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Fondsenwerving
Het Glaucoomfonds kent twee bronnen van fondsenwerving. De eerste bron
wordt gevormd door de gelden die voortkomen uit onze beide jaarlijkse
mailingen, de voorjaarsmailing en de najaarsmailing. Deze laatste mailing
gebeurt steeds samen met het Oogfonds Nederland en is bestemd voor een
specifiek onderzoeksdoel. Met de voorjaarsmailing ondersteunt het
Glaucoomfonds meerdere wetenschappelijke onderzoeksprojecten..
U hebt ruim een maand geleden de brief met betrekking tot de
voorjaarsmailing toegestuurd gekregen. Wij hopen uiteraard op een goede
opbrengst, zodat wij verschillende goede onderzoeksprojecten kunnen steunen.
De aanvragen voor deze projecten worden ingediend bij UitZicht, het
samenwerkingsorgaan van een twaalftal organisaties die oogheelkundig
onderzoek financieren. Bij UitZicht zijn weer een behoorlijk aantal aanvragen
voor ondersteuning van projecten op het gebied van glaucoom binnengekomen.
Wij zullen de projecten steunen die ons het meest kansrijk lijken en
beantwoorden aan de behoeften van glaucoompatiënten.
De tweede bron van inkomsten wordt gevormd door
incidentele giften en legaten uit nalatenschappen. Wij zien in het algemeen dat
goede-doelenorganisaties zich hoe langer hoe meer toeleggen op dit type
inkomsten, en dan met name de legaten. Dat doet het Glaucoomfonds ook. En
dat is nodig, want de inkomsten uit de mailingen volstaan niet meer om te
voldoen aan de financiële verplichtingen die wij zijn aangegaan voor de
ondersteuning van onderzoeksprojecten.
Wat dit betreft hebben wij heel goed nieuws. Twee personen hebben ons
een legaat nagelaten. Dat zijn mevrouw F.M. Akkerman, bij leven woonachtig in
Leeuwarden. Zij laat het Glaucoomfonds ruim 80.000 euro na. De tweede
persoon is ons oud-lid de heer W.A.N. Haaijk, bij leven woonachtig in Bussum,

die ons een substantieel bedrag schenkt; hoeveel is nog niet precies te zeggen.
Wij zijn zeer verheugd met deze legaten, dat moge duidelijk zijn.

Bestuursverslag en Financieel Jaarverslag 2017
Het Glaucoomfonds legt graag verantwoording af van de besteding van de ons
toevertrouwde gelden. U kunt op onze website www.glaucoomfonds.nl het
Bestuursverslag en het Financieel Jaarverslag over het jaar 2017 vinden, en wel
na 15 mei 2018.
De door het Glaucoomfonds ingezamelde gelden worden besteed aan
wetenschappelijk onderzoek. Wij doen daarvan verslag in onze Nieuwsbrieven
en op onze website. De bestuursleden doen hun werk belangeloos. De kosten
worden zo laag mogelijk gehouden. U kunt het Glaucoomfonds op allerlei
manieren financieel steunen. Bijvoorbeeld door:
- donateur te worden; voor periodieke giften is op de website van de
Belastingdienst een formulier te downloaden (Overeenkomst Periodieke
gift in geld).
- een eenmalige gift, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum of
verjaardag, over te maken op bankrekening NL37 RABO 0136.6573.54, of
- een legaat op te stellen.
Wij sturen u graag onze uitgebreide informatie toe over hoe u het
Glaucoomfonds financieel kunt steunen. Een email aan info@glaucoomfonds.nl
of een telefoontje aan een van onze bestuursleden is voldoende. Algemene
informatie vindt u op www.goededoelen.nl/nalaten of www.notaris.nl.
Meer informatie over de activiteiten van het Glaucoomfonds vindt u op de
website (www.glaucoomfonds.nl) of door een gesprek met één van onze
bestuursleden (via tel. nr. 030 – 294 54 44).
Wilt u reageren op deze Nieuwsbrief? Mailt u dan naar info@glaucoomfonds.nl

