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Bestuursverslag 2020 
 
Statutaire doelstelling (artikel 2 van de statuten)  

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de integratie en het welzijn van 
mensen met een ernstige visuele beperking en het bevorderen van oogheelkundig 
wetenschappelijk onderzoek en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het verstrekken van financiële en/of 
materiële ondersteuning aan: 

a. individuele ernstig visueel beperkte mensen en/of instellingen en organisaties die 
specifieke projecten initiëren die voor tenminste het overgrote deel in het belang van 
blinden en slechtzienden zijn; 

b. wetenschappelijk onderzoek gericht op ontstaansmechanismen, preventie en 
behandeling van oogheelkundige aandoeningen; 

c. en voorts door het verrichten van al hetgeen met de in lid 1 vermelde doelstelling 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  

 
Bestuur  
Het bestuur van de LSBS is in 2020 als volgt samengesteld geweest:  
 
Mw. dr. M.A.E. Conyn-van Spaendonck, voorzitter 
Mw. drs. P.G.T.M. Kremer, vicevoorzitter 
Dhr. mr. S.J.W. Hermans, secretaris 
Dhr. ir. D.A. van Valkenburg, penningmeester 
Mw. prof. dr. C.C.W. Klaver 
Mw. mr. B.J.W.M. Raaijmaakers 
Mw. drs. T.M.L. Phan 
Dhr. N. Peulen, MSc 
 
Per 29 november 2019 is dhr. prof. dr. R.O. Schlingemann als wetenschappelijk adviseur 
verbonden aan de LSBS. Hij adviseert het bestuur met name rond de behandeling van de 
aanvragen die bij de LSBS binnen komen via het samenwerkingsverband UitZicht. Zie 
https://uitzicht.nl/ 
 
Bestuurders en de wetenschappelijk adviseur van de LSBS verrichten het werk vanuit een 
altruïstisch perspectief. Ook met het oog op toekomstig te werven bestuursleden is besloten 
per 1 januari 2013 de maximale vrijwilligersvergoeding aan bestuursleden die dat wensen, te 
verstrekken. Dat was voor heel 2020 € 1.700. Dit bedrag gold als vacatiegeld voor 
vergaderingen, de uitvoering van de functie binnen het bestuur en ter dekking van onkosten. 
Enkelen hebben de in 2020 ontvangen vergoeding gedoneerd aan de LSBS. 
 
De uitvoerende werkzaamheden worden verricht door de directeur, mw. mr. J.E.A. van de 
Watering-Geesink en de directiesecretaresses, mw. R. Arts (per 15 augustus 2020) en mw. 
mr. R. van Dongen (tot 15 april 2020). Zij hebben individuele arbeidsovereenkomsten met een 
maatschappelijk aanvaardbare en verantwoorde beloning die aansluit bij het ideële karakter 
van het vermogensfonds en de benodigde professionaliteit. De medewerkers voeren alle 
voorkomende werkzaamheden uit die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling waaronder 
de voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen. Zij behandelen circa 700 
aanvragen/vragen per jaar, voornamelijk aanvragen/vragen om financiële hulp, waarna het 
bestuur een besluit over toewijzing of afwijzing neemt. Andere werkzaamheden: secretariaat 
UitZicht en stichting Steunfonds UitZicht, secretariaat ICT fonds, secretariaat 
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Vakantiesuppletiefonds, secretariaat fondsenoverleg en monitoring/evaluatie van de 
aanvragen, secretariaten en bestuursbeleid. Mw. G. Hoogendoorn was tot 1 augustus 2020 een 
dag per week gedetacheerd vanuit SZamen om de online boekhouding te voeren en de 
binnengekomen aanvragen voor te bereiden voor behandeling.  
 
Zelfevaluatie 
Aan de hand van de toolkit zelfevaluatie, opgesteld door het Nationaal Register Toezicht Zorg, 
evalueert het bestuur zich jaarlijks. Doel van de zelfevaluatie is het stilstaan bij het 
functioneren van het bestuur op een wijze die past bij de professionaliteit en de transparantie 
die LSBS voorstaat en om er als bestuur en bestuurders beter van te worden. Tijdens de 
evaluatie wordt het collectieve functioneren besproken. Ook de evaluatiemethode incl. de 
onderwerpen die aan de orde komen, wordt geëvalueerd. Het bestuur heeft afgesproken dat 
alles wat ter sprake komt, in het kader van verdere verbetering wordt gezien.  
 
