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Voorwoord 
 
 
In deze tekst lopen wij het hele NVVS-jaar 2010 met u door. U vindt tekst en uitleg over onze 
kerntaken voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. U leest een toelichting op 
de interne ontwikkelingen binnen de NVVS. We beschrijven de inspanningen die geleverd zijn 
om de NVVS beter op de kaart te zetten en te laten groeien. En u leest welke voortgang onze 
projecten in 2010 hebben gemaakt. 
 
Zo loopt u het hele jaar, met dit jaarverslag 2010. Maar u kunt de titel natuurlijk ook anders 
interpreteren: de NVVS gaat dóór. We blijven hard werken aan een betere maatschappelijke 
positie voor mensen die slechthorend zijn, voor mensen die een CI hebben, voor mensen met 
tinnitus, de ziekte van Ménière, hyperacusis, voor mensen met een brughoektumor. Namens 
en voor hen allen gaat de NVVS dóór met het geven van informatie en uitleg. Met het bieden 
van begripvol contact, erkenning en een luisterend oor. Met het signaleren van knelpunten in 
zorg en maatschappij en het opkomen voor de belangen van iedereen met een 
hoorprobleem. 
 
We gaan dóór – maar met een kritisch oog op de eigen toekomst. De NVVS wil (en moet) 
groter worden om ook in de komende jaren haar aansprekende rol te kunnen blijven 
vervullen. Dat betekent dat we goed moeten luisteren naar wat onze achterban van ons nodig 
heeft, dat we scherp moeten kijken waar onze activiteiten en producten aangepast moeten 
worden en goed moeten aanvoelen via welke wegen we ons bereik en ons effect kunnen 
vergroten. 
 
2010, het hele jaar door. Een heel NVVS-jaar om doorheen te lezen. Een heel NVVS-jaar 
hard doorgewerkt voor iedereen met een hoorprobleem. Een heel NVVS-jaar ambitie om door 
te gaan, groter en krachtiger, ook na 2010. 
 
 
Geert Derks 
voorzitter 
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1. Kerntaken 
 
Onder de drie kerntaken van de vereniging wordt verstaan: voorlichting, lotgenotencontact en 
belangenbehartiging. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven. Daarnaast wordt in dit 
hoofdstuk ingegaan op de interne ontwikkelingen en de financiële kant van de structurele 
activiteiten. De activiteiten voor Communicatie en groei resp. voor projecten worden in de 
volgende hoofdstukken beschreven. 
 

Voorlichting 
 
1.1 Publieksvoorlichting via eigen media: www.nvvs.nl, www.hoorwijzer.nl, digitale 

nieuwsbrieven 
De NVVS beheert twee websites: de algemene website www.nvvs.nl en Hoorwijzer.nl, een 
website speciaal over hoorhulpmiddelen.  
Op www.nvvs.nl staat informatie over alle doelgroepen/hooraandoeningen die de NVVS 
onder haar hoede heeft. NVVS-commissies en -afdelingen kunnen hun eigen pagina’s op de 
website beheren. In 2010 heeft de website www.nvvs.nl ruim 142.000 unieke bezoekers die 
samen 215.000 bezoeken brengen en bijna 690.000 pagina’s bekijken. 
In 2010 wordt definitief besloten om de site te gaan vernieuwen en worden hiertoe financiële 
middelen gereserveerd in de begroting van 2011. Vernieuwing is nodig omdat een aantal 
functionaliteiten hun limiet bereikt hebben (o.a. nieuwsberichten, interactiemogelijkheden met 
bezoekers). Inhoudelijk dienen specifieke doelgroepen beter geprofileerd te worden en de 
inhoud is aan een update toe. Bovendien moet www.nvvs.nl beter ingezet kunnen worden als 
instrument voor leden- en donateurswerving. 
Hoorwijzer.nl biedt een uniek overzicht van wat audiciens, fabrikanten van hoorhulpmiddelen 
en zorgverzekeraars te bieden hebben aan slechthorenden. In 2010 bezoeken 65.662 unieke 
bezoekers 92.270 keer de site. Zij bekijken samen 564.417 pagina’s in de site.  
In 2010 wordt het overzicht aan openbare gebouwen met voorzieningen voor slechthorenden 
opgenomen in de site. Eind 2010 zijn er 1217 gebouwen opgenomen met 1561 zalen.  
Daarnaast stimuleert de NVVS het plaatsen van eigen ervaringen op de site: die dragen 
immers bij aan een goede en genuanceerde voorlichting en bieden houvast als je als individu 
een keuze moet maken. In 2010 wordt de overstap gemaakt naar de zgn. CQI-vragenlijsten 
(zie projecten). Eind 2010 hebben 3.936 mensen hun ervaring over audiciens (1.884), 
hoortoestellen (1.984), verzekeringen (54) en voorzieningen in gebouwen (14) ingevoerd.  
De Commissie Tinnitus en Hyperacusis maakt een uitgebreide FAQ-lijst die in 2011 op de 
(vernieuwde) NVVS-website gepubliceerd zal worden.  
De digitale NVVS-nieuwsbrieven worden ook in 2010 verspreid, met een frequentie eens 
per twee weken. Er worden via deze weg ca. 200 nieuwsberichten geplaatst. Het 
verzendbestand groeit in 2010 van plm. 3300 naar plm. 6000. Deze groei komt mede tot 
stand door het invoegen van de mailbestanden van geregistreerden op Hoorwijzer.nl (die 
aangeven mailnieuws te willen ontvangen). Deze uitbreiding is in principe met regelmaat te 
maken, omdat het bestand van geregistreerden op Hoorwijzer.nl zich telkens uitbreidt. 
 
1.2 Publieksvoorlichting via niet-eigen media 
De NVVS zorgt voor diverse artikelen en andere voorlichting in landelijke en regionale media. 
Zo werken we mee aan de tot standkoming van twee themanummers over gehoor van 
Readers Digest. De stoppers van Hoorwijzer.nl verschijnen in vele regionale en landelijke 
bladen. De NVVS stelt samen met de Consumentenbond een artikel op voor hun tijdschrift , 
over vergoedingen voor hoorhulpmiddelen. Ook worden banners geplaatst in diverse media 
o.a. Notaris Online en KiesBeter.nl. Een artikel over Hoorwijzer.nl verschijnt in de 
Consumentengids en de koepelorganisaties CG-raad en NPCF schrijven over onze 
voorlichtingssite. Er is aandacht voor NVVS en Hoorwijzer.nl in specials van Doof.nl en in 
publicaties van de Hoorstichting (101 vragen over…). In het blad Leef! verschijnt een 
interview met de (ex-)voorzitter van de NVVS-Commissie Ménière, over het leven met deze 
ziekte.  
Een bijzondere samenwerking is de relatie die we opbouwen met ouderenbonden. Samen 
met collega-organisaties Dovenschap en Stichting Plotsdoven participeert NVVS in de 
werkgroep SeniOoren van ouderenbond ANBO. Deze samenwerking resulteert o.a. in 
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deelname aan de campagne ‘Blijf Veilig Mobiel’. In 2010 participeert de NVVS wederom in de 
Week van het Oor, een breed samenwerkingsverband van alle bij de hoorzorg betrokken 
partijen: audiciens, fabrikanten, audiologische centra, kno-artsen, een aantal 
zorgverzekeraars, Oorakel en belangenorganisaties NVVS en FOSS. De Nationale 
Hoorstichting vervult de coördinatie van dit evenement. In 2010 is het thema “Tijd om je 
gehoor serieus te nemen” en wordt er een NIPO-onderzoek onder de aandacht van het 
publiek gebracht met o.a. opvallende posters.  
 
1.3 Publieksvoorlichting via bijeenkomsten 
De NVVS organiseert in 2010 ruim 75 voorlichtingsbijeenkomsten in het land over o.a. 
tinnitus, Ménière, brughoektumor, spraakafzien en slechthorendheid in het algemeen. De 
bijeenkomsten trekken in totaal 5.000 bezoekers. Deze voorlichtingsbijeenkomsten trekken 
(veel) meer niet-leden dan leden, ca. 80% van de bezoekers is geen NVVS-lid. De NVVS ziet 
deze bijeenkomsten dan ook nadrukkelijk als publieksvoorlichting.   
18 van deze bijeenkomsten worden georganiseerd als HOORagenda-bijeenkomst. Het 
landelijk bureau verzorgt daarbij in samenwerking met bureau Smink & Co de regie, de 
planning, de logistiek en de regionale publiciteit. De landelijke commissies verzorgen de 
inhoudelijke expertise. HOORagenda-bijeenkomsten vinden in principe plaats in een 
ziekenhuis, in samenwerking met een kno-afdeling en met een vakinhoudelijke spreker naast 
de ervaringsdeskundige NVVS-spreker. De HOORagenda moet in 2010 nog flink schaven 
aan de frequentie en logistiek. Maar we concluderen eind 2010 dat de organisatie en 
publiciteit van de HOORagenda ons steeds beter af gaat, wat zich vertaalt in steeds betere 
bezoekerscijfers en -waardering. 
Ook in 2010 staat de NVVS op diverse publieksbeurzen. In het najaar staat de NVVS van 13 
t/m 18 september op de 50+ Beurs in Utrecht. Vanuit de ‘Zo Hoort Dat’-stand geeft de NVVS 
samen met Nationale Hoorstichting, de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 
(FENAC), Oorakel en Pro Persona (de nieuwe naam van GGZ De Riethorst) aan vele 
standbezoekers voorlichting. Er zijn weer heel veel vragen over tinnitus en de nodige vragen 
van mensen die vermoeden dat hun gehoor minder wordt. Voor het eerst worden twee 
goochelaars ingeschakeld om mensen op ludieke wijze naar onze stand te lokken. Ook 
afdelingen presenteren de NVVS op regionale en lokale beurzen. Verder organiseert de 
NVVS in samenwerking met ouderenbond ANBO een drietal hoormarkten. De NVVS is in 
2010 op 40 landelijke, regionale of lokale beurzen aanwezig. 
Een bijzondere vorm van voorlichting wordt gegeven in de trainingsgroepen spraakafzien 
(voorheen aangeduid als ‘oefengroepen spraakafzien’). NVVS-vrijwilligers oefenen met de 
deelnemers de spraakafzien-vaardigheden die men geleerd heeft bij een logopedist. In 2010 
waren er bij 9 afdelingen van deze groepen met in totaal 65 deelnemers. De trainingsgroepen 
bevatten ook elementen van communicatiestrategieën en ondersteunende gebaren. De 
trainingsgroepen bieden, door hun aanpak en sfeer, een intensief lotgenotencontact. 
Tegelijkertijd ontwikkelt de commissie een voorlichtingsprogramma ‘voor de grote zaal’, onder 
de titel Wat vertel je me nu? Dit programma wordt in 2010 twee keer uitgevoerd in het kader 
van de HOORagenda, in samenwerking met een kno-arts, een logopedist en Oorakel 
Informatie en Advies. 
Bijzonder is de bijdrage die de NVVS levert aan de FOSS-dag, voor ouders van 
slechthorende kinderen.  
 
