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Beleid/activiteiten en financieel beleid  2014-2016 
 
Inhoud: 

 Beleid/activiteiten 2014 – 2016 

 Financieel beleid 2014 – 2016 

 Toelichting op de meerjarenbegroting 
 
BELEID/ACTIVITEITEN 2014 – 2016 
 
Federatievorming met FOSS en mogelijk ook SH-Jong 10 
Doelstellingen van federatievorming met FOSS en SH-Jong: 

 sterkere positie: krachtenbundeling, betere profilering, herkenbaarheid en vindbaarheid voor 
stakeholders en buitenwacht. 

 efficiency, kostenbesparing: bureaufusie, integreren van administratieve processen en 
ledenperiodiek. Integreren van de drie kerntaken en belangrijke organisatorische taken. 

 vergroten van kansen op subsidies van overheid en fondsen, en sponsoring door bedrijven. 
Zwaan-kleef-aan-constructie: de federatie moet de mogelijkheid bieden aan andere organisaties om in 
de komende jaren alsnog aan te sluiten. In eerste instantie zetten we deze federatie op met FOSS en 
(bij voorkeur ook) met SH-Jong. Deze moet in 2014 z’n beslag krijgen. 
 20 
Continueren en versterken samenwerking met ‘de 7’ 
Continueren en versterken samenwerking met de zes zusterorganisaties. Naast FOSS en SH-Jong 
zijn dat Dovenschap, Jongerencommissie, FODOK en Stichting Plotsdoven. Samenwerking vindt in 
ieder geval plaats rond de SamenSterk-projecten (vh. voucherprojecten) en verder rond arbeid, 
Verbindend Vernieuwen en Passend Onderwijs. Doelstellingen: 

 vergroten kansen op realiseren van inhoudelijke doelstellingen: krachtenbundeling is effectiever. 

 verwerven aanvullende subsidies en financiële steun: krachtenbundeling maakt ons herkenbaar 
en aanspreekbaar voor de buitenwereld.  

 versterken structurele samenwerking en efficiency. Vergroten kansen op instellingssubsidie door 
de overheid (aansluiten bij beleid van clusteren, schaalvergroting, professionalisering). 30 

 
Kerntaken voorlichting – lotgenotencontact – belangenbehartiging  
Voorlichting:  

 communicatiebeleid en -middelen aanpassen aan federatie met FOSS en mogelijk SH-Jong. Eén 
naam gaan hanteren, bezinning op ledenperiodiek en communicatie met leden en doelgroepen. 

 continueren en waar mogelijk versterken van digitalisering van informatievoorziening en publiciteit 
(websites, digitale nieuwsbrief, social media).  

 vernieuwen, uitbreiden en rendabeler maken van publicaties en Winkel.  

 HOORagenda continueren en rendabeler maken (ledenwerving, verkoop) 

 1-op-1 voorlichting (e-mail, telefoon) verder stroomlijnen en vergroten bijdrage vanuit commissies. 40 
Lotgenotencontact: 

 continueren en versterken van digitalisering van lotgenotencontact (o.a. discussieforums) 

 opzetten kleinschalig lotgenotencontact, aanhaken bij HOORagenda (samenwerking met GGMD). 
Belangenbehartiging: 

 inkrimpen personele inzet voor belangenbehartiging hoorhulpmiddelen, conform beleidsplan 2013-
2015. Overhevelen belangenbehartigende activiteiten naar vrijwilligersinzet en/of projecten. 
Implementeren van ‘spreekbuis’-benadering van belangenbehartiging. 

 toerusten vrijwilligers en commissies voor rol in belangenbehartiging.  
 
