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Bestuursverslag 2021 
 
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 2021 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 2021 € 1.800. Dit bedrag gold als vacatiegeld voor 
vergaderingen, de uitvoering van de functie binnen het bestuur en ter dekking van onkosten. 
Enkelen hebben de in 2021 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 directiesecretaresse mw. R. Arts. Zij hebben individuele 
arbeidsovereenkomsten met een maatschappelijk aanvaardbare en verantwoorde beloning die 
aansluit bij het ideële karakter van het vermogensfonds en de benodigde professionaliteit. Zij 
voeren alle voorkomende werkzaamheden uit die bijdragen aan de realisatie van de 
doelstelling waaronder de voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen. Zij 
hebben 603 aanvragen, voornamelijk vragen om financiële hulp, in behandeling genomen in 
2021, waarna het bestuur een besluit over toewijzing of afwijzing heeft genomen. Andere 
werkzaamheden van de medewerkers: secretariaat UitZicht en stichting Steunfonds UitZicht, 
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secretariaat ICT fonds, secretariaat Vakantiesuppletiefonds, secretariaat fondsenoverleg en 
monitoring/evaluatie van de aanvragen, secretariaten en bestuursbeleid.  
 
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 om stil te staan bij het 
functioneren van het bestuur op een wijze die past bij de professionaliteit en de transparantie 
die LSBS voorstaat, mede 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, 2020 
en 2021 heeft het bestuur van de LSBS de Jaarlijkse Verklaring Goed Bestuur afgegeven aan 
de FIN. In 2022 zal de FIN verzocht worden de vierjaarlijkse integrale toetsing opnieuw uit te 
voeren. 
 
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. Dat beleid wordt uiterlijk in november 2022 geëvalueerd. 
 
Vermogensbeheercommissie en -beleid 
De penningmeester, een vast bestuurslid en de directeur vormen met elkaar de 
Vermogensbeheercommissie, met als taak het beheer van 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. Elk 
bestuurslid kan wijziging of aanvulling van het vermogensbeheerbeleid tijdens elke 
bestuursvergadering aan de orde stellen. 
  
  

mailto:info@lsbs.nl
https://fondseninnederland.nl/fin-code-goed-bestuur
https://fondseninnederland.nl/fin-code-goed-bestuur


LSBS, Postbus 200, 6710 BE  EDE 
Email: info@lsbs.nl T (0318) 76 70 10 

 
 
 

 
   

3 

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, een ander bestuurslid 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 tot maximaal € 2.000; 
• voor wat betreft aanvragen voor verhuizing en/of woninginrichting en/of tuinaanpassing tot 

maximaal € 3.000; 
• voor wat betreft aanvragen voor support voor meetings, congressen, vrijetijds- en 

sportieve evenementen, mits: 
- het herhalingsaanvragen betreft; 
- 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 eerstvolgende 
bestuursvergadering aan de orde gesteld.  

 
Risicomanagement 
In 2017 is besloten dat: 
• de risico-inventarisatie eens per twee jaar op de agenda van de bestuursvergadering komt. 
• 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. 
In 2021 is, net als in 2019, een risico-inventarisatie uitgevoerd. De rapportage is tijdens de 
bestuursvergadering van 4 februari 2021 goedgekeurd. Daarbij is de conclusie getrokken dat 
er geen maatregelen denkbaar zijn die niet al genomen zijn. 
 
Jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor het zesde 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.  
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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 directeur 
van 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. Sinds de Corona 
pandemie hebben deze overleggen vrijwel uitsluitend 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.  

 
In de zomer van 2022 zal een concept voor het Beleidsplan 2023-2027 worden opgesteld dat 
tijdens een extra bestuursvergadering in november 2022 door het bestuur besproken zal 
worden. Eind november of in december 2022 zal het Beleidsplan 2023-2027 definitief 
vastgesteld worden.  
 
2022 - Fusie met de Groningse Blindenstichting 
In 2021 hebben de besturen van de Groningse Blindenstichting (GBS) en de LSBS besloten om 
begin 2022 te fuseren met (economisch) terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. 
 
Overeengekomen is dat het vermogen van de GBS door de LSBS wordt overgenomen en 
beheerd. De activiteiten van de GBS worden zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel 
van de GBS voortgezet. 
 