LSBS voldoet aan de FIN-normen Goed Bestuur 
De vereniging van Fondsen In Nederland (FIN) heeft een gedragscode opgesteld en daarnaast 
een stelsel van zelfregulering in het leven geroepen. Het doel daarvan is kwaliteitsverbetering 
en verhoging van de transparantie van de fondsen die lid zijn. De FIN Normen Goed Bestuur 
zijn afgeleid uit de eerder geldende SBF Code en behelzen basale elementen betreffende de 
inrichting, structuur en organisatie van fondsen. Zie https://fondseninnederland.nl/fin-code-
goed-bestuur 
 
De LSBS heeft in 2018 de vierjaarlijkse toetsing doorstaan. De LSBS voldoet aan de FIN-
normen Goed Bestuur. Dit is gepubliceerd op de website van de FIN. De fondsen die aan de 
FIN Code Goed Bestuur voldoen, dragen het blauwe ‘code goed bestuur’ icoon. In 2019 en 
2020 heeft het bestuur van de LSBS de Jaarlijkse Verklaring Goed Bestuur afgegeven aan de 
FIN en zal dat jaarlijks herhalen. In 2022 zal de vierjaarlijkse integrale toetsing herhaald 
worden. 
 
Wetenschappelijke Commissie - dierproevenbeleid 
Deze commissie bestaat uit de oogartsen binnen het bestuur en de directeur. Deze Commissie 
behandelt de aanvragen voor drukkosten van proefschriften (maximaal toe te wijzen bedrag  
€ 500) en studiereizen (maximaal toe te wijzen bedrag € 2.000). Als het andere aanvragen 
voor wetenschappelijk onderzoek buiten UitZicht betreft, worden de voorzitter en secretaris 
aan deze commissie toegevoegd omdat hun specifieke competenties dan nuttig zijn. Het gaat 
dan wel nog steeds om aanvragen waarbij de gevraagde bijdrage niet meer dan € 1.500 
bedraagt of waarbij het er in redelijkheid naar uitziet dat de aanvrager met dat bedrag 
geholpen is. Andere aanvragen worden tijdens de plenaire bestuursvergadering aan de orde 
gesteld. 
De Wetenschappelijke Commissie rapporteert wanneer zij dat zelf relevant acht. Het staat 
andere bestuursleden te allen tijde vrij om vragen aan deze Commissie te stellen. 
In 2019 heeft het bestuur een dierproevenbeleid vastgesteld, dat opvraagbaar is bij het 
secretariaat. 
 
Vermogensbeheercommissie en -beleid 
De penningmeester, een vast bestuurslid en de directeur vormen met elkaar de 
Vermogensbeheercommissie, met als taak het voeren van het beheer over het vermogen van 
de LSBS. Dit is nader uitgewerkt in het door het bestuur vastgestelde vermogensbeheerbeleid. 
Deze commissie rapporteert tijdens elke bestuursvergadering aan de overige bestuursleden.  
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Het werk van de LSBS levert een bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals of 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties bedoeld om de wereld tot 
"een betere plek te maken in 2030" 
 

  3 → Goede gezondheid en welzijn  
 (zie https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-3-gezondheid-en-welzijn/) 
 

  8 → Waardig werk en economische groei 
 (zie https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/)

  10 → Ongelijkheid verminderen 
 (zie https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-10-minder-ongelijkheid/) 
 

  17 → Partnerschap om doelstellingen te bereiken 
 (Zie https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-17-partnerschappen-voor-de-doelen/)  
 
 
Kleine Aanvragen Commissie - bezwaar 
Deze commissie bestaat uit de secretaris en de directeur. Zij hebben een mandaat om 
zelfstandig op aanvragen te beslissen: 

• indien en voor zover zij van mening zijn dat de aanvrager is geholpen met een bijdrage 
tot € 1.500; 

• voor wat betreft aanvragen voor rolstoelbussen en rolstoelauto’s wordt dit mandaat 
verhoogd tot het reeds jaren gangbare bedrag van € 2.000; 

• voor wat betreft aanvragen voor verhuizing en/of woninginrichting en/of tuinaanpassing 
wordt het mandaat uitgebreid tot het reeds jaren gangbare bedrag van € 3.000; 

• voor wat betreft aanvragen voor support voor meetings, congressen, vrijetijds- en 
sportieve evenementen, mits: 
- het herhalingsaanvragen betreffen; 
- de vorige editie succesvol was; 
- de omvang van de toewijzing vergelijkbaar is met voorgaande jaren. 

Indien de aanvrager het niet eens is met een besluit op zijn of haar aanvraag, kan de 
aanvrager tegen dat besluit bezwaar indienen. Dat bezwaar wordt tijdens de 
bestuursvergadering aan de orde gesteld.  