1.4 Voorlichting aan individuele vraagstellers 
In 2010 nemen duizenden mensen via telefoon, e-mail of brief contact op met het landelijk 
NVVS-bureau, -commissies en -afdelingen. In 2010 hebben 13 NVVS-afdelingen een zgn. 
inloopuur, waar vragen beantwoord worden van 1500 individuele bezoekers. Hoorwijzer.nl 
trekt een toenemend aantal vragenstellers over alles wat met hoorhulpmiddelenverstrekking 
te maken heeft. Daarbij tekent zich een verschuiving af in de aard van de vragen: er wordt 
minder vaak basisinformatie gevraagd, men legt in toenemende mate complexe situaties 
voor.  
In 2010 wordt de intensievere samenwerking met Oorakel officieel bekrachtigd met de 
ondertekening van een overeenkomst. NVVS en Oorakel leggen daar in vast hoe Oorakel en 
NVVS nauwer kunnen samenwerken bij het afhandelen van vragen en het signaleren van 
knelpunten. 
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1.5 Voorlichting aan de achterban via digitale en gedrukte media 
HOREN, het blad voor NVVS-leden, komt in 2010 zes keer uit. Onderwerpen in 2010 zijn 
onder andere: 

• hoortoestelvergoeding 

• ABC van de ziekte van Ménière 

• ondertiteling van DVD’s 

• muziek luisteren met een gehoorbeperking 

• behandeling tinnitus bij Adelante in gevaar 

• feest vieren met een hoorprobleem 

• erfelijkheid en gehoorverlies  

• 5 jaar NC PLD 

• verslagen van NVVS-voorlichtingsbijeenkomsten 

• veilig fietsen met een hoorprobleem 

• artikelen over Signaal en SOAP! 
NVVS-afdelingen bieden hun eigen lokale/regionale periodieken. De 
verschijningsfrequentie varieert tussen de twee en vijf keer per jaar. Afdelingen zijn vrij in de 
invulling van inhoud en vorm van hun periodiek. Voor de afdelingen waar geen 
afdelingsbestuur meer is, zorgt het landelijk bureau eventueel voor een regionaal periodiek: 
HOREN-lokaal. De invulling bestaat doorgaans uit aankondigingen of verslagen van 
voorlichtingsbijeenkomsten en bijdragen van vrijwilligers die actief zijn in de regio. In 2010 
komt in drie regio’s een HOREN-lokaal uit (Zeeland, Twente en Breda).   
Alle NVVS-afdelingen en -commissies kunnen hun eigen webpagina’s beheren op 
www.nvvs.nl. 13 afdelingen en alle commissies gebruiken die mogelijkheid om de eigen 
achterban (leden of actieve vrijwilligers) te informeren. 
 
 

Lotgenotencontact 
 
1.1. Digitale vormen van contact 
Via onze website www.nvvs.nl zijn verschillende discussieforums beschikbaar. Er is een 
algemeen forum en specifieke forums over/voor tinnitus, hyperacusis, Ménière en (bereikbaar 
via www.nvvs.nl) brughoektumor, spraak-taal-moeilijkheden, CI en BAHA. De forums worden 
gemodereerd door vrijwilligers.  
In 2010 versturen de 558 (in 2008: 334, in 2009: 454) deelnemers aan het algemene NVVS-
FOSS-discussieforum 376 berichten (2008: 990, 2009: 491).  
De 239 (2008:165, 2009: 194) mensen op het OPCI-forum versturen 284 berichten. In 2010 
melden zich 570 nieuwe mensen aan op het tinnitus/hyperacusis-forum (in 2009: 476), 
waarmee het totaal aantal deelnemers per 31 december 2112 is. Het totaal aantal berichten 
op dit drukbezochte forum is, sinds de start in juli 2005, 37383 met 3490 onderwerpen. Het 
totaal aantal deelnemers aan het Ménièreforum is aan het eind van 2010 1100 (2008:bijna 
840, 2009: 995).  
 
1.2. Gespreksbijeenkomsten voor lotgenoten 
De Commissie Tinnitus en Hyperacusis zet in 2010 het experiment voort met kleinschalige 
gespreksavonden, die volgen op een algemeen toegankelijke voorlichtingsavond wordt 
gevolgd door een kleinschalige gespreksavond voor patiënten. Dergelijke 
gespreksbijeenkomsten vinden in 2010 drie keer plaats met in totaal ca. 90 deelnemers. 
Daarbij wordt samengewerkt met de een voorlichter van de Commissie Ménière, die het 
programma-onderdeel ontspanningsoefeningen voor zijn rekening neemt.  
De Commissie Ménière organiseert een Ménière-weekend en een lotgenotendag, bezocht 
door patiënten en hun partners (in totaal 80 deelnemers).  
 
1.3. Sociale bijeenkomsten voor lotgenoten 
Op landelijk niveau organiseren de NVVS-Commissie Middengroep (leeftijdsgroep 25-55 jaar) 
en de NVVS-Commissie 55+ sociale activiteiten. Deze commissies organiseren in 2010 drie 
bijeenkomsten met in totaal 70 deelnemers. 
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Op regionaal niveau organiseert een deel van de NVVS-afdelingen sociale contacten die van 
oudsher een sterk karakter van lotgenotencontact hebben. De afdelingen organiseren in 2010 
19 van dergelijke bijeenkomsten met in totaal ruim 400 deelnemers.  
 
 

Belangenbehartiging 
 
1.1. Hoorhulpmiddelenverstrekking 
Hoorhulpmiddelenverstrekking blijft een belangrijk speerpunt in de belangenbehartigende 
activiteiten van de NVVS in 2010: 

• In 2010 maakt de NVVS zich sterk voor een nieuw systeem van vergoeding van 
hoorhulpmiddelen, het zgn. ‘functiegerichte’ verstrekkingsmodel. Eerder draagt de NVVS 
bij aan het advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). In 2010 voert de NVVS 
een ambtelijke en politieke lobby om dit systeem erdoor te krijgen. Uiteindelijk besluit 
(demissionair) minister Klink in de zomer van 2010 om de invoering van dit systeem eerst 
nog goed te laten doorrekenen, voordat het ingevoerd kan worden. De NVVS voert 
overleg met CVZ en VWS over die exercitie. 

• Een pijler van het functiegerichte verstrekkingsmodel is een goed protocol. De NVVS stelt 
samen met de CG-raad een projectplan op en gaat op zoek naar financiële middelen. 
Deze worden eind 2010 aan de CG-raad toegekend. De CG-raad zal de aansturing van 
dit project neerleggen bij de NVVS.  

• Discussies over hoorhulpmiddelenverstrekking worden voor een belangrijk deel gevoerd 
in het Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen (NOAH), waar alle partijen in de 
hoorzorg rond de tafel zitten: de brancheverenigingen van audiciens, 
hoortoestelfabrikanten, audiologische centra en kno-artsen, alsmede enkele 
zorgverzekeraars, de Nationale Hoorstichting en NVVS (mede namens FOSS). 

• Bijdragen aan de invulling en borging van het kwaliteitskeurmerk De Audicien, beheerd 
door de Stichting Audicienregister (StAr). De NVVS levert de voorzitter van deze stichting, 
de voorzitter van de Normencommissie van de stichting en maakt deel uit van de 
scholingscommissie. In 2010 maakt de NVVS zich sterk voor de revisie van het StAr-
handboek, zodanig dat de triage-taken adequaat vertaald zijn in de StAr-normen. Dit 
traject stuit op veel discussies binnen en buiten StAr en is eind 2010 nog niet afgerond. 

• De NVVS participeert in de Beleidsgroep Hulpmiddelen van de Chronisch zieken en 
Gehandicapten-raad (CG-raad) en in het directieberaad van de Nederlandse Patiënten- 
en ConsumentenFederatie (NPCF). De NVVS zorgt voor de ‘auditieve inbreng’ van de 
CG-raad bij o.a. de Werkgroep Stofkam, waar zorgverzekeraars en zorgconsumenten 
met elkaar spreken over knelpunten in de hulpmiddelenverstrekking. NPCF zet zich in 
voor versterking van de positie van de zorgconsument. 

• De NVVS heeft vele bilaterale overleggen met afzonderlijke audiciensbedrijven, 
hoortoestelfabrikanten en zorgverzekeraars. Deze vinden plaats naar aanleiding van 
gebruikerservaringen op Hoorwijzer.nl. In een aantal gevallen leidt dit tot extra 
dienstverlening bij klachten en daadwerkelijke verbetering van individuele situaties. 

• De NVVS gaat ook dit najaar weer in zee met OHRA voor een collectieve 
zorgverzekering. Dat wordt, net als voorgaande jaren, ingegeven door de ruime 
vergoeding die OHRA in de aanvullende polissen biedt voor (hoor)hulpmiddelen. Via 
deze weg wil de NVVS ook individuele slechthorenden laten profiteren van de 
belangenbehartiging van onze vereniging. Overigens: veel zorgverzekeraars vergoeden 
(een deel van) het lidmaatschap van een vereniging als de NVVS, daar wijzen wij 
potentiële leden nadrukkelijk op. 