Dat betekent dat aanvragen voor financiële ondersteuning van personen en instellingen in de 
drie noordelijke provincies volgens de criteria van de GBS in behandeling zullen worden 
genomen. 
 
Het bestuur van de Groningse Blindenstichting is ervan overtuigd dat door deze fusie het doel 
van de GBS voor de toekomst is veiliggesteld. 
 
Tot nu toe werden de werkzaamheden van de GBS uitgevoerd door een bestuur van uitsluitend 
vrijwilligers. Nu wordt dat overgedragen aan een professionele instelling met dezelfde 
doelstelling en procedures, aldus het bestuur van de GBS. 
 

RSIN 805141431 
 
 

mailto:info@lsbs.nl
https://blindenfonds.nl/


LSBS, Postbus 200, 6710 BE  EDE 
Email: info@lsbs.nl T (0318) 76 70 10 

 
 
 

 
   

5 

Aanvragen voortaan online via https://lsbs.nl/aanvragen 
Het indienen van een aanvraag is sinds 20 december 2021 eenvoudiger geworden. Voortaan 
kan dat online via de website van de LSBS. Geen printer en postzegels meer nodig dus. En als 
de documenten digitaal aanwezig zijn, is een scanner ook geen must meer. Het formulier kan 
tijdens het invullen tussentijds worden opgeslagen. De eerste ervaringen van aanvragers en 
hulpverleners zijn positief.  
 
Schenking door de LSBS en het recht op een sociale zekerheidsuitkering 
Mr. Hans Nacinovic heeft op verzoek van de LSBS in 2021 een notitie geschreven over de 
mogelijke gevolgen van de ontvangst van schenkingen voor het recht op een 
socialezekerheidsuitkering. Naar aanleiding van deze notitie gaat onze stichting de volgende 
clausule opnemen in de toezeggingsbrieven: 
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, is het mogelijk dat de bijdrage uit ons fonds wordt gekort op uw 
uitkering. Uw gemeente moet dat beoordelen. Wij raden u daarom aan om vooraf bij uw gemeente te vragen 
of onze bijdrage gekort zal worden op uw uitkering. Dit is geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Ons fonds 
is niet aansprakelijk voor een mogelijke korting op uw uitkering. 
Deze notitie is gedeeld met collega-fondsen en de bij de LSBS bekende hulpverleners van 
Koninklijke Visio, Bartiméus, de Robert Coppes Stichting, GGMD en MEE.
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Activiteitenverslag 2021 
 
Aantal aanvragen en verstrekkingen 
 

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Aantal 
aanvragen 

566 582  601  720 693 731 786 928 832 701 603 

Verstrekt x  
€ 1.000 

560 665 556 646 769 683 622 733 678 548 499 

 
Zoals hiervoor al aangegeven zijn in 2021 ‘slechts’ 603 aanvragen ingediend. Dat is op het 
niveau van 2013. Sindsdien was het aantal ingediende aanvragen gestegen. De dalende trend 
sinds 2019 is volgens het bestuur toe te schrijven aan de Covid19-pandemie. Hierdoor is hulp 
voor mensen die leidt tot het indienen van een aanvraag moeilijker bereikbaar geweest. 
Uiteraard is de verwachting dat, zodra de pandemie onder controle is en de genomen 
maatregelen niet meer gelden, het aantal aanvragen weer zal toenemen. Organisaties hebben 
ten gevolge van de pandemie minder activiteiten ondernomen. 
 
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.  
 
De LSBS maakt een onderverdeling van de aanvragen tussen: 

a) Wetenschappelijk onderzoek (47 aanvragen; in 2020 waren dat er 34 en in 2019, 42) 
b) Organisaties (27 aanvragen; in 2020 waren dat er 34 en in 2019, 44 ) 
c) Particulieren (523 aanvragen; in 2020 waren dat er 627 en in 2019, 742) 
d) Buitenland (6 aanvragen; in 2020 waren dat er ook 6 en in 2019, 4) 

 
Ad a) Wetenschappelijk onderzoek – UitZicht 
In 2007 is mede op initiatief van de LSBS een samenwerkingsverband op het terrein van 
financiering van het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek opgericht. Dat verband draagt 
de naam UitZicht (zie www.uitzicht.nl).  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanvragen en 
toezeggingen via Uitzicht van de laatste jaren. De LSBS heeft 
in 2021 voor bijna € 325.000 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 https://uitzicht.nl/2018-2021.  
 