 
 

Risicomanagement 
In 2018/2019 is een risico-inventarisatie uitgevoerd. De rapportage is tijdens de 
bestuursvergadering van 7 februari 2019 goedgekeurd. Daarbij is de conclusie getrokken dat 
er geen maatregelen denkbaar zijn die niet al genomen zijn. Er is besloten dat: 
• de risico-inventarisatie eens per twee jaar op de agenda van de bestuursvergadering komt. 
 (intussen tijdens de vergadering van 4 februari 2021 opnieuw gebeurd). 
• indien er zich een risico mocht voordoen dat niet op de lijst staat, degene die dat risico 
 ontdekt, dit op de agenda van de bestuursvergadering plaatst. 
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Jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor het vijfde jaar is Van Asselt adviseurs & accountants te 
Driebergen verzocht om een beoordelingsverklaring af te geven.  
 
 
Beleidsplan 2018-2022 
Tijdens de beleidsevaluatievergadering op 17 november 2017 is het beleidsplan 2018-2022 
vastgesteld.  
 
In het beleidsplan is de geschiedenis van de LSBS in een vogelvlucht opgenomen. Verder 
wordt onze missie beschreven en wordt de huidige situatie van de LSBS (en de aanvragen die 
behandeld worden) beschreven.  
 
De drie beleidsspeerpunten tot 2022 zijn:  
1. Coördinerende taak;  
2. Individuele mensen met een visuele beperking; 
3. Oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek. 
 
De coördinerende taak van de LSBS uit zich met name in het voeren van de administratie 
en/of andere uitvoerende werkzaamheden voor diverse samenwerkingsverbanden. Hieronder 
wordt ingegaan op het samenwerkingsverband UitZicht en de werkzaamheden die de LSBS 
verricht voor het Steunfonds UitZicht. Een aantal fondsen heeft zich verenigd in respectievelijk 
het ICT-fonds en het Vakantiesuppletiefonds. Aanvragen voor deze fondsen worden ingediend 
bij en behandeld door de LSBS. Viermaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de 
(bestuurders en/of andere afgevaardigden van) deelnemende fondsen aan het ICT- en/of 
Vakantiesuppletiefonds. Dit overleg wordt door de LSBS georganiseerd. In 2020 hebben deze 
overleggen als gevolg van Corona digitaal plaatsgevonden. 
Verder onderhoudt de LSBS de website https://blindenfonds.nl/.  
Op deze website is informatie te vinden over de verschillende fondsen die projecten 
ontwikkelen en initiatieven ontplooien ten behoeve van mensen met een visuele beperking.  
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Activiteitenverslag 2020 
 
Aantal aanvragen en verstrekkingen 
In 2020 zijn 701 aanvragen ingediend. 
 
Omdat de kwaliteit van de aanvragen voorop staat en niet een budget (in de vorm van 
gemiddelde uitgaven/inkomsten) leidend is, verschilt het totaal verstrekte bedrag van jaar tot 
jaar.  
 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aantal 
aanvragen 

550 566 582  601  720 693 731 786 928 832 701 

Verstrekt x  
€ 1.000 

635 560 665 556 646 769 683 622 733 678 555 

 
De LSBS maakt een onderverdeling van de aanvragen tussen: 

a) Wetenschappelijk onderzoek (34 aanvragen; in 2019 waren dat er 42) 
b) Organisaties (34 aanvragen; in 2019 waren dat er 44) 
c) Particulieren (627 aanvragen; in 2019 waren dat er 742) 
d) Buitenland (6 aanvragen; in 2019 waren dat er 4) 

Het lagere aantal aanvragen dat in 2020 is ingediend is uiteraard toe te schrijven aan de 
Covid19-pandemie. Uiteraard is de verwachting dat, zodra de pandemie onder controle is en 
de genomen maatregelen niet meer gelden, het aantal aanvragen weer zal toenemen. 
 

Ad a) Wetenschappelijk onderzoek – UitZicht  
In 2007 is mede op initiatief van de LSBS een samenwerkingsverband op het terrein van het 
oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek opgericht. Dat verband draagt de naam UitZicht 
(zie www.uitzicht.nl).  
 
 Aantal 

aanvragen 
ingediend 

Totaal 
aangevraagd 
bedrag in € 

Totaal 
toegezegd 
bedrag in € 

Percentueel 
toegezegd 

2015 42 7.200.000 1.600.000 22 
2016 35 5.700.000 1.100.000 19 
2017 30 4.300.000 1.000.000 26 
2018 34 6.300.000 1.100.000 18 
2019 27 4.300.000 1.210.000 28 
2020 28 3.992.000 1.014.000 25 

 
De Commissie UitZicht bestaat uit mevrouw Prof. Dr. J.M.M. (Anneke) Hooymans, de heer 
Prof. Dr. F. (Ferry) Breedveld en mevrouw mr. J.E.A. (Jantine) van de Watering-Geesink.  
 