 
1.2. Tinnitus 
De NVVS en de Commissie Tinnitus en Hyperacusis zet het overleg voort met de KNO-
vereniging over een betere nazorg voor tinnituspatiënten ’na de diagnose’. Er wordt gewerkt 
aan een pilot met een betere nazorg door de kno-arts, dicht bij hun eigen praktijk. Het lukt niet 
om die pilot van de grond te krijgen: tijdgebrek van cruciale spelers in de kno-wereld is hier 
debet aan. De noodzaak van betere nazorg blijft bestaan, evenals de bereidwilligheid in de 
kno-wereld om hier samen te werken. De NVVS blijft in 2010 doorgaan met een (aangepaste) 
koers om dit voor elkaar te krijgen. Zo worden o.a. de banden met het Tinnitusplatform 
aangehaald. De reeds lopende samenwerking met het Tinnitusloket wordt gecontinueerd.  
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De NVVS mengt zich uiteraard in het advies van CVZ om de tinnitusbehandeling van AC 
Adelante niet meer te vergoeden. De behandeling zou onvoldoende wetenschappelijk 
aangetoond effect hebben. Dat advies is wrang: Adelante zet dit traject juist op om de 
effectiviteit aan te tonen van een multidisciplinair behandeltraject. Boze brieven aan CVZ en 
aan de minister leiden helaas niet tot heroverweging van het advies. 
Rond tinnitus is er divers overleg met zorgaanbieders in het land. Ook zijn er internationale 
contacten met o.a. een werkbezoek aan de Deutsche Tinnitus Liga (DTL)en een presentatie 
bij een werkbezoek aan EFHOH van mevr. Hahn uit Vietnam.  
Eind 2010 zoekt de NVVS-Commissie Tinnitus en Hyperacusis contact met organisaties van 
militairen en veteranen naar aanleiding van berichten over gehoorbeschadiging bij Irak- en 
Afghanistan-veteranen in andere landen. Ook neemt de commissie deel aan de bijeenkomst 
Kan het wat zachter van het Muziek Centrum Nederland, waarin de dilemma’s voor 
lawaaipreventie in het uitgaansleven besproken worden. 
 
1.3. Ménière-enquête 
De Commissie Ménière zet een onderzoek op om meer zicht te krijgen op hoe mensen 
omgaan met de ziekte van Ménière.  
In samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de 
Rijksuniversiteit te Groningen voert de NVVS-Commissie Ménière dit onderzoek uit. Het doel 
van het onderzoek is om de gevolgen van de ziekte van Ménière voor het dagelijks 
functioneren van de patiënten in kaart te brengen. Omdat een ziekte als de ziekte van 
Ménière ook grote gevolgen kan hebben voor een partner en zelfs het hele gezin, krijgt ook 
hun beleving een belangrijke plaats in het onderzoek.  
Bij het onderzoek wordt gewerkt met een uitgebreide enquête. Respondenten worden via de 
mailbestanden van de NVVS gevonden: met ruim 400 mensen die zich aanmelden om mee 
te doen, overtreft de respons de verwachtingen.  
Het onderzoek zal in 2011 worden afgerond en levert, naast meer kennis over de rol van 
Ménière in het leven van patiënten en hun naasten, meer inzichten op voor onze voorlichting, 
lotgenotencontact en belangenbehartiging voor Ménière-patiënten. 
 
1.4. CI 
De Commissie CI (i.o.) zet een enquête op die vergelijkbaar is met een eerder onderzoek dat 
vanuit de (toenmalige) Commissie CI is gedaan. Ook hier een grote respons: ruim 350 
mensen melden zich aan om deel te nemen aan het onderzoek. Eind 2010 worden de laatste 
onderzoeksgegeven geanalyseerd. Het onderzoek geeft handvatten voor de 
belangenbehartiging en voorlichting aan mensen met een CI. 
De Commissie CI (i.o.) is betrokken bij diverse bijeenkomsten van CI-centra in o.a. Nijmegen, 
Utrecht en Leiden. Samen met de Stichting Plotsdoven wordt een zgn. huiskamerbijeenkomst 
voor CI-gebruikers georganiseerd. De commissie gaat op werkbezoek bij de CI-conferentie in 
Nottingham. Een belangrijk inhoudelijk aandachtspunt is CI en muziek, hierover publiceert de 
commissie in HOREN en op www.nvvs.nl/ci.  
De NVVS bundelt de krachten met de andere belangenorganisaties die CI-dragers in hun 
achterban hebben, in het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI). OPCI is op 
verscheidene terreinen actief, die allen gemeen hebben dat ze moeten leiden tot een sterkere 
positie van (potentiële) CI-dragers en een goede en transparante kwaliteit van CI-aanpassing 
en -revalidatie. De NVVS levert de voorzitter en de penningmeester van OPCI en is actief in 
de regionale netwerken en het modereren van het discussieforum.  
 
1.5. Ouderenzorg en slechthorenden 
Het blijft lastig om het onderwerp ‘hoorzorg’ goed op de agenda van de ouderensector te 
krijgen. De NVVS-Commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid merkt dat aan het zeer 
beperkte aantal successen dat gevierd kan worden: instellingen zijn nauwelijks bereid om een 
voorlichting over slechthorendheid in huis te halen. In de loop van 2010 gaat de commissie 
zich daarom bezinnen op haar koers en komt met aanvullende strategieën om de 
ouderenzorg toch te overtuigen van een goede hoorzorg.  
Ondertussen zorgt de NVVS in de voorgaande jaren 2008 en 2009 dat haar eigen vrijwilligers 
geschoold worden om een goede, effectieve aanpak te promoten en gedegen voorlichting te 
kunnen geven aan bewoners en medewerkers in de ouderenzorg. Er vinden vijf trainingen 
plaats waarna  in totaal 28 vrijwilligers, speciaal opgeleid zijn voor deze thematiek.  
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De NVVS gaat in 2010 door met het landelijk overleg met Vitalis, de Nationale Hoorstichting, 
Audiologisch Centrum Brabant en FENAC. In de loop van 2010 schuift ook VieCuri bij dit 
overleg aan. Getracht wordt een traject op te zetten om de goede evaringen van Vitalis uit te 
rollen over het land. Dat traject raakt aan het project van PON-Brabant, waarbij een 
screeningsinstrument (met follow-up) wordt ontwikkeld ten behoeve van de ouderenzorg. De 
NVVS heeft zitting in de adviesgroep van dit project en geeft een presentatie op het 
afsluitende symposium op 22 april in Den Bosch.  
De NVVS richt zich ook actief op voorlichting onder ouderen en werkt daarbij samen met 
ouderenbonden ANBO en PCOB (zie boven, voorlichting). Met de ANBO wordt 
projectsubsidie gevonden voor het samenwerkingsproject SeniOoren (zie projecten). 
 
1.6. Communicatievoorzieningen in gebouwen 
De Commissie Toegankelijkheid brengt in 2010 29 schriftelijke adviezen uit aan 20 
verschillende organisaties. De commissie geeft presentatie op congressen van de Landelijke 
Organisatie voor Kerktechniek en voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  
Begin 2010 kan de database van gebouwen waar voorzieningen voor slechthorenden 
getroffen zijn worden afgerond en opgenomen in Hoorwijzer.nl. De bevindingen van de 
NVVS-Commissie Toegankelijkheid zijn daarin verwerkt: de keuringsrapporten van deze 
commissie ten aanzien van ringleidingen, fm- en ir-installaties zijn de basis van deze 
database. Het meldpunt, wat gekoppeld is aan deze database, loopt in 2010 niet spontaan vol 
met meldingen. Conclusie is dat de NVVS dit meldpunt actiever zal moeten positioneren.  
Mede in het licht van het Signaal-project (zie projecten) wordt de lobby uitgebreid om 
gebouwbeheerders te overtuigen van de noodzaak van goede communicatievoorzieningen 
voor slechthorenden. Naast enkele regionale acties wordt nu systematisch elk nieuwbouw- of 
renovatieproject van de overheid benaderd.  
 
1.7. Toegankelijkheid samenleving voor doven en slechthorenden (samenwerking) 
De NVVS zet zich in voor een beter toegankelijke samenleving voor doven en 
slechthorenden, samen met de andere belangenorganisaties van doven en slechthorenden. 
Wij doen dat in het samenwerkingsverband Signaal (zie Projecten). 
 
1.8. Ondertiteling voor doven en slechthorenden (samenwerking) 
De NVVS zet zich in voor meer en beter ondertiteling voor doven en slechthorenden, samen 
met de andere belangenorganisaties van doven en slechthorenden. Wij doen dat in het 
samenwerkingsverband SOAP! (zie Projecten).  
Met steun van de NVVS-afdeling Midden-Nederland kon SOAP! in 2010 wederom een Week 
van de Ondertiteling organiseren, met het uitbrengen van een nieuwe ondertitelkrant en de 
nodige publiciteit om de noodzaak van ondertiteling te onderstrepen. 
 