 Aantal 

aanvragen 
ingediend 

Totaal 
aangevraagd 
bedrag in € 

Totaal 
toegezegd 
bedrag in € 

Percentueel 
toegezegd 

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 
2021 36 5.630.000 1.439.396 26 

 
De LSBS heeft sinds de start in 2007, de directeur beschikbaar gesteld voor het verrichten van 
de coördinerende/secretariële werkzaamheden voor de Commissie UitZicht. Die Commissie 
wordt voorgezeten door mevrouw Prof. Dr. J.M.M. (Anneke) Hooymans. Zij wordt terzijde 
gestaan door de heer Prof. Dr. F. (Ferry) Breedveld. Zij doen het werk als vrijwilliger.   
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Naast de bijdragen aan het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek via UitZicht is tien keer 
een bijdrage toegezegd aan promovendi voor de drukkosten van hun proefschrift. Vanwege de 
Covid19-pandemie hebben minder buitenlandse stages plaatsgevonden. Daarvoor werd in 
2021 maar één aanvraag ingediend, die ook gehonoreerd is met een bijdrage. 
 
De directeur van de LSBS is ook beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het bestuur van 
Stichting Steunfonds UitZicht. Via deze stichting verstrekt onder meer Stichting Beheer Het 
Schild te Wolfheze een bijdrage voor het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast heeft in 2021 Novartis Pharma een donatie gedaan voor een onderzoeksproject naar 
de effecten van de behandeling van kinderoogkanker (retinoblastoom) op de kwaliteit van 
leven van overlevenden. 
 
Ad b) Organisaties 
Er zijn in 2021 (net als in 2020) beduidend minder aanvragen ingediend door organisaties. 
Toch zijn hele mooie initiatieven gesteund. Een aantal daarvan wordt uiteraard later 
uitgevoerd. 
 

In haar derde boek, Geleidehond Yoko, neemt schrijfster Annemiek van 
Munster haar lezers mee in de wereld van een slechtziende en haar 
geleidehond. Al sinds 2018 schrijft Annemiek ‘namens’ Yoko over alle 
avonturen die zij samen beleven (zie 
https://www.facebook.com/GeleidehondYoko).  
Duizenden enthousiaste volgers motiveerden Annemiek vervolgens om 
namens haar trouwe viervoeter een volledig boek te schrijven. Geleidehond 
Yoko is een laagdrempelig en humoristisch, maar ook een uiterst informatief 
boek over leven met slechtziendheid en een geleidehond. 
Zie https://annemiekvanmunster.nl/boeken/ 

 
  
Stichting Komt het Zien! maakt sinds 2014 met live audiodescriptie door 
blindentolken theatervoorstellingen en evenementen toegankelijk voor 
publiek met een visuele beperking. 
Hoe het werkt? Een paar dagen voor de voorstelling ontvangen blinde en 
slechtziende bezoekers per e-mail een introductie. Deze is beschikbaar 

als digitale tekst en als gesproken audio. De introductie bevat visuele informatie over de 
kostuums, het decor en acteurs. De voorpret begint dus thuis al! 
 
In het theater is voor de voorstelling een inleiding. De invulling van de inleiding varieert per 
voorstelling. De blindentolk beschrijft altijd het decor en de kostuums. Meestal kun je 
kennismaken met de stemmen van de acteurs. En vaak kun je de kostuums en het decor van 
dichtbij bekijken of tasten. 
Daarna krijg je een koptelefoon en ga je op jouw eigen plaats in de zaal zitten. De blindentolk 
beschrijft tijdens de voorstelling alles wat er te zien is. Zo mis je niets! 
 