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de aanvragen en toezeggingen via Uitzicht. De 
LSBS heeft in 2020 voor € 305.000 aan Uitzicht-onderzoek toegezegd. Een breed scala 
onderzoeken is daarmee ondersteund. Op de website van UitZicht staan de onderzoeken 
vermeld waaraan via UitZicht, door onder meer de LSBS, is bijgedragen. Maar bij die bijdrage 
bleef het niet. 
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Corona-Noodfonds van UitZicht                           
Samenwerking in UitZicht betekent ook dat er snel ingespeeld kan worden op urgente 
behoeften. Zo werd in zeer korte tijd een “Corona Noodfonds” opgericht, om onverwachtse 
problemen en vertraging in lopend onderzoek mee te kunnen opvangen. 
Prof. dr. Arthur A.B. Bergen (Amsterdam UMC) benaderde UitZicht aangevende: “in 
Amsterdam MC werden alle mondmaskers en alcoholen verzameld, ook bij de research labs. 
Daarnaast werden thuiswerkregels van kracht. Acuut moesten onze langdurige 
stamcelkweken worden afgebroken.” Het onderzoek kwam stil te staan, liep flinke vertraging 
op, en het opnieuw starten brengt flink extra kosten mee. 
De fondsen binnen UitZicht hebben daarop snel gehandeld en een Corona Noodfonds 
opgericht. De LSBS stelde ruim € 50.000 ter beschikking voor zestien lopende 
wetenschappelijk onderzoeken die Coronaschade hadden opgelopen. 
 
De LSBS heeft sinds de start in 2007, de directeur beschikbaar gesteld aan UitZicht voor het 
verrichten van de coördinerende/secretariële werkzaamheden voor (de Commissie) UitZicht en 
stichting Steunfonds UitZicht. In 2020 heeft het Patiëntenpanel van de Oogvereniging voor de 
derde keer een pitch georganiseerd. Onderzoekers werden in de gelegenheid gesteld om het 
onderzoek waarvoor zij een aanvraag via UitZicht bij de deelnemende fondsen gingen indienen 
te presenteren aan het Patiëntenpanel. Maar liefst 9 onderzoekers hebben van die gelegenheid 
gebruik gemaakt. De directeur van de LSBS heeft het bijwonen van de pitches van harte 
aanbevolen bij de bestuursleden van de deelnemende fondsen. 
 
Er zijn door de LSBS daarnaast nog enkele kleine bijdragen toegezegd aan bijvoorbeeld 
promovendi voor de drukkosten van hun proefschrift. Buitenlandse onderzoeksreizen hebben 
in 2020 niet plaats kunnen vinden vanwege de Covid19-pandemie. 
 
 
Ad b) Organisaties 
De Covid19-pandemie heeft in 2020 vanzelfsprekend ook invloed gehad op het werk van de 
LSBS. Er zijn beduidend minder aanvragen ingediend door organisaties. Toch zijn fantastische 
initiatieven gesteund. Een aantal daarvan wordt uiteraard later uitgevoerd. 
 
North Sea Round Town te Rotterdam ontving een bijdrage voor het klankconcert dat via 
YouTube terug te luisteren is. In een brede (covid-proof) kring stonden de stoelen rondom het 
podium. Under the Surface speelde vanuit het midden van de kerk, wat een nieuwe, magische 
draai gaf aan het Klankconcert. Dankzij het uitzenden van een livestream, is het volledige 
concert geregistreerd en terug te luisteren via YouTube. Zie 
https://www.northsearoundtown.nl/terugblik-klankconcert-in-de-laurenskerk-tijdens-first-
steps/ 
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STRANG de woonvorm (https://www.strangdewoonvorm.nl/) wil mensen met een beperking 
een sociale en actieve woonvorm aanbieden, alwaar bewoners zelfstandig wonen, werken en 
deelnemen aan activiteiten. Voor de inrichting/verlichting van deze woonvorm verstrekte de 
LSBS een bijdrage.  