1.9. Kennis en vaardigheden van zorgprofessionals 
De NVVS werkt op vele plaatsen aan een beter inzicht bij zorgprofessionals in 
hoorproblemen. Zo verzorgt de NVVS een presentatie op het jubileumsymposium van 
Stichting Miletus, voor verzekeraars en patiëntenorganisaties. Ook levert de NVVS een 
bijdrage aan de themavergadering van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie en 
participeert in een debat over hoorhulpmiddelenverstrekking bij de nascholingsdagen van de 
KNO-vereniging. In het vakblad De Audiciens en het magazine van de CG-raad verschijnen 
interviews met de NVVS. Ook via het magazine van Zorgverzekeraars Nederland wordt 
aandacht gevraagd voor de NVVS en Hoorwijzer.nl.   
De NVVS wordt gevraagd voor een presentatie bij de opening van het landelijk centrum 
Hearing & Genes, wat aanleiding is voor verdere overleggen en samenwerking om een goede 
nazorg en begeleiding op te laten zetten door dit nieuwe centrum; èn om samen te gaan 
werken bij publieksvoorlichting rond erfelijke vraagstukken bij slechthorendheid. 
Een bijzondere vorm van belangenbehartiging is de NVVS-bijdrage aan de scholing van 
hoorprofessionals in opleiding. De Commissie Totale Communicatie werkt mee aan het 
onderwijsdeel Medische Psychologie van artsen in opleiding bij het AMC Amsterdam. Hierin 
wordt studenten inzicht gegeven in de communicatie met slechthorende/dove patiënten. Ook 
participeert de commissie in het jaarlijkse informatiepanel voor studenten Nederlandse 
Gebarentaal aan de Hogeschool Utrecht.  
De NVVS is in 2010 lid van de klankbordgroep van het Nederlands Centrum voor Plots- en 
Laatdoven (NC PLD) dat in 2010 haar vijfjarig jubileum viert. Deze mijlpaal is aanleiding voor 
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een presentatie van het NC PLD aan de NVVS-vrijwilligers (op één van de twee 
vrijwilligersdagen) en in HOREN. Samen met het NC PLD maakt de NVVS zich sterk voor 
meer en betere begeleiding bij spraakafzien door logopedisten. Zo wordt er samen gewerkt 
aan een overzicht van logopedisten met een spraakafzien-specialisatie t.b.v. verwijzing. 
 
1.10. Tolkvoorzieningen (samenwerking) 
De belangenorganisaties van doven en slechthorenden, met name Dovenschap, Stichting 
Plotsdoven en NVVS, werken nauw samen bij de belangenbehartiging rond de 
tolkvoorzieningen. Daarbij gaat het om NGT-, NmG- en schrijftolken. Nederland telt 1.5 
miljoen mensen met een auditieve beperking,waarvan 25.000 doofgeboren en 10.000 plots- 
en laatdoven Voor zwaar slechthorenden kan een tolkvoorziening nuttig en zelfs noodzakelijk 
zijn. Uit de overleggen en de cijfers komt duidelijk naar voren dat het aantal tolkgebruikers 
stijgt. Hulp vragen is voor de meeste mensen niet gemakkelijk De ervaring leert dat wanneer 
men de eerste stap gezet heeft, het een verademing is.  
De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zetten zich in voor zowel een 
kwalitatief als kwantitatief goede tolkvoorziening. Wat betreft het aandacht vragen voor 
kwaliteit van tolkdiensten: nascholing van tolken, het recht op onderwijsuren voor oudere 
doven en slechthorenden en knelpunten in wet en regelgeving. Hiertoe vindt er structureel 
overleg plaats met de beroepsverenigingen van schrijftolken en Gebarentaal-tolken, Tolknet, 
tolkopleider Hogeschool Utrecht, UWV en Menzis, Register Tolk Gebarentaal (RTG), politici 
en betrokken ministers. Door de gezamenlijke inzet van al deze partijen en de 
krachtenbundeling van doven- en slechthorendenorganisaties kunnen steeds meer doven en 
slechthorenden gebruik maken van deze voor hen uiterst nuttige voorziening.  
 
1.11. Preventie  
Bijzonder is de financiële steun die de NVVS-afdeling Rotterdam toezegt voor een 
documentaire om aandacht te vragen voor dreigende gehoorbeschadiging bij 
beroepsmuzikanten. Deze documentaire is een initiatief van Hans Troost, een musicus die 
vanwege zijn eigen gehoorbeschadiging aan de weg timmert voor betere voorlichting aan 
beroepsmusici. 
 

Interne ontwikkelingen 
 
1.1. Ledental 

jaar aantal leden nieuw vertrokken netto 

2005 8721 556 924 -368 

2006 8316 506 911 -405 

2007 8330 477 463 +14 

2008 7867 509 972 -463 

2009 7420 448 896 -448 

2010 7319 452 549 -97 

  
1.2. Afdelingen  
Eind 2010 zijn er 22 NVVS-afdelingen. In 2010 heffen drie afdelingen zich op: 
Stedendriehoek, Zuid-Holland Noord, en Drenthe. 
Inmiddels is het aantal afdelingen teruggelopen van 43 in 2000 tot 22 eind 2010. Deze 
ontwikkeling vraagt om formele aanpassingen aan de verenigingsstructuur. Statutair is de 
NVVS immers verplicht elk gebied in ons land te laten bestrijken door een afdeling en is de 
ALV samengesteld uit afgevaardigden van deze afdelingen. De discussie hierover start eind 
2009 en resulteert op de ALV van 13 november 2010 in besluitvorming over de hoofdlijnen 
van de statutenherziening.  
 
1.3. Vrijwilligersbeleid  
Eind 2010 zijn 257 vrijwilligers actief bij de NVVS. Het stelsel van afdelingen en commissies 
zorgt voor de inbedding van hun werkzaamheden. Het landelijk bureau faciliteert en 
ondersteunt vrijwilligers, afdelingen en commissies. In 2010 wordt voor de vrijwilligers onder 
andere georganiseerd:  

• Een introductiedag voor nieuwe NVVS-vrijwilligers op 27 februari 2010 met 8 deelnemers.  
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• De landelijke NVVS-vrijwilligersdag (scholingsdag), een jaarlijks terugkerend ritueel, deze 
keer op 5 februari 2010 met  42 deelnemers. Het thema van deze dag: Van doelgroepen-
beleid naar doelgroepen-in-actie. Onder het motto Van Beleid Naar Actie word er 
gekeken hoe er voor een aantal belangrijke NVVS-doelgroepen nieuwe/aangepaste 
activiteiten in gang gezet kunnen worden.  

• De landelijke NVVS-vrijwilligersconferentie, bedoeld om NVVS-vrijwilligers mee te laten 
denken en praten over het beleid van de NVVS. Dit jaar vindt de conferentie plaats op 8 
oktober 2010 met 44 deelnemers met als thema: Brandstof voor onderweg.  

• In 2010 vinden 6 trainingen plaats: opleiding tot ervaringskennis, ervaringskennis 
Brughoektumor, Interactietechniek tijdens presentatie, digitaal vergaderen, binnenkomen 
bij instellingen en assertiviteitsworkshop. Drie commissies maken gebruik van de 
mogelijkheid van een coachingstraject voor de interne samenwerking en taakverdeling. 

• In 2010 komt zeven keer het digitale periodiek Hoorzaken uit, speciaal voor de NVVS-
vrijwilligers, waarmee zij geïnformeerd worden over alles wat relevant is voor hun werk 
voor de vereniging.  

Als uitvloeisel van de werving van nieuwe vrijwilligers in 2009, worden via het landelijk bureau 
in 2010 ca. tien nieuwe vrijwilligers ondergebracht in commissies en enkele afdelingen.  
 
Er wordt een nieuwe projectsubsidie binnengehaald bij het Ministerie van VWS om in de 
komende jaren trainingen aan onze vrijwilligers te kunnen aanbieden. 
 
1.4. Doelgroepenbeleid  
Het doelgroepenbeleid wordt verder in gang gezet in 2010, op onder andere de volgende 
manieren: 

• Stimuleren van specifieke activiteiten t.a.v. doelgroepen. De enquêtes die de commissies 
CI en Ménière uitvoeren, kunnen gezien worden als uitvloeisel van het 
doelgroepenbeleid.  

• In HOREN worden doelgroepen duidelijker geprofileerd en wordt de informatie 
gedifferentieerder aangeboden. Een voorbeeld: uit o.a. de CI-enquête bleek dat CI-
dragers in de NVVS-achterban diepergravende informatie willen en niet alleen 
basisartikelen over ‘wat is een CI’ en ‘wat doet een CI-team’? Dat leidt in 2010 tot 
verschillende HOREN-artikelen over CI en muziek.  

• Vanuit de interessegebieden die we zijn gaan registreren in het centrale CRM-systeem, 
worden mensen nu direct geattendeerd op HOORagenda-bijeenkomsten. Bijvoorbeeld: 
wie bij de NVVS aangegeven heeft  interesse te hebben in brughoektumor, ontvangt een 
e-mailtje met de aankondiging van een voorlichtingsbijeenkomst over deze thematiek. 

• Meer interactie met de NVVS-doelgroepen. In HOREN en op de website verschijnen 
meer oproepen om ‘mee te doen’ door ervaringen aan te leveren. Maar ook de diverse 
NVVS-enquêtes die plaatsvonden, kunnen gezien worden als vormen van interactie. 

• De CI-groep werd op organisatieniveau niet meer vertegenwoordigd door een commissie, 
alleen nog door het samenwerkingsverband OPCI. Daarom is in 2010 een Commissie CI 
in oprichting, om de groeiende groep CI-dragers opnieuw een aanspreekpunt binnen de 
vereniging te geven. Eind 2010 wordt een afspraak gepland met het landelijk bestuur om 
begin 2011 tot definitieve vorming van deze commissie over te gaan.  

 
1.5. Ervaringskennis 
In 2009 start een traject om ervaringsdeskundigheid binnen de NVVS verder te ontwikkelen. 
De basis van het NVVS-werk wordt natuurlijk gevormd door onze eigen ervaringen met 
hoorproblemen. Vanuit die ervaringen ontwikkelen we ervaringsdeskundigheid, die we via 
voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging inzetten voor de behoeften van onze 
achterban. Juist omdat ervaringsdeskundigheid het startpunt is van alle onze activiteiten, is 
het belangrijk te weten hoe we zicht krijgen op ervaringen en hoe we van ervaring naar 
ervaringsdeskundigheid kunnen komen.  
In 2009 start een ontwikkeltraject met als aftrap een themadag ‘Van ervaring naar 
ervaringsdeskundigheid’ in november 2009. In 2010 worden sessies rond ervaringskennis 
georganiseerd voor brughoektumor en voor Signaal (over ervaringskennis t.a.v. omgaan met 
‘auditieve obstakels’ in het openbaar vervoer).  
Er wordt een projectvoorstel ontwikkeld om op bredere schaal binnen de NVVS 
ervaringskennis boven tafel te krijgen en beschikbaar te maken voor voorlichting, 
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belangenbehartiging en lotgenotencontact. Eind 2010 krijgt dit vierjarige project subsidie 
toegekend.  
 