Stichting Komt het Zien! werd ook gevraagd om een huwelijksdag van audiodescriptie te 
voorzien. De LSBS deed een bijdrage voor een Start Up van ‘Blindentolken bij Bruiloften’. 
Bruid Saskia vertelt: 
"Heel bijzonder. Blindentolk Hilbert kwam binnen en benoemde feilloos de gasten. Geweldig, 
dit gaf gelijk een vertrouwd gevoel. Heel subtiel beschreef Hilbert de gasten, wat er zoal 
gebeurde en de non-verbale communicatie. Dit gaf mij een compleet beeld, waardoor ik mij 
volop betrokken voelde bij de bruiloft en kon genieten van deze dag. Ook voor mijn man was 
het heel fijn, even ontzorgd, zo kon hij zich volledig richten op deze mooie dag. Deze 
bijzondere dag in mijn leven, heb ik met de blindentolk voor 200% mee kunnen beleven.” 
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Meer weten? Bij Radio509 vertelde Hilbert over zijn werk als blindentolk en deze bruiloft. 
https://soundcloud.com/user-441026714/hilbert-geerling-van-komt-het-zien-het-beschrijven-
van-een-bruiloft-is-een-bijzondere-ervaring 
 

 
We blijven even bij Radio 509, 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. Voor de door hen 

georganiseerde Podcast Challenge deed de LSBS, samen met collega-fondsen, een bijdrage 
aan stichting Roer. https://www.radio509.nl/overons/the-podcast-challenge. Mensen met een 
visuele beperking zijn daarbij uitgedaagd om hun verhaal vast te leggen in een podcast. 
Daarbij biedt Radio 509 hulp van mediaprofessionals die hun sporen in de mediawereld 
verdiend hebben. In een periode van een jaar verzamelt Radio 509 in totaal 100 podcasts. 
Spraakmakende, boeiende en/of spannende verhalen. Het beste verhaal gaan ze belonen met 
een professionele studiosessie. 
 
 

Stichting Muziek en Visueel Gehandicapten ontwikkelt een 
online-cursus zodat blinden en slechtzienden zelfstandig 
de muzieknotatiesoftware Lybra kunnen gebruiken. 
Lybra zet muziek (die aangeleverd wordt in het formaat 
Lilypond) om in voor hen toegankelijke ‘braillemuziek’. 
Ervaren muziekdocenten van HKU gaan die cursus geven 
aan en evalueren met de blinde en slechtziende musici. 
https://www.connect2music.nl/index.php/over-mvg 

 

 
Digitale toegankelijkheid verzekert mensen met een tijdelijke of blijvende functiebeperking de 
toegang tot informatie en diensten die op elektronische wijze worden aangeboden. Zowel 
overheden als bedrijfsleven zijn hiertoe verplicht. De Oogvereniging, de 
belangenbehartigingsorganisatie van mensen met een visuele beperking, zet zich in voor een 
goede digitale toegankelijkheid door middel van het project Digiwijs. Via het Train de Trainer 
principe verkrijgen de bestaande vrijwilligers, die nu al actief zijn in het aanleren van 
computervaardigheden aan ouderen, kennis en vaardigheden om daarnaast ook ouderen met 
een visuele beperking te instrueren en begeleiden. Het gebruik van vergrotingssoftware en 
fysieke hulpmiddelen zal hierdoor ook onder de aandacht komen van ouderen zonder visuele 
beperking, waardoor het stigma en de schaamte onder slechtziende ouderen vermindert. 
https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/digitale-hulpmiddelen/digitale-toegankelijkheid/ 
 

 
Midden in het Loosdrechtse Plassen ligt het vakantie-eiland 
Robinson Crusoe. Vanuit dit unieke eiland met gezellige, volledig 
aangepaste en rolstoeltoegankelijke accommodatie kunnen ook 
mensen met een visuele beperking (catamaran)zeilen, kanoën, 
waterskiën of surfen.  

Het eiland wordt jaarlijks door ongeveer 750 unieke bezoekers bezocht, waarvan 90 met een 
visuele handicap. Hiervan is 30% jonger dan 18 jaar en 25% tussen de 18 en 30 jaar. Maar de 
tand des tijd is zichtbaar. Voor de verbouwing had Sailwise inmiddels financiële dekking 
gerealiseerd. Voor met name de afwerking, handicap-specifieke materialen en inrichting heeft 
de LSBS een bijdrage verstrekt.  
 