  
 
 
Esther Crombag stond een gedeelte van haar tuin af aan Stichting Blindentuin Zuid-Limburg te 
Berg en Terblijt (https://www.blindentuin-zuid-limburg.nl/). Het gaat om een tuin waar ruiken, 
voelen, proeven en horen centraal staat. Alle zintuigen worden geprikkeld, waarbij het zien 
een ondergeschikte rol speelt. Bij het betreden van de tuin word je omringd door een geur van 
bloemen en fruit. Langs geleidelijnen word je blindelings of geblinddoekt door de tuin geloodst. 
Lopend op de tast kom je langs diverse wanden, planten, bomen en sculpturen. Bij de verticale 
kruidenwand kun je je eigen kruiden plukken om daarmee na de wandeling je eigen thee te 
kunnen maken. Het doel is om in de zomer 2021 open te gaan voor het publiek. 
 

   
  
 
Aan het project waar integratie voorop staat Rowing Blind (https://rowingblind.nl/) van de 
Utrechtsche Studenten Roeivereniging “Triton” te Utrecht heeft de LSBS graag bijgedragen. 
 

  
 
Het doel van dit traject is om de roeisport voor iedereen toegankelijk te maken, en iedereen, 
dus ook blinden en slechtzienden, een kans te geven om te ervaren wat deze sport te bieden 
heeft. Een unieke kans! Samen met een roeimaatje, een roeier van Triton, zal het roeien in 8 
trainingen aangeleerd worden, waarna ze afsluiten met een gezellige BBQ. Tussen de 
trainingen door zal er ook een roeimaatjes-evenement zijn, zo leren de roeiers en roeimaatjes 
elkaar extra goed kennen. 
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De Robert Coppes Stichting ondersteunt mensen die een visuele beperking én bijna altijd ook 
bijkomende problemen hebben. De stichting startte in 2020 een specialistisch 
dagbestedingsproject. De LSBS heeft bijgedragen aan de inrichting van de dagbesteding. 
Zie https://www.robertcoppes.nl/nieuws/opening-dagbesteding-in-nijmegen-voor-blinden-en-
slechtzienden 

 
 

Radio 509 is een radiostation dat vierentwintig uur per dag een volwassen muziekmix uitzendt, 
afgewisseld met het laatste nieuws. Een groot deel van de medewerkers heeft een visuele 
beperking. Regelmatig wordt er live vanaf evenementen uitgezonden, zoals Blind voor één 
dag, het Radio509 Showdowntoernooi, de ZieZo beurs en het Oogcongres in de Jaarbeurs 
Utrecht. Daarnaast hoor je bij Radio509 diverse themaprogramma's en interviews, zorgvuldig 
samengesteld door deskundige en bevlogen programmamakers. In 2020 liet Radio 509 de 
Radio 509 app ontwikkelen die goed toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking 
mede dankzij een gift van de LSBS van € 15.500 aan Stichting Roer.  
Op YouTube is te vinden hoe de app werkt: https://www.youtube.com/watch?v=LJaZVE30gVM 
 

 
 
Stichting Het Nationale Theater (Jong) te Den Haag ontving voor de voorstelling Erik Of Het 
Klein Insectenboek een bijdrage van € 2.000. Het gaat om een eigentijdse versie van Godfried 
Bomans’ kinderboek waarbij de nadruk wordt gelegd op klimaatverandering. De 
uitvoeringsperiode is uitgesteld tot 2022/2023. 
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Producent Fabiënne Jongenburger (1999) en regisseur Juliette Dominicus (1997), maakten de 
film In het Donker Gezien. Zij onderzoeken hoe blind zijn geen beperking, maar een kracht is 
door in te gaan op de belevingswereld van vier personages die het blind zijn hebben omgezet 
in positiviteit. In het Donker Gezien is een mid-length documentaire (20-25 min.) voor 
distributie op festivals, TV en web. Doelgroep: jongeren 18-30 jaar. 
 

 
 
Voor het vijfde jaar stelde de LSBS prijzengeld beschikbaar voor de RAAK Stimuleringsprijs, 
een initiatief van ons collegafonds Het Oogfonds, Dedicon en het Van Abbe museum. 
Nederlandse musea die nog geen specifiek programma hebben voor mensen met een visuele 
beperking kunnen meedingen naar de RAAK Stimuleringsprijs. Met deze prijs hopen we met 
elkaar musea te inspireren wel een specifiek programma voor onze doelgroep te ontwikkelen. 
 