Instandhouding  50 

 continueren ondersteuning vrijwilligers, werven nieuwe vrijwilligers 

 integreren ervaringskennis-methodiek in voorlichting en lotgenotencontact. 

 financiële bijdragen aan NVVS-projecten vanuit afdelingen realiseren 

 aanpassen structuur en werkwijze op SH-gebieden. Er komen veel vragen op ons af over 
slechthorendheid die niet onder één van de commissiethema’s vallen (de commissies Totale 
Communicatie, Toegankelijkheid, Ouderenzorg/SH, middengroep, 50+), daar willen we vrijwilligers 
en een structuur voor vinden. Verder willen we een aanwijsbare SH-cluster hebben binnen de 
NVVS, vanwege federatievorming. Tot slot willen we meer samenhang tussen de verschillende 
SH-activiteiten en dat op een efficiënte manier organiseren.  
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 start verenigingsbrede discussie over toekomst afdelingen in relatie tot regionale activiteiten, 
landelijke commissies, landelijke projecten. Begin 2013 zal het bestuur met een uitgebreidere 
inventarisatie dan voorgaande jaren, een stand van zaken opmaken. Welke activiteiten ontplooien 
de afdelingen? Hoeveel deelnemers trekken deze activiteiten? Hoe is het bestuur georganiseerd, 
welke perspectieven voor de komende jaren zijn er voor bestuurlijke kracht, continuïteit, ‘good 
governance’ en zorgvuldig beheer en? De inventarisatie wordt gemaakt op basis van de 
(gebruikelijke maar uitgebreidere) enquête ten behoeve van het NVVS-jaaverslag. De bevindingen 
en conclusies worden gepresenteerd en besproken op de ALV van het voorjaar 2014, om  
vervolgens te komen tot een beleid voor de toekomst van de afdelingen in de komende jaren.  

 10 
Marketing en groei, projectacquisitie 

 continueren en versterken van grotere naamsbekendheid en werven van nieuwe leden. 
Versterken inzet van digitale middelen voor ‘vindbaarheid’, o.a. Google Adwords.  

 beleid ontwikkelen voor ledenbehoud of follow-upaanbod aan leden die opzeggen 

 actieve projectontwikkeling en projectacquisitie via fondsen en sponsors. De eigen achterban 
actief benaderen voor financiële steun van ontwikkelingen en projecten.  

 interne organisatie omvormen naar combinatie structureel – projectmatig. Projectontwikkeling,  
-calculatie en –management integreren in het bureau. Personeelsbeleid aanpassen.  

 ‘vermarkten’ van CQI-methode, kostendekkend uitvoeren.  
 20 
 
FINANCIEEL BELEID 2014 – 2016 
 
Sluitende begroting 
Het bestuur wil per 1 januari 2016 een sluitende begroting gerealiseerd hebben. Dat gebeurt enerzijds 
door het verwerven van extra baten, anderzijds door het verder beperken van de kosten.  
 
Verbeteren budgettaire positie 
De post ‘groei structurele baten’ is vervangen door een post ‘verbetering budgettaire positie’. Als de 
beoogde groei in structurele baten niet wordt gehaald, moet het budgettair evenwicht gevonden 30 
worden door te snijden in de lasten. Snijden in de lasten kan dan niet meer met de kaasschaaf maar 
zal dan leiden tot verder ingrijpen in de kerntaken en in het terugbrengen van de personele bezetting 
(en het overdragen van taken aan vrijwilligers). 
 
Vergroten structurele baten 

 door het versterken van naamsbekendheid, imago en bereik, realiseren van verdere aanwas van 
nieuwe leden en daarmee meer structurele baten. 

 beperken van ledenverlies en aanbieden van alternatieven aan vertrekkende leden. 

 vergroten inkomsten uit verkoop via De Winkel: assortiment uitbreiden, promotie van producten.  
 40 
Beperking structurele lasten 

 structurele personele lasten terugbrengen conform beleidsplan 2013-2015. 

 kostenbesparing op huisvesting, administratieve processen, ledenperiodiek en communicatie.  

 terugbrengen bekostiging belangenbehartiging uit structurele middelen (verschuiven naar 
projectfinanciering). 