mailto:info@lsbs.nl
https://soundcloud.com/user-441026714/hilbert-geerling-van-komt-het-zien-het-beschrijven-van-een-bruiloft-is-een-bijzondere-ervaring
https://soundcloud.com/user-441026714/hilbert-geerling-van-komt-het-zien-het-beschrijven-van-een-bruiloft-is-een-bijzondere-ervaring
https://www.radio509.nl/overons/the-podcast-challenge
https://www.connect2music.nl/index.php/over-mvg
https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/digitale-hulpmiddelen/digitale-toegankelijkheid/
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Vanwege de Corona pandemie moest ook in 2021 het muZIEum de deuren 
sluiten. Ook afgelopen Kerstmis heeft de LSBS de medewerkers een hart 
onder de riem willen steken en de kerstpakketten laten verzorgen. Maar 
daarnaast hebben we het ervaringsmuseum over zien en niet zien gesteund 
via ons collega-fonds, het Bartiméus Fonds, opdat het muZIEum in 2022 de 
deuren weer kan openen voor publiek. We roepen de lezers van dit verslag 
op om het muZIEum eens te bezoeken. 
 

 
 
 
 
 
 

De LSBS deed een bijdrage voor de audiodescriptie van de 
voorstelling Strijd om de Kathedraal door de hiervoor 
genoemde Stichting Komt Het Zien. Komt Het Zien verzorgt 

audiodescriptie van voorstellingen door blindentolken zodat ook mensen die blind of 
slechtziend zijn van theater kunnen genieten. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de 
theaterproducent. 
Hun gasten betalen namelijk het reguliere tarief voor een kaartje. In nauwe samenwerking 
met ‘Komt het zien’ wordt een compleet programma samengesteld dat bestaat uit: 
Het voorbereidingspakket dat een week voor de voorstelling digitaal beschikbaar is met daarin 
(gesproken): Uitleg over het verhaal, het decor, de locatie, enz. Ook stellen de spelers zich, in 
geluidsfragmenten, voor. Op de dag van de uitvoering wordt de groep apart ontvangen voor 
de ‘meet & feel’: Een rondleiding door het decor (dat ze kunnen aanraken) een ontmoeting 
met de hoofdrolspelers (om aan hun stemmen te wennen) en het voelen van kostuums en 
rekwisieten. Ook hoort hier een introductie van de regisseur en de producent bij. 
We hopen dat op deze wijze veel mensen met een visuele beperking de voorstelling gaan 
bijwonen, zeker omdat een grote rol is weggelegd voor Mette die blind is. Op een dag ontmoet 
zij Thies, de zoon van de bouwmeester van de grote kathedraal. Zij wordt weer eens lastig 
gevallen, want als je in die tijd een handicap had, was je verdacht: Je was een heks of een 
vriendin van de duivel. Daarom werd je ook vaak slachtoffer van pesterijen of erger. Thies 
neemt het voor haar op. Aanvankelijk vertrouwt ze hem niet, maar geleidelijk ontstaat een 
hechte vriendschap. De ouders van Thies zien dat helemaal niet zitten en verbieden hem elk 
contact met Mette. Thies blijft haar stiekem toch ontmoeten..... 
 

Vocaal ensemble The Gents is een voor Nederland uniek 
gezelschap dat zich in korte tijd een vooraanstaande plaats heeft 
verworven binnen de internationale muziekwereld. De groep jonge 
zangers wordt alom geroemd vanwege de bijzondere klank, de 
grote mate van flexibiliteit en de weergaloze interpretatie van zeer 
uiteenlopend vocaal repertoire. In het verleden zongen The Gents 

meermaals het bekende lied “Ik zou wel eens willen weten…” van de grootmeester van het 
Nederlandse luisterlied, Jules de Corte (1924-1996). Bert van den Brink maakte daarvan voor 
The Gents een prachtig arrangement. Het is 25 jaar geleden dat Jules de Corte overleed en 
The Gents gaan een uitgebreidere ode brengen aan Jules de Corte. Bert van den Brink werkte 
opnieuw samen met The Gents aan het concertprogramma, waarin de originaliteit en frisheid 
van de liederen van Jules de Corte optimaal tot hun recht komen. Speciaal voor dit Jules de 
Corte-programma wordt een koor samengesteld van projectzangers met een visuele 
beperking. In de geest van Jules de Corte hopen The Gents zo een positieve bijdrage te 
leveren aan de participatiemogelijkheden van mensen met een visuele beperking in het 
culturele leven. 
 

mailto:info@lsbs.nl
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Speeltuin Kitskensberg in 
Roermond wordt gerund 
door vrijwilligers. De 
speeltuin is ca. 6 hectare 
groot en heeft zo’n 80 
verschillende 
speeltoestellen. Met voor 
iedere leeftijd genoeg te 

spelen voor kids van 1 tot ca. 12 jaar. Er was behoefte dat ook kinderen met een beperking en 
zo ook kinderen met een zichtbeperking verkeerssituaties kunnen oefenen in een veilige 
omgeving. In 2021 is met steun van onder meer de LSBS een inclusieve verkeerstuin 
gerealiseerd. 
 