 
 
De uitslag van 2020: 
Museum Martena ontving te meeste stemmen van het publiek voor hun Aaitour. Dit is een 
rondgang op eigen gelegenheid, of met een persoonlijke gids, door het museum met een 
audiotour bij 30 objecten. In de audiotour worden beeldbeschrijvingen gecombineerd met 
achtergrondinformatie en anekdotes. Daarnaast mag je bij alle 30 onderdelen een object 
voelen. Dit kan variëren van het volledige gereconstrueerde kostuum van Saepck van Vervou 
dat op haar portret te bewonderen is (droeg ze eigenlijk ondergoed?), tot de geplooide kraag 
van een professor. 
De 2e plaats ging naar het Chabot museum voor hun project Eye can(t) see art. 
Eye Can(t) See Art is een toolkit die bestaat uit vijf sets thema kaarten met bijbehorende 
multi-zintuiglijke tools en een app. De speelse thema kaarten bieden hulp en duidelijke 
instructies/richtlijnen om te observeren, gelijkwaardig te communiceren en gedachten uit te 
wisselen over de kunstwerken, in combinatie met het gebruik van meerdere zintuigen. De app 
is er om tot slot, na het exploreren, informatie van het kunstwerk op te vragen. Hierbij krijgen 
ze achtergrond informatie over het kunstwerk of de kunstenaar, om te reflecteren op eigen 
bevindingen. 
En op de derde plaats is geëindigd Museum De Lakenhal met hun project Kijken met je 
Vingers. Kijken met je vingers biedt mensen met een visuele beperking een unieke 
kunstervaring. Topstukken uit de collectie worden in de app verdeeld in een grid. Per vlakje 
wordt een unieke soundscape ontwikkeld, waarmee het kunstwerk via audiodescripties, 
geluiden en muziek tot leven wordt gewekt. Afhankelijk van waar je vinger zich op het scherm 
bevindt, krijg je automatisch het bijbehorende audiofragment te horen. Het bewegen van je 
vinger over het scherm heeft als voordeel dat je je een beter beeld vormt van hoe de 
verschillende onderdelen van het kunstwerk zich tot elkaar verhouden. En doordat de 
afbeelding automatisch inzoomt op de plek waar je vinger zich bevindt, kunnen mensen met 
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beperkt zicht ook de details van het kunstwerk bekijken via hun scherm. Letterlijk kijken met 
je vingers dus! 
https://raakstimuleringsprijs.nl/ 
 
 
‘Hoe ik van de wereld viel’ is de titel van een nieuw theaterproject van Stichting Achter de 
Berg te Amsterdam https://www.stichtingachterdeberg.nl/ 

Hoe zou het zijn als niemand iets ziet?        
Hoe gaan we dan met elkaar om? 
Zouden we echt luisteren naar elkaar, naar wat de ander te vertellen heeft, oor hebben voor 
wat er direct om ons heen gebeurt?   
Zouden we dan verdwalen, omdat we geen overzicht hebben? 
Kunnen we verdwalen in elkaars verhalen?  
In het schooljaar 2021 gaat Achterdeberg Producties in samenwerking met Koninklijke Visio 
Rotterdam een theatervoorstelling maken met slechtziende en blinde jongeren rond de 
thema’s ‘niet-zien’ en ‘verdwalen’. De voorstelling heeft een filosofische inslag, het bevraagt de 
dominante rol die het zicht heeft in de hedendaagse samenleving: alles gaat om controle, 
overzicht, hoe je je profileert op social media en hoe je eruit ziet - hoe zou het zijn als we dit 
allemaal los lieten?  
 
Het behoeft geen uitleg dat het Coronajaar 2020 een enorme impact heeft gehad op het 
MuZIEUM te Nijmegen. Het MuZIEum, het ervaringsmuseum over zien en niet zien, is tot drie 
keer toe gesloten geweest. Om alle medewerkers een hart onder de riem te steken heeft de 
LSBS ervoor gezorgd dat er toch kerstpakketten zijn uitgedeeld.  
 

   
 
In het NEMO in Amsterdam zal van 10 juli tot en met 5 september 2021 zal een 
familietentoonstelling & programma over het zintuig Zien plaatsvinden. NEMO beoogt te 
bereiken dat bezoekers na het bezoeken van de tentoonstelling weten dat wat je ziet komt 
door ogen, hersenen en gebruik van andere zintuigen, zich realiseren dat wat je ziet soms 
anders is dan wat anderen zien en dat technologie je nog meer kan laten zien. De 
tentoonstelling heeft als uitgangspunt dat iedereen op een andere manier waarneemt. Wat zijn 
onze mogelijkheden en onmogelijkheden van wat we kunnen zien?  
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Hoe kijk je als je slechtziend bent of zelfs blind? We laten families dit op interactieve wijze 
ervaren en laten daarbij ook de technologie zien: scopen die de mogelijkheid bieden om ver of 
juist dichtbij te zien, actuele technologie zoals VR en bijvoorbeeld de voorleesbril. 
 