1.6. Nieuwe voorzitter 
Dhr. Geert Derks geeft in begin 2010 aan dat hij na zijn huidige termijn, die eindigt in 2011, 
niet meer beschikbaar zal zijn als NVVS-voorzitter. Dat resulteert in 2010 in een zoektocht 
naar een geschikte opvolger – een tocht die bij voorbaat geen gemakkelijke zal zijn, gezien 
de vele kwaliteiten die dhr. Derks in zijn bijna tienjarige inzet voor de NVVS heeft laten zien. 
Een extern bureau, het Nationaal Register, staat ons bij in deze zoektocht. In het najaar wordt 
een geschikte kandidaat gevonden met een grote extra meerwaarde voor de NVVS-ambities 
van groei en communicatie: dhr. Eduard Cohen, met een achtergrond in de wetenschappelijk-
medische uitgeverij (Reed Elsevier, Swets). De ALV stemt er op 13 november 2010 mee in 
dat dhr. Cohen in mei 2011 de voorzittersfunctie van dhr. Derks zal overnemen. 
 
 

Financieel (kerntaken) 
 
In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen ingegaan op de financiële aspecten van de kerntaken 
van de NVVS. Welke inkomsten zijn beschikbaar voor onze voorlichting, lotgenotencontact, 
belangenbehartiging en interne organisatie? Wat hebben we daar in 2010 aan uitgegeven? 
De financiële kant van Communicatie en groei resp. voor projecten wordt in de volgende 
hoofdstukken beschreven. 
 
Baten 
De NVVS heeft voor de eigen organisatie in 2010 € 108.328 méér aan inkomsten weten te 
generen dan begroot.  
 

  Eigen organisatie  

     Realisatie    Begroting  

  2010    2010  

Baten  €    €  

Contributies en abonnementen        172.714          173.000  

Subsidies en bijdragen        120.000          132.500  

Verkopen en diensten        108.626          130.000  

Nalatenschappen en giften          80.397            50.000  

Financiële baten        168.954            62.000  

Overige baten          49.323                   -    

        700.014          547.500  

Groei structurele baten               814            45.000  

        700.828          592.500  

 
Ter toelichting op de verschillende posten: 

• Inkomsten uit contributies: deze nemen langzaam af – maar minder snel dan verwacht 
kan worden op basis van de ledenaantallen. Dat komt omdat dit overzicht de (netto) 
contributie-inkomsten bevat nadat de afdrachten aan de afdelingen hebben 
plaatsgevonden. Omdat er steeds meer opgeheven afdelingen zijn, is er minder afdracht. 
Dat maakt het netto-bedrag aan contributie-inkomsten hoger.  

• Subsidies en bijdragen: deze vallen in 2010 € 12.500 lager uit dan begroot. Dat komt 
omdat de subsidie voor het lidmaatschap van de NPCF is komen te vervallen. De 
lidmaatschapkosten zijn lager geworden (ca. € 6.000) en moeten met ingang van 2010 uit 
de algemene middelen van de NVVS bekostigd worden.  De NVVS heeft door haar 
ledental nog steeds recht op de maximale instellingssubsidie van VWS: € 120.000. Pas 
als ons ledental onder de ca. 2.000 zakt, zal dat bedrag zakken. Echter: het is nog 
onbekend welke ingrepen de overheid gaat doen in de subsidiesystematiek voor pgo-
organisaties. Mogelijk staan ons bezuinigingen te wachten… 
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• Verkopen en diensten: de inkomsten uit de NVVS-Winkel lopen terug: begroot was een 
verkoop ten bedrage van € 26.000 maar daarvan is € 12.661 gerealiseerd. Er zijn 
daarnaast wat extra kosten gemaakt (ca. € 4.000) voor o.a. ontwerp en productie van 
nieuwe folders. De inkomsten uit ringleidingkeuringen en -adviezen is lager dan voorzien: 
€ 24.889 tegenover € 35.881 in 2009. De verkoop van advertenties voor HOREN is 
gerealiseerd conform de begroting: € 72.000.  

• Schenkingen en nalatenschappen: we dachten eerder dat we gemiddeld € 50.000 aan 
schenkingen en nalatenschappen zouden krijgen. Maar ook dit jaar is dat meer geworden 
dat we verwachtten. In 2010 ontvingen we ruim € 65.000 aan giften, donaties en 
deelnamegelden aan de sponsorloterij. 

• Financiële baten: in principe staan onder deze post zaken als de rente uit ons 
vermogen. Maar in 2010 hebben we het laatste deel van onze effecten en aandelen 
verkocht. Dat leverde een eenmalige inkomstenbron op van € 115.000. 

• Overige baten: deze post bestaat grotendeels uit de aan de landelijke NVVS 
overgedragen vermogens van afdelingen die zich in 2010 hebben opgeheven, een 
totaalbedrag van € 42.709.  

• Groei structurele baten: voor een toelichting op deze post verwijzen we naar het 
hoofdstuk over Communicatie en groei. 

 
Lasten 
De NVVS heeft in 2010 € 6.297 méér uitgegeven dan begroot.  
 

  Eigen organisatie  

     Realisatie    Begroting  

  2010    2010  

Lasten  €    €  

Personeelskosten        239.137          304.000  

Externe personeelskosten        105.192            41.000  

Afschrijvingen            8.440            12.000  

Huisvestingskosten          40.277            43.000  

Organisatiekosten        191.607          170.000  

Activiteiten- / materiële kosten          52.644            61.000  

        637.297          631.000  

 
Ter toelichting op de verschillende posten: 

• Personeelskosten: aan personeelskosten heeft de NVVS in 2010 € 239.137 aan eigen 
personeel uitgegeven plus € 105.192 aan het inhuren van externe krachten, een 
totaalbedrag van € 354.329. Aan (eigen en externe) personeelskosten was een 
totaalbedrag van € 345.000 begroot.  

• Huisvestingskosten, afschrijvingskosten: deze vallen in 2010 iets lager uit dan 
begroot. 

• Organisatiekosten: deze vallen hoger uit dan begroot: € 191.607 in plaats van de 
begrote € 170.000. Belangrijke posten bij deze overschrijding: de (niet begrote maar de in 
de mei-ALV afgesproken) inzet van het wervingsbureau t.b.v. een nieuwe voorzitter kost 
bijna € 6.000. Er is bijna € 5.000 meer uitgegeven aan drukwerk door mutatie van de 
voorraad. Nog een belangrijke oorzaak van de hogere organisatiekosten: door de 
toename van projectactiviteiten stijgen de organisatiekosten. Met name de 
administratiekosten (ruim € 6.000 overschrijding van de begroting), de niet te vorderen 
omzetbelasting (tegenvaller van ruim € 8.000) en het bijwerken van de website (ruim 
€ 11.000) zijn kosten die gestegen zijn door de toename van de projecten. Daar staat 
tegenover dat ruim € 25.000 aan projectinkomsten ingezet kan worden om deze 
meerkosten te dekken. 

• Activiteitenkosten: deze post kan gelezen worden als het geld dat we investeren in 
activiteiten van de landelijke commissies. Hiervoor wordt in 2010 € 8.000 minder 
uitgegeven dan de begrote € 61.000. Het activiteitenniveau van de commissies heeft nog 
niet het maximum bereikt wat volgens de begroting mogelijk is. 
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Totaalbeeld baten en lasten Eigen Organisatie 
Op het eerste gezicht komen we in 2010 voor de eigen organisatie gunstiger uit dan begroot: 
we hebben een overschot van € 63.531 in plaats van een tekort van € 38.500. 
 

  Eigen organisatie  

     Realisatie    Begroting  

  2010    2010  

  €    €  

Baten            700.828              592.500  

Lasten            637.297              631.000  

               63.531               -38.500  

 
Maar daarbij is het natuurlijk belangrijk om te kijken hoe het financiële plaatje er uit ziet 
zonder de eenmalige mee- of tegenvallers die nu zijn meegenomen bij deze totaalcijfers over 
de eigen organisatie.  
 
Aan de inkomstenkant zijn incidentele, eenmalige inkomsten, de belangrijkste zijn:  

• € 13.111 giften en donaties (bovenop de begrote € 50.000 legaten en nalatenschappen); 

• € 114.497 vanwege verkoop van effecten en aandelen;  

• € 42.709 vanwege overdracht van vermogens van opgeheven afdelingen 
Aan de uitgavenkant zijn incidentele, eenmalige extra uitgaven. De belangrijkste zijn: 

• € 5.851 werving voorzitter 

• € 8.309 niet te vorderen omzetbelasting 
 
Als we deze effecten uit het financieel overzicht van de eigen organisatie halen, ziet het beeld 
er anders uit: 
 

  Eigen organisatie, structureel  

       Realisatie      Begroting  

  2010    2010  

  €    €  

Baten             541.169             592.500 

Lasten             633.218             631.000 

              -92.049              -38.500 

 
Zonder de incidentele posten, blijkt het tekort op de eigen organisatie € 92.000 ten opzichte 
van de begroting € 38.500. De lasten zijn slechts beperkt hoger dan begroot; er is met name 
sprake van te lage structurele baten. Hiermee is rekening gehouden in de begroting voor 
2011. 
 