 

Cormeta is een 
sportvereniging 
voor visueel 
gehandicapten in 
de regio 
Amsterdam 
Amstelland en 

Meerlanden (zie www.cormeta.nl) die volledig op vrijwilligers draait en over twee jaar het 50-
jarig jubileum hoopt te vieren. Op circa 40 zaterdagen per jaar huurt Cormeta om 7.45 uur 
gedurende een uur het wedstrijdbad en het instructiebad van Zwembad de Meerkamp te 
Amstelveen. In het wedstrijdbad kunnen de zwemmers zonder (geluid)hinder van andere 
mensen rustig zwemmen. In het instructiebad wordt zwemles gegeven aan visueel beperkte 
kinderen en soms ook aan volwassenen die na verlies van (een groot deel van) hun zicht gaan 
zwemmen of dit na lange tijd weer oppakken. Er hoefde de afgelopen 27 jaar, sinds de 
opening van het zwembad, alleen voor het wedstrijdbad betaald te worden. Afgelopen 
september kreeg Cormeta het onverwachte bericht dat er per 1 januari 2022 ook voor het 
instructiebad betaald moet gaan worden. De vereniging kan dat niet dragen. 
Contributieverhogen zal leiden tot afname van het aantal leden, omdat veel leden rondkomen 
van een uitkering. De LSBS heeft Cormeta voor anderhalf jaar uit de brand geholpen, zodat er 
tijd ontstaat om na te denken over een structurele oplossing. 
 

 
De RAAK Stimuleringsprijs maakt projecten mogelijk die zorgen 
voor een inclusieve museumervaring voor mensen met een 
visuele beperking. Uit alle inzendingen heeft de jury onder 
voorzitterschap van cabaretier en columnist Vincent Bijlo 3 
finalisten gekozen. Tot 30 november kon iedereen in Nederland 

zijn stem uitbrengen via www.raakstimuleringsprijs.nl. Museum Het Schip in Amsterdam heeft 
de eerste prijs van € 30.000,- gewonnen om tentoonstellingen, workshops en rondleidingen 
multizintuiglijk aan te bieden aan mensen met een visuele beperking. Museum Het Schip laat 
aan bezoekers het verhaal van de Amsterdamse School zien, horen, ruiken en voelen en 
trakteert ze tijdens rondleidingen, wandelingen, bustochten en fietstochten op een 
totaalervaring op de vele plekken waar de Amsterdamse School aanwezig is. 
Rijksmuseum Muiderslot heeft de tweede prijs (€ 20.000,-) gewonnen voor het ontwikkelen 
van instaprondleidingen voor (individuele) bezoekers met een visuele beperking én een tactiele 
maquette en een audiotour met uitgebreide beeldbeschrijvingen. Het Muiderslot zet in op 
ervaren van het kasteel met álle zintuigen via het overkoepelende project ‘Sense the Castle’. 
De derde prijs (€ 10.000,-) ten slotte is naar het Natuurhistorisch Museum Rotterdam gegaan 
voor een audiotour waarmee bezoekers met een visuele beperking op eigen gelegenheid het 
museum kunnen bezoeken en dezelfde informatie kunnen opdoen als mensen zonder 
beperking. 

mailto:info@lsbs.nl
http://www.cormeta.nl/
http://www.raakstimuleringsprijs.nl/


LSBS, Postbus 200, 6710 BE  EDE 
Email: info@lsbs.nl T (0318) 76 70 10 

 
 
 

 
   

11 

De RAAK Stimuleringsprijs is een nauw samenwerkingsverband tussen de Oogvereniging, 
Stichting Accessibility / Bartiméus en Koninklijke Visio. Met collega-fondsen heeft de LSBS de 
prijzen mede mogelijk gemaakt.  
 
Ad c) Particulieren  
Dit jaar werden 211 (in 2020 waren dat er 247 en in 2019, 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 34 
aanvragen voor een bril ingediend (2 meer dan in 2020). 
 