 
 
 
Ad c) Particulieren  
Dit jaar werden 247 (in 2019 waren dat er 297) aanvragen bij de LSBS ingediend door 
individuele mensen met een visuele beperking.  
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een bijdrage voor verlichting, een tandem, tuinrenovatie 
(onderhoudsarm maken, betegelen) of de kosten van verhuizing en/of inrichting. Er werden 32 
aanvragen voor een bril ingediend (10 minder dan in 2019). 
 

 
 
Van de genoemde 247 aanvragen ging het bij 74 (in 2019: 85) aanvragen om een bijdrage in 
de kosten van het sporten. Het gaat dan met name om een tegemoetkoming in de kosten van 
het beoefenen van de typische blindensporten zoals goalball (9), showdown (18) of hardlopen 
via Running Blind (15). Ook zwemmers (5), fitness beoefenaars (24) en beoefenaars van 
diverse andere sporten (3) dienden een aanvraag in. 
Zie http://www.goalball.nl/wat-is-goalball/ 
http://www.showdown.nl/wat-is-showdown/ 
https://www.runningblind.nl/ 
 
Juist ook voor mensen met een visuele beperking is het belangrijk om te sporten en dan 
natuurlijk het liefst bij een sportclub in de buurt. Het bestuur van de LSBS beoogt daarom de 
breedtesport (en niet zozeer de topsport) te bevorderen. Het verstrekken van een 
sportbijdrage is een uitzondering op het beleid dat er geen bijdragen worden verstrekt voor 
steeds terugkerende kosten (zoals telefoonkosten, reiskosten, etc). 

 
ICT-fonds 
Binnen het ICT-fonds werkt een aantal fondsen voor mensen met een visuele beperking met 
elkaar samen. Daarom worden voor het ICT-fonds separate cijfers opgesteld door de 
accountant. De LSBS doet de uitvoerende werkzaamheden voor het ICT-fonds.  
 
Aantal ingediende aanvragen voor 2016 2017 2018 2019 2020 
computer/laptop/tablet e.d. 198 194 187 174 182 
Smartphone 104 143 138 140 138 

Totaal 302 337 325 314 320 
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Dat het ICT-fonds bijdraagt aan het welzijn en de integratie van mensen met een visuele 
beperking, blijkt wel uit de volgende reactie: 
De iPad bevalt SUPER! Ik maak er dagelijks gebruik van en iedere dag ben ik dankbaar.  
De apps die ik veel gebruik zijn, pages, notities, agenda, safari, foto’s, socials, kpn itv, 
passend lezen en mail.  Ik kan zelfs op deze iPad weer een spelletje spelen. Het is zo fijn om 
met de iPad te werken, ik zet af en toe mijn restvisus in en dit scheelt heel veel energie omdat 
ik nu niet zoveel hoef te schuiven met het beeldscherm. Ik heb nu makkelijk het overzicht. 
Ook kan ik de brailleleesregel aansluiten en krantenartikelen lezen.  
Voor het vrijwilligerswerk kan ik het externe toetsenbord aansluiten en zo bijeenkomsten of 
lesmateriaal voorbereiden.  
Ik doe zelfs online de boodschappen bij PICNIC op de iPad, het is allemaal een stuk groter dan 
op mijn telefoon en het inzoomen is nu niet nodig.  
 
Mijn schoonzoon heeft mij geholpen met alle instellingen zodat ik de iPad op de meest 
comfortabele manier voor mij kan gebruiken.  
Ik ben jullie heel erg dankbaar voor de mogelijkheid die ik van jullie heb gekregen om een iPad 
aan te schaffen.  
Ik wens jullie allen een fijne week toe en hoop dat ik zo een goede inkijk heb kunnen geven in 
het gebruik van mijn iPad.  Warme groet  
 