Eigen Vermogen 
Het Eigen Vermogen van de NVVS is in 2010 enigszins gekrompen: van € 1.811.428 eind 
2009 naar € 1.763.888 eind 2010. In dit totaalbedrag is (vooruitlopend op financiële 
paragrafen van de volgende hoofdstukken) ook al de investering meegenomen die we 
gedaan hebben in projecten resp. communicatie en groei.  
Het Eigen Vermogen is daarmee nog goed op peil en staat er gunstiger voor dan we bij het 
opstellen van de begroting van 2010 hadden voorzien. Toen hadden we becijferd dat het 
vermogen eind 2010 2,5 ton lager zou zijn en € 1.508.000 zou bedragen.  
Dat geeft een stevige financiële basis voor de komende jaren – maar neemt niet weg dat we 
in 2011 hard moeten werken aan de groei van onze structurele baten. 
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2. Communicatie en groei 
 

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2010-2012 legt het bestuur uit dat de begrote 
structurele baten in 2010 van € 45.000 niet is gehaald. De definitieve jaarcijfers van 2010 
bevestigen dat. Als uitleg geeft het bestuur op de ALV van 13 november 2010 de volgende 
redenen:  
 
Een aantal potentiële structurele inkomstenbronnen zijn onderzocht maar blijken onvoldoende 
op te leveren 

• Overleg met diverse partijen binnen en buiten VWS heeft uitgewezen dat een verruiming 
van onze basissubsidie weinig kans van slagen heeft. 

• Een verzoek om meerjarige financiële steun is in 2009 afgewezen door de Sponsor Bingo 
Loterij. Een nieuwe aanvraag is onlangs ingediend. We zijn na onderzoek geen andere 
fondsen tegengekomen die structurele financiële steun kunnen bieden.  

• Ouderenbond ANBO heeft geen interesse in gecombineerd lidmaatschap vanwege de 
grote verschillen in omvang tussen ANBO en NVVS. Als kennispartner en 
samenwerkingspartij bij voorlichting en belangenbehartiging zijn we overigens wel 
interessant. 

• Er wordt sinds medio dit jaar een bescheiden toegangsprijs van € 3 p.p. gevraagd voor 
niet-leden bij bijeenkomsten van de HOORagenda. Dit gaat naar schatting € 2.500 per 
jaar opleveren (en benadrukt het voordeel van lidmaatschap). 

• In de zomer van 2010 is een donateurswervingsactie gehouden in de vorm van een 
mailing naar mensen die hun mailadres achter lieten op Hoorwijzer.nl, bij 
voorlichtingsbijeenkomsten en via andere contactmomenten. De respons is ca. 2%, een 
netto inkomstenresultaat van € 900.  

 
Er is het nodige voorwerk gedaan om groei via ledenwerving mogelijk te maken  

• Het ledenadministratiesysteem is nu zodanig ingericht dat we leden- en donateurswerving 
via ‘direct mail’ en andere directe contacten kunnen aangaan. We verzamelen nu 
consequent e-mailadres op interessegebied. 

• Een bezinning op wat we als NVVS te bieden willen hebben, is in een vergevorderd 
stadium (en gepresenteerd aan de ALV in de vorm van het ‘NVVS-paspoort’).  

• We hebben ons doelgroepenbeleid geformuleerd, om beter aan te sluiten bij de vragen 
en interesses van onze verschillende doelgroepen, zowel leden als geïnteresseerden 
(lees: potentiële leden en donateurs). 

• Er is een start gemaakt met een andere formule van het ledenblad HOREN waarbij twee 
zaken aangepast worden: een soberder uitvoering (met behoud van kwaliteit) om een 
verschuiving van interne naar externe communicatie te faciliteren. En een bladformule die 
meer aansluit bij de verschillende doelgroepen van de NVVS. 

• We hebben marketingbureau Fairchild ingeschakeld om ons te helpen bij goede plannen 
en (vooral) veel verschillende wervingsacties.  

 
We hebben minder in groei geïnvesteerd dan we hadden gepland  

• Met een totaalbedrag in 2009 van € 35.384 is de investering in ‘groei en communicatie’ 
overigens ruim onder de begrote € 76.000 gebleven. In 2010 bedragen de investeringen 
geraamd op € 38.401 waar € 60.000 begroot was. 

• Dit jaar blijkt dat we te weinig menskracht op het landelijk bureau kunnen inzetten om de 
nodige vaart te brengen in voorwerk en daarna wervingsacties. Daardoor hebben we 
vertraging opgelopen. 

 
De extra structurele inkomsten in 2010 blijven dus ver onder het niveau dat het bestuur 
zichzelf ten doel had gesteld. Maar: in 2009 en 2010 zijn de nodige voorwaarden gecreëerd 
om succesvol aan de slag te gaan. Een belangrijke stap is de inzet van marketingbureau 
Fairchild. Zij starten in het najaar van 2010, in nauw overleg met landelijk bestuur en bureau, 
met het opstellen van een plan voor werving van leden en donateurs en voor het vergroten 
van structurele inkomsten. Stappen die onder meer gezet zijn: 

• Analyses van bezoekers- en verkoopgegevens, en van huidig en potentieel bereik van 
NVVS-folders, -nieuwsbrieven, publiciteit e.d. 
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• Brainstormsessies met leden en geïnteresseerden resp. met vrijwilligers, om een beter 
beeld te krijgen van ons huidige en gewenste imago en activiteitenpakket 

• Opstellen van een actieplan met diverse mogelijkheden voor structurele groei met behulp 
van nieuwe of aangescherpte activiteiten en producten. 

Het marketingplan wordt begin 2011 afgerond en dan in gang gezet.  
 
Mede op basis van al het voorwerk wat in 2009/2010 gedaan is en de perspectieven die we 
samen met Fairchild hebben ontwikkeld, zet de NVVS eind 2010 koers naar een 
investeringsbeleid om tot structurele groei te komen. Samen met het bestuur vindt de ALV het 
te vroeg om al ‘de handdoek in de ring te gooien’ en niet meer te investeren – vanuit het 
besef dat stilstand onherroepelijk tot krimp zal leiden.  
 
Communicatie en groei financieel 
Omdat er geen externe financiele middelen gevonden zijn voor de activiteiten rond 
Communicatie en groei, zijn alle activiteiten uit eigen middelen bekostigd. De grootste 
kostenpost betreft de inzet van adviesbureau Fairchild (in Externe personeelskosten). De 
voorziene investering uit eigen middelen is min of meer conform de begroting (€ 35.000 
begroot, € 38.402 daadwerkelijk ingezet). 
 

  Communicatie & Groei  

  Realisatie    Begroting  

  2010    2010  

Baten  €    €  

Subsidies en bijdragen               -           25.000  

               -           25.000  

    

Lasten    

Personeelskosten               -           30.000  

Externe personeelskosten       36.284                 -    

Organisatiekosten         2.118         30.000  

       38.402         60.000  

    

Resultaat     (38.402)      (35.000) 

    



NVVS-jaarverslag 2010   16 

 

3. Projecten 
 
Naast de kerntaken en de activiteiten rond communicatie en groei, voert de NVVS diverse 
projecten uit. Kenmerk van deze projecten is dat het om onderscheiden NVVS-activiteiten 
gaat, die in een relatief beperkte tijdspanne en met een eigen budget leiden tot specifieke 
eindresultaten.  
 
3.1. Project Hoorwijzer-CQI 

• Looptijd: 2009 – 2010  

• Externe financiële middelen: VWS-projectsubsidie € 53.000,-. 

• Interne financiële middelen (‘Bronts’): € 53.187,-. 
Samen met het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) start de NVVS in 2009 met de integratie 
van de CQI-vragenlijst in Hoorwijzer.nl. Doel van het project is het integreren van de pas 
ontwikkelde CQ-index Auditieve Hulpmiddelen in de Hoorwijzer.nl-website. Een CQ-index is 
een bepaalde manier van het inventariseren van de ervaringen van cliënten, op zodanige 
wijze dat zowel zorgconsumenten, zorgaanbieders als zorgverzekeraars profijt hebben van 
de verkregen informatie.  
De integratie van de CQ-index Auditieve Hulpmiddelen in de Hoorwijzer.nl-website vraagt 
wederzijds de nodige aanpassingen, proefmetingen en vergelijkingen tussen verschillende 
onderzoeksgroepen. Er gaat, na een voorspoedige start, veel tijd zitten in de discussie met 
veldpartijen (audiciens, hoortoestelfabrikanten, Stichting Audicien Register) om tot afspraken 
te komen over de openbaarheid van gegevens uit de CQI. De discussie leidt er helaas niet tot 
toe dat audiciens, hoortoestelfabrikanten en StAr zich aansluiten bij het project. 
Zorgverzekeraars blijven echter enthousiast en de opgelopen achterstand blijft beperkt tot 
enkele maanden. Dat betekent dat de definitieve integratie in het voorjaar van 2011 kan 
worden afgerond (met instemming van de subsidieverstrekker). 

• Afwijkingen in de planning: ca. vier maanden vertraging. 

• Financieel: 
 

Project CQI   

 Totaal project 

 realisatie begroot 

 € € 

Uitgaven   

Personeelskosten   

projectleider          6.664         7.000  

projectuitvoerder        41.595       40.000  

secretariële ondersteuning          2.542         4.000  

        50.801       51.000  

   

Inzet door derden   

website        52.777       48.500  

        52.777       48.500  

   

Materiële kosten   

onderzoek (panels)          2.609         6.000  

kantoorkosten                 -            500  

          2.609         6.500  

   

Totaal kosten      106.187     106.000  

   

Inkomsten   

Subsidie        53.000       53.000  

Totaal inkomsten        53.000       53.000  

   

Eigen bijdrage NVVS        53.187       53.000  
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3.2. Project Toegankelijkheid samenleving voor doven en slechthorenden 

