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Data bestuursvergaderingen
18 februari 2015 / 19 mei 2015 / 14 september 2015 / 15 december 2015
Projecten
Emmy Verhey
Samen met fondsenwerfster Nadia Schoenzwytt is Stichting Ogen Open! in mei 2015 gestart met het
werven van fondsen voor een korte documentaire waarin het afscheid van de violiste Emmy Verhey
centraal stond. Diverse fondsen werden hiervoor aangeschreven waaronder het VSB, Fonds 21,
Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, etc. Uiteindelijk hebben twee fondsen een bijdrage aan deze
film geleverd: Stichting Erik en Hans en de van Voorden Stichting. Met deze bijdragen hebben wij de
film ‘Een Gespeelde Noot komt nooit meer terug’ gemaakt. De film werd op 16 december 2015
vertoond in het Kurhaus. Het Kurhaus werd niet zonder reden gekozen voor het vertonen van de
film. Als 13-jarige verbaasde Emmy het hele land tijdens een concert in het Haagse hotel en een
nieuwe viool-virtuoos was geboren. Kurhaus heeft overigens ‘om niet ‘haar medewerking gegeven.

Boek hoogbegaafdheid
Boek over hoogbegaafden van alle leeftijden. Betreft voorlichting over hoogbegaafdheid in alle
levensfasen. Uitgangspunt is om naast ouders en leraren juist ook hulpverleners de ogen te openen
en adviezen in het boek op te nemen. In het boek zijn interviews opgenomen met hoogbegaafden
van alle leeftijden, waarbij juist de worsteling van de hoogbegaafde en de onduidelijkheid voor de
omgeving is meegenomen. In 2015 is door Stichting Ogen Open! ondersteund bij de interviews zodat
de eindredacteur hiermee aan de slag kon. De verwachting is dat halverwege 2016 het boek naar de
drukker wordt gestuurd.
Website
Het beheer van de website van de Stichting is overgedragen aan een andere beheerder (Siteground),
in verband met onduidelijke en hoge kosten bij de vorige beheerder. Dit had ook dit jaar nasleep,
omdat de vorige beheerder facturen bleef sturen. Er is een nieuwe website gemaakt door een
vrijwilliger, waarbij de Stichting zelf het beheer kan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden en
tegelijkertijd een professionelere uitstraling te hebben. De website is inmiddels geüpdatet met de
laatste projecten.
Financiën
We hebben voor het project over Emmy Verhey met fondsenwerfster Nadia Schoenzwytt gewerkt.
Dit is goed bevallen. De verkregen gelden voor dit project zijn volledig voor dit project beschikbaar
gesteld.
Aanvullingen
Tijdens de laatste bestuursvergadering spreken we de hoop uit in 2016 een project te realiseren over
de bijzondere vrouw Truus Wijsmuller die waarschijnlijk meer personen in de Tweede Wereldoorlog
heeft gered dan Oskar Schindler, maar hiervoor nooit de erkenning heeft gekregen. In 2016 zullen
hiervoor fondsen worden aangeschreven.

