om meer producten te verkopen.  

 De activiteiten voor de verbetering van de budgettaire positie moeten gecontinueerd 
worden en een bestendig karakter krijgen. Sponsorbaten en opbrengsten van donatie-
acties onder de leden hebben vooralsnog een uiteenlopend resultaat. Dergelijke 
opbrengsten krijgen pas daadwerkelijk een structureler karakter wanneer de NVVS ook in 
2014 laat zien dat de ze in staat is om dergelijke extra baten te verwerven. 

Er is geen aanleiding om meer maatregelen ten aanzien van de personele bezetting te treffen 
dan al is afgesproken in het beleidsplan 2014-2016. 
De tussentijdse balans die medio 2014 zal worden opgemaakt, zal met bovenstaande 
ontwikkelingen rekening houden en de basis vormen voor een nieuwe meerjarenbegroting. 
Deze zal worden opgesteld in het licht van de federatie die de NVVS gaat vormen met FOSS 
en SH-Jong. 

Structureel: 
 

+ 45.000 
 

- 10.000 
 

+ 25.000 
 

- 10.000 
   

+ 50.000     
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Overzicht financiën NVVS-afdelingen (niet in de jaarrekening opgenomen) 
 

Afdelingen 2013 2012 2011 2010 

          

Inkomsten         

contributies 30.864 26.623 27.987 33.772 

giften en donaties 2.697 1.784 1.840 3.882 

legaten 0 50 0 0 

rentebaten 8.901 9.211 8.991 9.977 

overige inkomsten 16.695 11.619 13.145 14.054 

totaal baten 59.157 49.287 51.963 61.685 

          

Uitgaven         

bestuurskosten 12.024 14.415 15.611 19.209 

ledenactiviteiten 22.166 19.916 18.613 19.276 

ledenvergadering 8.166 4.339 7.113 2.015 

afschrijvingen 1.690 3.892 2.563 3.615 

organisatiekosten 7.039 6.639 7.135 13.092 

algemene kosten 21.952 35.831 12.179 10.508 

totaal baten 73.037 85.032 63.214 67.715 

          

resultaat -13.880 -35.745 -11.251 -6.030 

          

Eigen Vermogen  
ultimo boekjaar 504.120 525.326 531.716 601.497 
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Bijlagen 
 
1. Bestuur  
2. Landelijk bureau 
3. Leden  van verdienste 
4. Ledenaantal, afdelingen, commissies en werkgroepen 
5. Financiële Commissie 
6. Subsidieverstrekkers en sponsors 
7. Lijst met afkortingen 
 
 
1. Bestuur  
In 2013 treden Theo Zuidema en Rennie van Moolenbroek terug uit het bestuur, vanwege het 
verstrijken van hun zittingstermijnen. Anne de Rooij treedt in november toe tot het bestuur. 
Het bestuur bestaat per 31 december 2013 uit de volgende leden: 

 Eduard Cohen (voorzitter)  

 Hans de Wit-Fleer (vice-voorzitter en secretaris) 

 Tienus Mepschen (penningmeester) 

 Henk de Graaf (bestuurslid) 

 Anne de Rooij (bestuurslid) 
 
2. Landelijk bureau 
Per  31 december 2013 werken op het landelijk NVVS-bureau de volgende personen: 

 Joop Beelen, directeur 

 Nicole van Dalen, projectassistent 

 Astrid van den Hoek, (web)redacteur & social media manager 

 Angélique van Lynden, projectmanager 

 Jeaenette Noordhof, vrijwilligersondersteuner 

 Janny Spronk, directiesecretaresse 
Voor projecten zijn de volgende personen aan het NVVS-bureau verbonden: 

 Lara Laurens, projectmedewerker Ervaringskennis 

 Isabelle Smessaert, projectmedewerker Signaal (t/m 30 april 2013). 
 
3. Leden van verdienste 
In 2013 zijn benoemd tot erelid, resp. lid van verdienste: 

 Rennie van Moolenbroek (ere-lid) 

 Theo Zuidema (lid van verdienste) 
 
4. Ledenaantal, commissies en afdelingen 
Eind 2013 heeft de NVVS 7286 leden, zijn er 10 landelijke commissies en 20 afdelingen.  
 