• Looptijd: 2009 – 2012  

• Externe financiële middelen: VWS-projectsubsidie € 147.500 

• Interne financiële middelen (‘Bronts’): € 91.500 
Medio 2009 wordt door het Ministerie van VWS een projectsubsidie toegekend aan Signaal, 
het samenwerkingsverband voor toegankelijkheid van de samenleving voor doven en 
slechthorenden. De NVVS heeft een organisatorische kernrol in dit project, als penvoerder, 
administrateur, werkgever van de projectmedewerker en algeheel secretarieel ondersteuner. 
In 2010 wordt de website www.toegankelijk.nu opgeleverd. Ten aanzien van toegankelijk OV 
stelt Signaal tips op voor gebruik van de nieuwe OV-chipkaart, worden knelpunten in het OV 
geïnventariseerd m.b.v. ‘klankbordgroep’ en vertaald naar tips. Ten aanzien van 
toegankelijke medische zorg is er een inventarisatie gemaakt van de toegankelijkheid voor 
doven en slechthorenden van Huisartsenposten. Met teleurstellend resultaat: in Nederland 
hebben welgeteld 4 HAP’s iets geregeld voor hun communicatie met dove of slechthorende 
patiënten. De inzichten van Signaal zijn vastgelegd in een visiedocument en voorgelegd aan 
de Nederlandse Vereniging van Huisartsenposten.  Er worden ziekenhuis-ervaringen van 
slechthorende en dove patiënten bijgehouden uit de regionale afdelingen van participerende 
Signaal-organisaties die later worden vastgelegd in een aparte folder. Ten aanzien van 
toegankelijke gebouwen wordt er in 2010 geëxperimenteerd met een aangepaste manier 
van ringleidinglobby: beginnen bij de bron. Nieuwbouw- en renovatieprojecten waar de 
landelijke overheid via de Rijksgebouwendienst een bemoeienis mee heeft, worden centraal 
gepubliceerd. We houden deze publicaties bij en leggen snel contact met de betreffende 
aannemers. Door al in een vroeg stadium (en daarna herhaald contact) uitleg en advies te 
geven over gepaste voorzieningen, willen we een hoger rendement uit onze lobby-activiteiten 
halen. In 2010 zijn ruim 100 projecten benaderd 

• Afwijkingen in de planning: door wisseling van projectmedewerker lopen 
projectonderdelen vertraging op. Een aantal projectonderdelen zijn lastiger te plannen: 
verwikkelingen op Europees niveau t.a.v. bemiddelingsdiensten, bijvoorbeeld. Vooralsnog 
ligt het project in z’n totaliteit redelijk op koers, op onderdelen is er soms wat vertraging 
(die we in de loop van de projectperiode willen wegwerken). 

• Financieel:  
 

Project Signaal   

 Totaal project 

 realisatie begroot 

 € € 

Uitgaven   

Personeelskosten   

projectleider        13.327       34.000  

projectuitvoerder        18.063       76.000  

secretariële ondersteuning        10.166       31.000  

lobbyist        14.879       76.000  

        56.435     217.000  

   

Inzet door derden   

website          8.058       10.000  

          8.058       10.000  

   

Materiële kosten   

publiciteit          3.864       12.000  

          3.864       12.000  

   

Totaal kosten        68.357     239.000  

   

Inkomsten   

Subsidie        48.396     147.500  

Totaal inkomsten        48.396     147.500  

   

Eigen bijdrage NVVS        19.961       91.500  
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3.3. Project SOAP! ondertiteling voor doven en slechthorenden 

• Looptijd: 2009 – 2012  

• Externe financiële middelen: VWS-projectsubsidie € 140.000  

• Interne financiële middelen (‘Bronts’): n.v.t. 
Medio 2009 wordt door het Ministerie van VWS een projectsubsidie toegekend aan SOAP!, 
het Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s! De NVVS heeft een 
organisatorische kernrol in dit project, als penvoerder, administrateur, werkgever van de 
projectmedewerker en algeheel secretarieel ondersteuner. In 2010 wordt de website 
www.toegankelijk.nu opgeleverd. Ten aanzien van de wettelijke verplichting van 
ondertiteling vindt in 2010 overleg plaats met het Ministerie van OCW. Het resultaat is 
bijzonder positief: de verplichting tot ondertiteling, nu vastgelegd in een AMvB, zal wettelijk 
verankerd blijven, ook voor de periode nadat de AMvB afloopt. SOAP! maakt een eigen telling 
van ondertitelde programma’s van de landelijke commerciële omroepen: de HMG-omroepen 
presteren conform de verplichting van de overheid, de RTL-omroepen ondertitelen nog 
steeds niet of nauwelijks. Ten aanzien van betere kwaliteit van ondertiteling: we houden 
ervaringen bij van ondertitelgebruikers, waarbij SOAP! fungeert als het centrale meldpunt. Uit 
die ervaringen blijkt dat (los van incidentele technische problemen en storing door matige 
kabelontvangst) het grootste knelpunt de kwaliteit van live-ondertiteling is. Met NPO zijn 
documenten uitgewisseld over een zinnige kwaliteitsmaat voor live-ondertiteling. De 
voorbereidingen voor een ‘kwaliteitspanel’ starten. Ten aanzien van meer ondertitelde 
publieks-DVD’s: in 2010 is het resultaat van een enquête over ondertitelde DVD’s 
gepubliceerd en een eerste overzicht van ondertitelde DVD’s samengesteld en gepubliceerd 
op www.ondertiteling.nu. Bijzonder: in overleg met SOAP! heeft het Nederlands Film 
Festival een aantal films met ondertiteling en gebarentolk vertoond. 

• Afwijkingen in de planning: omdat de wettelijke verplichting gehandhaafd blijft, zijn 
geplande publieksacties rond deze doelstelling niet ingezet. De contacten met regionale 
omroepen blijven achter. Het overleg met DVD-distributeurs komt nog niet van de grond.  
Vooralsnog ligt het project in z’n totaliteit redelijk op koers, op onderdelen is er soms wat 
vertraging (die we in de loop van de projectperiode willen wegwerken). 

• Financieel:  
 

Project SOAP!   

 Totaal project 

 realisatie begroot 

 € € 

Uitgaven   

Personeelskosten   

projectleider          5.930       20.000  

projectuitvoerder        26.412       68.000  

secretariële ondersteuning          4.523       20.000  

        36.865     108.000  

   

Inzet door derden   

website        11.447       15.000  

        11.447       15.000  

   

Materiële kosten   

publiciteit          5.042       12.000  

onderzoek (panels)              77         5.000  

          5.119       17.000  

   

Totaal kosten        53.431     140.000  

   

Inkomsten   

Subsidie        53.431     140.000  

Totaal inkomsten        53.431     140.000  

   

Eigen bijdrage NVVS              -                -  
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3.4. Project OPCI  

• Totale uitgaven: € 6.589 

• Bijdrage vanuit NVVS: € 3.249 
OPCI (Onafhankelijk Platform CI) wijkt af van de andere hier genoemde projecten: het gaat 
om een lopend samenwerkingsverband van de doven- en slechthorendenorganisaties, 
waarbij uit het verleden een geoormerkt bedrag meegenomen wordt. Dit bedrag is 
geoormerkt bij de opheffing van de toenmalige Commissie CI (die feitelijk ook een 
samenwerkingsverband was en omgevormd is naar OPCI). Er is, naast dit geoormerkte 
bedrag, geen externe bron van financiering. Overigens: de Commissie CI (in 2010 nog ‘in 
oprichting) wordt bekostigd vanuit het structurele activiteitenbudget van de NVVS. 
 
3.5. Project Vrijwilligerstrainingen 

• Looptijd: 2009 – 2010  

• Externe financiële middelen: VWS-projectsubsidie € 54.144 

• Interne financiële middelen (‘Bronts’): € 13.536 
In 2009 vroeg de NVVS onder de titel ‘Professionele inzet en ervaringsdeskundigheid’ bij het 
ministerie van VWS subsidie aan voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. In 
2010 vinden 6 trainingen plaats: opleiding tot ervaringskennis, ervaringskennis 
Brughoektumor, Interactietechniek tijdens presentatie, digitaal vergaderen, binnenkomen bij 
instellingen en assertiviteitsworkshop. Drie commissies maken gebruik van de mogelijkheid 
van een coachingstraject voor de interne samenwerking en taakverdeling. 

• Afwijkingen in de planning: Voor de jaren 2009 en 2010 werd voor in totaal 18 trainingen 
een bedrag van € 54.144 toegekend. Zoals te zien is, is het totale bedrag nog niet 
besteed in 2010. Het Ministerie van VWS heeft uitstel verleend om nog trainingen te 
geven tot 1 april 2011. 

• Financieel:  
 

Project Vrijwilligerstrainingen 

   

 Totaal project 

 realisatie begroot 

 € € 

Uitgaven   

Inzet door derden   

trainingen 33.919  67.680  

Totaal kosten 33.919  67.680  

   

Inkomsten   

Subsidie 27.006  54.144  

Totaal inkomsten 27.006  54.144  

   

Eigen bijdrage NVVS   6.913  13.536  

 
3.6. Project SeniOoren 

• Looptijd: 2010 – 2012 

• Externe financiële middelen: projectsubsidie VSB-fonds (€ 60.000), Van den Berch van 
Heemstede Stichiting (€ 1.500), RCOAK (€ 8.000). 

• Stichting Plotsdoven en Dovenschap dragen elk € 1.000 bij.  

• Interne financiële middelen (‘Bronts’): € 16.000. 
In samenwerking met Dovenschap, Stichting Plotsdoven en ouderenbond ANBO vraagt de 
NVVS in 2010 subsidie aan voor het gezamenlijke SeniOoren-project. Doel van het project is 
om ouderen beter voor te lichten over alles wat met slechthorendheid en doofheid te maken 
heeft, en om daarnaast de krachten te bundelen waar het gaat om belangenbehartiging. Het 
project SeniOoren gaat een structuur opbouwen waarmee de genoemde organisaties deze 
samenwerking structureel kunnen borgen. Diverse fondsen dragen bij aan de begroting, het 
project gaat eind 2010 van start. Uiteraard wordt een en ander nauw kortgesloten met de 
eigen NVVS-activiteiten op dit terrein, o.a. door de Commissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid. 
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Project SeniOoren     

     

  Totaal project  

  realisatie begroot  

  € €  

Uitgaven     

Inzet door derden     

projectuitvoerder         11.175     103.296   

         11.175     103.296   

     

Materiële kosten     

onderzoek (panels)               27         4.000   

kantoorkosten                 -         1.500   

               27         5.500   

     

Totaal kosten         11.202     108.796   

     

Inkomsten     

Subsidie           6.202       69.500   

Bijdragen           2.000       23.296   

Totaal inkomsten           8.202       92.796   

     

Eigen bijdrage NVVS           3.000       16.000   

     

 
 
3.7. In 2010 ontwikkelde en gehonoreerde projecten 
In 2010 is een aantal projectaanvragen ontwikkeld en gehonoreerd. Het gaat om de volgende 
projecten:  

• Trainingen voor vrijwilligers. In 2010 is er opnieuw subsidie aangevraagd voor 2011-2012 
voor ‘Scholingsprogramma vrijwilligers”.  De NVVS is van mening dat Voor 2011 is een 
subsidie bedrag van € 16.638 (eigen bijdrage van 4160) verleend. Voor 2012 volgt nog een 
subsidiebedrag van € 2.968.  