 
Projectacquisitie 

 de baten en lasten van de projecten zijn inzichtelijker gemaakt. Een project is altijd budget-
neutraal; als er vanuit de NVVS een financiële investering is, is deze van tevoren afgesproken.  

 actieve acquisitie van projecten en actief ‘vermarkten’ van NVVS-activiteiten. Investeren in 50 
ontwikkeling van nieuwe projecten en verwerven van fondsen en sponsormiddelen. 

 verschuiven activiteiten: van structureel naar projectmatig. Belangenbehartiging hoortoestellen 
grotendeels overzetten naar SamenSterk-project (voucher-project) resp. vermarkten CQI en 
andere projectmatige activiteit. Ontwikkelen nieuwe publicaties alleen projectmatig aanpakken. 

 personeelsbeleid en interne organisatie aanpassen aan projectmatig werken. Voorwaarde: goed 
systeem voor kostencalculatie, kostenbeheersing en projectmanagement. Voorwaarde: 
aanpassen personeelsbeleid – een deel van de vaste personele uren zal worden ingezet voor 
projecten. Dit betekent dat het dat (een deel van de) medewerkers een bepaalde basisaanstelling 
krijgen, en daar bovenop projecturen kunnen stapelen als er financiële projectmiddelen 
beschikbaar zijn. Dit laatste is afhankelijk van de middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Deze 60 
surplusuren kunnen dus fluctueren. Dit zal rechtspositioneel goed worden geregeld. 
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TOELICHTING OP DE MEERJARENBEGROTING 
Er zijn verschillen tussen de opbouw van de begroting 2013 tegenover de eindejaarsprognose 2013 
en de begroting 2014-2016. De in 2012 goedgekeurde begroting-2013 had een opbouw naar 
kostensoorten. Met ingang van 2013 zijn we gaan werken met een product-/activiteitenbegroting. 
Verder zijn de kosten en baten van de projecten inzichtelijker gemaakt. Een vergelijking tussen 
enerzijds de begroting 2013 en anderzijds de eindejaarsprognose 2013 en de begroting 2014-2016 is 
daarom alleen zinnig op het niveau van sub- en eindtotalen. 
 
Structurele baten 10 
1. De contributie-inkomsten zijn in 2013 met ca. € 20.000 structureel gestegen door de indexatie, 

omdat we netto minder leden kwijt raken, door een vermindering van 2½% bij de afdracht aan 
afdelingen en omdat een deel van de overbetalingen aan de landelijke NVVS worden 
toegeschreven (omdat er in veel regio’s geen afdelingen meer zijn). Er tekent zich nog steeds een 
voorzichtige groei af in het aantal leden: de prognose voor eind 2013 is ruim 7400 leden ten 
opzichte van 7248 eind 2012. De begroting anticipeert daarom op een geleidelijke groei van de 
contributie-inkomsten.    

2. De huidige regeling voor instellingssubsidies loopt t/m 2015. In deze begroting wordt veronderstelt 
dat er m.i.v. 2016 een basisbedrag beschikbaar zal blijven vanuit VWS, maar lager  dan nu. 

3. In 2012 bedroegen de totale baten uit ringleidingkeuringen en -adviezen € 38.000. In 2013 is 20 
rekening gehouden met lagere inkomsten. In 2012 steeg de verkoop van artikelen in onze Winkel 
naar een bedrag van € 17.250, in 2013 zien we het bezoek aan de Winkel teruglopen met ca. 30% 
en het aantal bestellingen met 4%. We veronderstellen dat baten uit Winkel (ca. 800 bestellingen 
per jaar) en uit de ruim 200 keuringen/adviezen per jaar tezamen € 35.000 per jaar zullen blijven.  

4. De post advertentie-inkomsten wordt stapsgewijs verlaagd. We gaan toewerken naar een situatie 
waarin we in ieder geval minder afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. Dat betekent 
overigens ook dat (onder de lasten: de post voorlichting) de kosten van HOREN omlaag moeten. 