Een reactie: 
Ik zou nog een mail sturen als ik een tijdje mijn nieuwe bril had gebruikt. 
Ik kan alleen maar zeggen hoe blij ik er mee ben: ik ben weer in staat de pc te gebruiken, te 
tuinieren, heb veel in mijn huis kunnen doen qua opruimen, weggooien en organiseren tijdens 
deze lockdown. Weliswaar iedere dag maar een paar uurtjes met pauzes maar dat heeft met 
mijn lichamelijke conditie te maken. Dankzij de bril ben ik ook veel minder moe en ook 
nauwelijks nog hoofdpijn. En ik ben in staat geweest om een boek waar ik aan begonnen was 
nu af te lezen, kan ook weer beter een krantenartikel lezen. Mijn kwaliteit van leven is dus 
duidelijk verbeterd sinds deze nieuwe bril. Hier schrijft een gelukkig mens en ook dankbaar dat 
uw Stichting mee heeft geholpen om dit te realiseren. 
 
En nog een: 
Wat geweldig dat u mij wilde helpen. Het hoortoestel is een groot geschenk! Mijn hoor beleving is 
zoveel mooier geworden! Ik kan me veel beter in grotere groepen mengen en gezellig meepraten. 
De combinatie met CI (cochleair implantaat) en het nieuwe boortoestel is zo perfect, dat ik me nu 
weinig hoef in te spannen om te luisteren wat men zegt. Nogmaals bedankt. (ook namens mijn 
omgeving, ze hoeven niet meer te herhalen wat ze zeiden ;)) 
 

Van de genoemde 211 aanvragen ging het bij 63 (in 2020: 74 en 
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 (6), showdown (8) of hardlopen via Running Blind (14). 
Ook zwemmers (9), fitnessers (13) en atletiek beoefenaars (3) en 
beoefenaars van diverse andere sporten (10) dienden een 
aanvraag in. Daaronder boksen, judo, roeien, paardrijden, 
wielrijden en schieten. 
Zie http://www.goalball.nl/wat-is-goalball/ 
http://www.showdown.nl/wat-is-showdown/ 
https://www.runningblind.nl/ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lsbs.nl
http://www.goalball.nl/wat-is-goalball/
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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 in 2017 2018 2019 2020 2021 
computer/laptop/tablet e.d. 194 187 174 182 140 
smartphone 143 138 140 138 115 

Totaal 337 325 314 320 255 
 
Dat het ICT-fonds bijdraagt aan het welzijn en de integratie van mensen met een visuele 
beperking, blijkt wel uit de volgende reactie: 
Beste mevrouw, meneer, 
Ik stuur deze mail om een update te geven over mijn ervaring met mijn nieuwe iPhone. Ik ben 
er namelijk ontzettend blij mee! Ik kan nu eindelijk mijn telefoon gebruiken zonder dat hij 
uitvalt of supersnel leeg is. Ik doe er echt heel veel mee. Ik luister er muziek op, houd contact 
met vrienden, familie en zakelijke contacten, ik gebruik mijn telefoon bij mijn vrijwilligerswerk 
(ik geef iPhone training aan slechtziende en blinde ouderen), ik luister er mijn luisterboeken op 
af, gebruik het om te navigeren, ik lees mijn mail, ik gebruik het om boodschappen te doen, 
om notities te maken en als timer voor bij het koken. Ik ben vast nog een aantal dingen 
vergeten maar dat komt omdat ik er heel veel op zit. Ik ben er echt ontzettend blij mee en ben 
heel dankbaar dat LSBS deze telefoon deels kon sponsoren.  
 
Vakantiesuppletiefonds 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Aantal ingediende aanvragen 133 134 137 131 60 57 

 
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 
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. 
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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 – Engelse les aan kinderen op Bali en waterzuivering kinderhuis op 
Bali.  

 
Stichting Eye Care Foundation te Amsterdam – Gandaki Dhaulagiri Eye Care Program (GDECP) 
 
See You Foundation te Veenendaal - Opsporen, voorkomen en behandelen van 
oogaandoeningen door mobiele oogzorgteams in afgelegen plattelandsgebieden in Zuid-
Ethiopië 
 
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 2022 
Er staat per 31 december 2021 voor € 471.499 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, 17 maart 2022 
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