Landelijke commissies  
Commissie Tinnitus en 
Hyperacusis 
Commissie Ménière 
Comm. Brughoektumor  
Commissie CI 

Commissie 50+  
Commissie Middengroep 
Comm. Toegankelijkheid 
Commissie Totale 
Communicatie 

Commissie Internationale 
Zaken 
Commissie Ouderenzorg 
en Slechthorendheid 
 

 
Afdelingen 
Alkmaar 
Breda 
Regio Den Haag 
Eindhoven 
Friesland 
Gelderland, Oost 
Gelre 
 
 
 

Groningen 
Helmond 
IJmond-Noord 
Limburg Z/O 
Maastricht 
Noord-Holland,Kop van 
Rotterdam 
 
 

Noordoostpolder-Urk-
Steenwijkerland 
Tilburg 
Midden-Nederland 
Venlo 
West-Friesland 
Zeeland
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5. Financiële Commissie 
De Financiële Commissie adviseert het landelijk bestuur bij voorgenomen besluiten ten aanzien van 
begroting, jaarrekening en financieel beleid. De commissie bestaat per 31 december 2013 uit: 

 Monique de Vries, voorzitter 

 Ingrid van den Berg  

 Ton van Dalen 

 Tom Lindner 
 
6. Subsidieverstrekkers en sponsors 
Conform onze Gedragscode Fondsenwerving door patiënten/consumentenorganisaties, overgenomen 
van de NPCF, worden hier subsidies en sponsors genoemd. Alleen de subsidieverstrekkers en 
sponsors op landelijk niveau worden vermeld, eventuele subsidieverstrekkers en sponsors op 
lokaal/regionaal niveau zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de betreffende NVVS-afdelingen. 

 Stichting Fonds PGO verleent structurele ondersteuning voor de kernactiviteiten van de 
vereniging: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. 

 Het driejarig Samen Sterk-project krijgt projectsubsidie van Stichting Fonds PGO. 

 Het driejarig project Ervaringskennis krijgt projectsubsidie van Stichting Fonds PGO. 

 Beter Horen geeft inhoudelijke en financiële steun aan het project Brood op de Plank 

 HoorProfs steunt CQI-metingen en ledenwervende activiteiten met een sponsorbedrag. 

 SIAC geeft een financiële stimulans aan de federatievorming van ‘de 7’ en een gezamenlijk 
optreden bij specifieke beleidsterreinen.  

 GGMD, AC Brabant, Pento, Hoorprofs, en Streukens Hooroplossingen ondersteunen de 
ledenwerving van de NVVS door hun cliënten korting aan te bieden op het NVVS-lidmaatschap. 

 Diverse NVVS-afdelingen stellen een financiële bijdrage beschikbaar voor landelijke NVVS-

projecten. 

 PGOsupport stelt uren beschikbaar voor adviseur federatieproces van doven- en 

slechthorendenorganisaties. 

 GM-Resound ontvangt de Commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid voor een informatiedag. 

 Google Grants maakt het mogelijk om voor een waarde van $ 330 per dag Google AdWords in te 

zetten voor het vergroten van het bereik van NVVS.nl. 
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7.  Afkortingenlijst  
 
AC  Audiologisch Centrum 
ALV  Algemene Ledenvergadering 
BTW  Belasting over Toegevoegde Waarde 
CI Cochleaire Implantatie / Cochleair Implantaat 
CQ / CQI Consumer Quality Index 
CRM Client Relationship Management 
ECOS European Congress of Speech-to-text-reporters 
EFHOH European Federation for the Hard of Hearing 
ESM Ernstige Spraak- en Taal Moeilijkheden 
FENAC Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 
FODOK Federatie van Ouderverenigingen van Dove Kinderen 
FOSS Federatie van Ouderverenigingen van Slechthorende kinderen en kinderen met 

Spraak-taalmoeilijkheden 
GGMD Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening 
KNO Keel-, Neus- en Oor (-arts of -vereniging) 
NFVN Neurofibromatose Vereniging Nederland 
NPG Nationaal Programma Gehooronderzoek 
NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 
NVVR Vereniging voor Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’ 
NVVS Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
OPCI Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie  
PGO Patiënten-, Gehandicapten-organisaties en Ouderenbonden 
SH Slecht Horend 
SIAC Samenwerkende Instellingen in de Auditieve en Communicatieve Sector 
TOS Taal Ontwikkelings Stoornis 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
VMDB Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen 
 
 