5. Het uitgangspunt is dat de rente over de buffer ten gunste van de exploitatie kan vallen want het 
gaat hier om een zekere en stabiele inkomstenbron. De rente over het surplus boven de buffer 
moet terugvloeien naar het vermogen.  30 

6. Conform de verplichtingen die de ANBI aan ons stelt, moeten nalatenschappen en giften 
meegenomen worden in de exploitatiebegroting. Het jaarlijks gemiddelde is enige jaren geleden 
berekend op € 50.000.  

7. In 2013 zijn diverse extra baten verworven o.a. uit het vermarkten van de CQI-methode. Met 
ingang van de begroting van 2014 e.v. worden extra baten ondergebracht bij de post ‘verbetering 
structurele baten’ (zie onder) of bij de post ‘projectinkomsten’ (als het om geoormerkte baten voor 
projectmatige activiteiten gaat). 

8. De extra structurele baten zullen via verschillende wegen gerealiseerd moeten worden: 

 continueren van ‘bedelacties’ onder leden en contacten: € 20.000 – 50.000 per jaar. Een 
eerdere ‘bedelactie’ in 2012 bracht bijna € 35.000 (tegen € 3.000 kosten). Dergelijke acties 40 
zullen we 1 tot 3 keer per jaar, breder en frequenter gaan inzetten, niet alleen onder leden 
maar ook onder andere (huidige en nieuwe) contacten. 

 extra inkomsten uit deelnemers: € 10.000 – 20.000 per jaar. Meer inkomsten genereren uit 
HOORagenda-bijeenkomsten (met op dit moment ca. 2.000 bezoekers per jaar) en daarnaast 
speciale bijeenkomsten organiseren die meer inkomsten genereren (denk aan de eerdere 
HOORcolleges of aan NVVS-scholingsbijeenkomsten voor professionals). 

 verkoop van nieuwe producten: € 2.500 – 7.500 per jaar. Het opzetten en verkopen van een 
nieuwe reeks publicaties, gebaseerd op bestaand materiaal: denk aan thematische bundeling 
van interviews uit HOREN.  

 bedrijfabonnees: € 5.000 – 10.000 per jaar. In 2013 wordt een nieuwe formule ontwikkeld voor 50 
bedrijfsabonnees, waarmee we een aantrekkelijker aanbod voor wachtkamermateriaal doen 
aan bedrijven en zorginstanties.  

 sponsormiddelen t.b.v. structurele activiteiten: € 7.500 – 15.000 per jaar. Kleine 
sponsorbedragen van bedrijven, om specifieke structurele activiteiten te sponsoren (denk aan 
HOORagenda-bijeenkomsten en andere voorlichtings- en lotgenotenbijeenkomsten). 

 ledenbehoud: terugbrengen van aantal opzeggingen met 25% in 2015 m.a.w. behoud van 150 
– 200 leden per jaar = € 4.500 – 6.000 per jaar. 
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Structurele lasten 
9. De personele lasten worden nu verdeeld over instandhouding – voorlichting – lotgenotencontact – 

belangenbehartiging. Instandhoudingskosten: algemene directievoering en -secretariaat.  
10. De afschrijvingen zijn in 2013 naar nul teruggebracht. Voor 2014-2016 wordt jaarlijks een klein 

bedrag gereserveerd voor investeringen.  
11. De huisvestingskosten zijn met de verhuizing naar een andere kantoorruimte in Houten, 

teruggebracht naar € 25.000 per jaar met ingang van 2014 (met indexering in de jaren erna). 
12. Bij de organisatiekosten wordt rekening gehouden met een besparing op de administratieve 

kosten, als gevolg van de federatievorming met de FOSS. Die bedragen zijn nog niet gebaseerd 
op concrete maatregelen dus worden ze vooralsnog benoemd als stelpost. In de loop van 10 
september komt een adviseur met zijn bevindingen t.a.v. de administratie; de definitieve kosten en 
onderbouwing ervan worden meegenomen in de begroting die voor de ALV wordt rondgestuurd. 