Allereerst hartelijk dank dat U de vergoeding heb kunnen regelen voor mijn nieuwe telefoon, waar 
ik zeer tevreden over ben. 
De eerste weken was ik aan het rommelen met de telefoon en kwam er niet echt uit, na wat hulp 
van een vriend ben ik een stuk verder gekomen en er gaat weer een wereld voor me open. 
Mijn oude telefoon was echt aan zijn eind, kon geen updates meer uitvoeren en het toestel was 
dringend aan vervanging toe, kon niet eens een gesproken bericht via de app sturen ivm 
geheugen vol, moet ook eerlijk zeggen dat ik des tijds niet veel geheugen had in dat toestel, hier 
heb ik van geleerd. 
Een aantal dingen die belangrijk voor me zijn is bankieren, deze app werd niet meer ondersteund 
met vorig toestel, nu geen enkel probleem. 
Haast niks werd eigenlijk ondersteund vandaar mijn vraag voor deze vergoeding. 
Nu ik deze nieuwe toestel in gebruik heb kan ik weer alles doen. 
Het is voor mij in deze tijd erg belangrijk om in contact te blijven met de buiten wereld whatsapp is 
daar een heel goedvoorbeeld van. 
Niet alleen dat, zoals ik zij, bank zaken regelen, mail, een aantal muziek appjes, en sinds kort weer 
boeken lezen via telefoon, wauw wat had ik dat gemist. 
Gebruik van agenda en internet maakt mijn leven een stuk fijner zeker nu ik al een tijd zit door vele 
omstandigheden. 
En jaja het mooiste, heb vorige week voor het eerst online zelfstandig boodschappen besteld .���. 
ik ga de komende tijd verder met het ontdekken wat ik er nu allemaal mee kan. 
ik wil u dan ook hartelijk bedanken dat dit mogelijk heb kunnen maken. 

 
Vakantiesuppletiefonds 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aantal ingediende aanvragen 128 133 134 137 131 60 

 
Binnen het Vakantiesuppletiefonds werkt (hoewel de samenstelling iets verschilt met die van 
het ICT-fonds) ook een aantal fondsen voor mensen met een visuele beperking met elkaar 
samen. Daarom worden ook voor het Vakantiesuppletiefonds separate cijfers opgesteld door 
de accountant. De LSBS doet ook voor dit fonds de uitvoerende werkzaamheden. Van oudsher 
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wordt vanuit die fondsen een bijdrage betaald voor de kosten van begeleiding tijdens de 
vakantie. Echter ook mensen met een visuele beperking die zonder begeleiding reizen, kunnen 
een aanvraag indienen. 
Vanwege de Corona-pandemie is ruim minder dan de helft van het normale aantal aanvragen 
ingediend. De aanvragen die wel zijn gehonoreerd, betroffen uiteraard vrijwel uitsluitend 
vakanties in Nederland. 
 
Ad d) Buitenland 
 
Voor projecten in het buitenland wordt een budget gehanteerd van € 50.000 per jaar. Er 
werden toezeggingen gedaan aan onder meer: 
 

         
 
Stichting Timeus te Tilburg – Computeronderwijs slechtziende/blinde kinderen Bali, Indonesië.  

 
Stichting Eye Care Foundation te Amsterdam – Versterking van het ooggezondheidssysteem in 
de provincie Ratanakiri, Cambodja 

 
Stichting TTAF te Barneveld – Eye Medications vervoerskosten, medicijnen en 
cataractoperaties te Ethopië 
Dit jaar zetten ze sterk in op voorlichten en preventie op scholen door het ontwikkelen van 
lesmateriaal en periodieke bezoeken aan scholen. 
 
Stichting Fakkel 2000 te Nijkerk – school- en begeleidingskosten van slechtziende en blinde 
kinderen in Douala-Kameroen en voedselpakketten in verband met Corona. Een anonieme 
donateur heeft de bijdrage van de LSBS verdubbeld.  
 
De voorwaarden die aan deze toezeggingen verbonden zijn, luiden over het algemeen dat: 

- de totale financiering van het project op voorhand rond is; 
- het project volledig wordt uitgevoerd; 
- de LSBS achteraf een verslag met financiële verantwoording ontvangt. 

 
Beoogde resultaten 
Het bestuur van de LSBS beoogt dat de toezeggingen/bestedingen zoveel mogelijk de door de 
aanvrager beoogde impact hebben. Daarom is bij een toezegging aan een instelling een 
verslag met financiële verantwoording achteraf een vereiste. Bij een toezegging aan een 
particulier wordt ook altijd om een reactie gevraagd. Meestal wordt die ook verkregen. Als dat 
niet gebeurt, is dat van invloed op de afweging bij een volgende aanvraag. 
 
Begroting 2021 
Er staat per 31 december 2020 voor € 555.492 uit aan toezeggingen die nog uitbetaald 
moeten worden. Een aanzienlijk deel daarvan heeft betrekking op toezeggingen voor het 
oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek dat meestal enkele jaren bestrijkt.  
 
Aangezien de begroting niet als stuurinstrument wordt gebruikt voor de beheersing van de 
activiteiten, is besloten deze niet op te nemen in het bestuursverslag. Bij de staat van baten 
en lasten, die te downloaden is vanaf de website, is de (indicatieve) begroting wel opgenomen.  
 
Ede, 18 maart 2021 
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