• Ervaringskennis genereren, vastleggen en toepasbaar maken. De NVVS heeft in 2010 
geëxperimenteerd met een methode om ervaringen boven tafel te halen en vast te leggen – 
ervaringen in het omgaan met een gehooraandoening. Je kunt leren van hoe anderen omgaan 
met lastige situaties die voortkomen uit hun gehoorbeperking, hun tinnitus, Ménière of andere 
gehooraandoening. Het in kaart brengen van deze ‘ervaringskennis’ en het daarbij ontwikkelen 
van ‘ervaringsdeskundigheid’ staat centraal in dit project. Met deze methode kan o.a. 
voorlichting versterkt worden, lotgenotencontact vormgegeven en ervaringsdeskundigheid 
ontwikkeld. De projectsubsidie stelt ons in staat om in een periode van vier jaar, de methode uit 
te werken en stevig te verankeren in onze organisatie. Dat doen we niet alleen: we werken 
hierbij samen met de vereniging voor Manisch-Depressieven, de Wervelkolom en 
Neurofibromatose Vereniging Nederland. Ook trainingsbureau Odyssee zal waarschijnlijk een 
rol bij het project spelen. We werken hier juist met verenigingen samen die niets met gehoor 
hebben, zodat we de methodiek zo goed mogelijk kunnen doorontwikkelen. Het project is 
verdeeld in een algemeen gedeelte over methodische vraagstukken (wat we gezamenlijk doen) 
en een gedeelte over het verzamelen van specifieke ervaringen (wat we ieder apart doen voor 
de eigen problematieken). Het project loopt in totaal vier jaar, de NVVS krijgt over die periode 
een subsidie van € 82.080 en legt eenzelfde bedrag bij uit ‘Bronts’. Bovendien neemt de NVVS 
de coördinerende rol van het totale project en krijgt daartoe een subsidie van nog eens € 
124.520. 

• CQI voor Audiologische Centra. Dit project betreft het ontwikkelen van een meetinstrument 
om ervaringen van cliënten van Audiologische Centra systematisch in beeld te brengen. Zo 
weten we preciezer wat ‘de klant’ vindt van wat Audiologische Centra hen bieden. Dit project 
wordt samen met het Centrum Klantervaring Zorg en het NIVEL gedaan (die veel ervaring 
hebben met CQI-ontwikking) maar natuurlijk ook met de FENAC, de koepelorganisatie van 
Audiologische Centra. Ook zorgverzekeraars zullen erbij betrokken worden. Het project zal 
twee jaar in beslag nemen. De NVVS deed eerder ervaring op met de CQI voor audiologische 
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hulpmiddelen, die nu geïntegreerd is in Hoorwijzer.nl. Het CKZ krijgt een subsidie van € 
215.640, de NVVS een bedrag van € 78.450 en legt daar € 26.250 bij uit ‘Bronts’. 

 
Verder heeft de CG-Raad een subsidie verkregen vanuit het Fonds Nuts Ohra voor het (laten) 
opstellen van een functiegericht verstrekkingsprotocol Hulpmiddelenzorg voor mensen met 
hoorproblemen. Dit project is onderdeel van een groter project, waarbij ook functiegerichte 
protocollen worden ontwikkeld in samenwerking met en voor de doelgroep van de Nederlandse 
Cystic Fibrosis Stichting (NCFS), de Nederlandse Stomavereniging (NSv) en de Landelijke 
Vereniging van Geamputeerden (LVVG). De CG-raad legt het inhoudelijk en organisatorisch 
coördinatorschap van het auditieve deelproject bij de NVVS neer. Het NPI en met name Yvonne 
Heerkens was reeds eerder benaderd om dit project uit te voeren. Met het project is een subsidie 
van € 38.7356 plus € 3.500 gemoeid dat via de CG-raad naar de projectuitvoerders en -
medewerkenden zal gaan, waarbij de NVVS een vergoeding van ca. € 2.000 voor haar rol kan 
declareren. Er is geen bijdrage vanuit Bronts. 
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Bijlagen 
 
1. Bestuur  
2. Landelijk bureau 
3. Ledenaantal, afdelingen, commissies en werkgroepen 
4. Subsidieverstrekkers en sponsors 
5. Lijst met afkortingen 
 
 
1. Bestuur  
 
Per 31 december 2010 bestaat het bestuur van de NVVS uit de volgende leden: 

• drs. G.T.J.M. Derks (voorzitter) 

• H. de Graaf (bestuurslid) 

• mw. L.M. Huguenin (bestuurslid) 

• A. Mepschen (penningmeester) 

• mw. R. van Moolenbroek-Balder (tweede voorzitter en secretaris) 

• mw. J.H.A.M. de Wit-Fleer (bestuurslid) 

• dr. T. Zuidema (tweede penningmeester) 
 
2. Landelijk bureau 
 
Per 31 december 2010 werken op het landelijk NVVS-bureau de volgende personen: 

• drs. J. Beelen, directeur 

• mw. N. van Dalen, secretariaats-/projectmedewerker 

• mw. I. van Doorn, projectmedewerker SOAP! 

• mw. A. van Lynden, projectmanager 

• mw.drs. J. Noordhof, vrijwilligersondersteuner (volgt dhr. E. Otger op per 1 juni 2010) 

• mw. K. Schols, ledenadministrateur 

• mw. L. Soerdjbali, administratief medewerker 

• mw. J.E. Spronk, directiesecretaresse 

• mw. I. Smessaert, projectmedewerker Signaal (volgt dhr. J. Verdonk op per 1 november 
2010) 

 
3. Ledenaantal, commissies, werkgroepen en afdelingen 
 
Eind 2010 heeft de NVVS 7319 leden, zijn er 10 landelijke commissies, 1 werkgroep en 22 
afdelingen. In 2010 heffen drie afdelingen zich op: Stedendriehoek, Zuid-Holland Noord en 
Drenthe. 
 
Landelijke commissies en werkgroepen 
Commissie Tinnitus en Hyperacusis 
Commissie Ménière 
Commissie Brughoektumor  
Commissie Cochleaire Implantatie i.o. 
Commissie 50+ ouderen 
Commissie Middengroep 

Commissie Toegankelijkheid 
Commissie Totale Communicatie 
Commissie Internationale zaken 
Commissie Ouderenzorg en 
Slechthorendheid 
Werkgroep Beurzen 

 
Afdelingen 
Alkmaar 
Breda 
Regio Den Haag 
Eindhoven 
Flevoland Z/O 
Friesland 
Gelderland, Oost 
Gelre 

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

Noordoostpolder 
Tilburg 
Midden-Nederland 
Venlo 
West-Friesland 
Zeeland
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4. Subsidieverstrekkers en sponsors 
*
 

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

• Het Ministerie van VWS verstrekte een subsidie voor het project 
‘Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2009-2010’. 

• De Week van de Ondertiteling van SOAP! is gesponsord door NVVS-afdeling Midden-
Nederland. 

• De projecten SOAP!, Signaal en Hoorwijzer-CQI krijgen subsidie van het Ministerie van 
VWS/Fonds PGO. 

• Phonak stelt een koffer met communicatie-apparatuur beschikbaar voor intern gebruik. 

• Eventuele subsidieverstrekkers en sponsors op lokaal/regionaal niveau zijn terug te 
vinden in de jaarverslagen van de betreffende NVVS-afdelingen. 

 

                                                      
*
 Conform de NPCF-gedragscode Fondsenwerving door patiënten/consumentenorganisaties 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. 
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Bijlage 5: Afkortingenlijst  
 
ALV  Algemene Ledenvergadering 
AMC Academisch Medisch Centrum 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
ANBO Algemene Nederlandse Ouderen Bond 
BAHA Bone Anchored Hearing Aid 
CG-Raad Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad 
CI Cochleaire Implantatie / Cochleair Implantaat 
CKZ Centrum Klantervaring Zorg 
CQ / CQI Consumer Quality Index 
CRM Client Relationship Management 
CVZ College voor Zorgverzekeringen 
DTL Deutsche Tinnitus Liga 
EFHOH European Federation for the Hard of Hearing 
FENAC Federatie van Nederlandse Audiologische Centra 
Fonds PGO Fonds voor Patiënten-, Gehandicapten-organisaties en Ouderenbonden 
FOSS Federatie van Ouderverenigingen van Slechthorende kinderen en kinderen 

met Spraak-taalmoeilijkheden 
GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg 
HMG Holland Media Groep 
IFHOH International Federation for the Hard of Hearing 
i.o. in oprichting 
IR Infra Rood 
KNO Keel-, Neus- en Oor (-arts of -vereniging) 
LVVG Landelijke Vereniging voor Geamputeerden 
NCFS Nederlandse Systic Fibrosis Stichting 
NC PLD Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoven 
NGT Nederlandse Gebaren Taal 
NIPO Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie 
NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 
NmG Nederland ondersteund met Gebaren 
NOAH Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen 
NPI Nederlands Paramedisch Instituut 
NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 
NSv Nederlandse Stomavereniging 
NVVS Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
OHRA Onderlinge ziektekostenverzekeringsfonds van Hoogere RijksAmbtenaren. 
OPCI Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie 
OV Openbaar Vervoer 
PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond 
PGO Patiënten-, Gehandicapten- en Ouderenorganisaties 
PON Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant 
RCOAK Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor 
RTG Stichting Register Tolk Gebarentaal 
RTL Radio Tele Luxemburg 
SH Slecht Horend 
SOAP! Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s! 
StAr Stichting Audicien Register 
UWV Uitvoering Werknemersverzekeringen 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 