13. In de eerdere opbouw van de begroting werden alle personeelskosten onder één post gezet, 
onder de activiteitenkosten kwamen de materiële kosten voor commissies, afdelingen en andere 
activiteiten door vrijwilligers. Met ingang van 2013 worden de kosten per kerntaak inzichtelijk 
gemaakt (zowel de materiële kosten als de personele inzet).  

14. Onder lotgenotencontact vallen de commissies en de (personele en materiële kosten van) 
vrijwilligersondersteuning.  

15. Onder voorlichting vallen (de personele en materiële kosten van) HOREN, NVVS.nl, social media 
en HOORagenda. Er is rekening gehouden met een kostenbesparing op HOREN, mede vanwege 20 
de federatievorming met FOSS. In de loop van oktober willen de definitieve plannen rond hebben. 
De definitieve kosten en onderbouwing ervan worden gepresenteerd op de ALV. 

16. Onder belangenbehartiging vallen (de personele en materiële kosten van) HOORwijzer en de 
activiteiten gericht op de lobby hoorhulpmiddelenverstrekking. Conform de beleidsafspraken van 
vorig jaar, wordt deze post behoorlijk teruggebracht. Met ingang van 2014 valt als structurele 
activiteit alleen de voorlichting rond Hoorwijzer.nl hieronder (andere belangenbehartigende 
activiteiten zijn afgebouwd en ondergebracht in projecten en CQI-inzet). 

 
Marketing & groei 
17. Een deel van het Marketing & Groei-budget wordt in 2014 besteed aan personele inzet voor 30 

fondsenwerving, zodat het bureau minimaal één dag per week kan besteden aan 
projectontwikkeling en -acquisitie. Overige middelen van Marketing & Groei worden besteed aan 
(geld- en leden)wervingsacties richting de achterban en belangstellenden.  

18. Het budget voor Marketing & Groei wordt bekostigd uit eigen middelen van de NVVS. Deze 
investering kan na 2013 nog twee jaar doorgaan. 

 
Projecten 
19. De NVVS is penvoerder van het SamenSterk-project (voorheen aangeduid als ‘voucher-project’). 

In totaal heeft VWS € 126.000 aan projectmiddelen beschikbaar gesteld voor de periode 2013-
2014-2015. Van deze projectbaten is ca. € 50.000 bestemd voor inzet van NVVS-personeel. De 40 
overige € 76.000 is vooral bestemd voor de personele bijdrage aan het SamenSterk-project door 
onze zusterorganisaties (m.n. FOSS, FODOK en Dovenschap). 

20. De NVVS is penvoerder van het Ervaringskennis-project, een samenwerkingsproject met drie 
andere pg-organisaties. Dit project ging van start in 2011 en loopt tot eind 2014. In 2014 heeft 
VWS € 55.000 aan projectmiddelen beschikbaar gesteld, in 2015 € 45.000. Van dit bedrag wordt 
een deel ingezet voor de algemene projectcoördinatie en een deel voor de inzet van een NVVS-
projectmedewerker en het dekken van onze materiële projectkosten. De NVVS investeert zelf 
vanuit het eigen vermogen in dit project.  

21. De NVVS heeft een centrale positie bij de toepassing van de zgn. CQI-metingen rond 
hoortoestellen/audiciens. Deze positie kunnen we ‘vermarkten’ door onze kosten voor 50 
helpdesk/voorlichting/klachtenopvang in rekening te brengen. De financiële afspraken die 
daarover zijn gemaakt, zijn meegenomen in deze begroting. De inkomsten worden gebruikt om 
relevante personele inzet en automatiseringskosten te dekken.  

22. Nieuwe project- en sponsormiddelen zullen op dezelfde manier zichtbaar gemaakt worden in 
begroting en jaarrekening, vandaar de PM-constructie onder deze post. 

 
Ontwikkeling Eigen Vermogen 
23. De rente over het surplus boven de buffer moet terugvloeien naar het vermogen. De buffer wordt 

zekerheidshalve met het oog op toekomstige ontwikkelingen op € 700.000 gezet (dat was  
24. € 540.000). 60 


