Activiteitenverslag 2016
2 fusies en een overname
Het jaar 2016 is een opmerkelijk jaar geweest omdat de LSBS is gefuseerd met de Stichting
Blindenzorg Zuid-Holland Noord en het actief van de Jacob en Geertruida Hoek-stichting
overgenomen heeft. De besturen van beide fondsen waren van mening dat de schaalomvang
van hun fonds te klein was geworden ten opzichte van het werk en de kosten die met de
instandhouding van het fonds verband zouden houden. Er is een overeenkomst gesloten
waardoor het werk van beide fondsen deels nog wordt voortgezet in de toekomst en het
positieve saldo van beide fondsen in lijn met hun statutaire doelstellingen zal worden besteed.
Ten slotte is in 2016 de fusie met het stichting Moeder Catharina Fonds voorbereid die op 13
februari 2017 is geformaliseerd. Aan deze fusie ligt grotendeels dezelfde motivatie ten
grondslag als hiervoor genoemd.
Aantal aanvragen en verstrekkingen
In 2016 werd bij de LSBS een recordaantal van 731 aanvragen ingediend. Deze stijging is
volledig toe te schrijven aan het toegenomen aantal aanvragen voor het ICT-fonds en
Vakantiesuppletiefonds.
De verstrekkingen verschillen van jaar tot jaar, omdat de kwaliteit van de aanvragen voorop
staat en niet een budget (in de vorm van gemiddelde uitgaven/inkomsten) leidend is.
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De LSBS maakt al jaren een onderverdeling van de aanvragen tussen:
a) Wetenschappelijk onderzoek
b) Organisaties
c) Particulieren
d) Buitenland

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).

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Aantal
aanvragen
ingediend
19
22
16
33
46
26
40
42
35

Totaal
aangevraagd
bedrag in €
2.500.000
2.900.000
2.500.000
3.600.000
5.900.000
3.100.000
5.400.000
7.200.000
5.700.000

Totaal
toegezegd
bedrag in €
760.000
912.800
1.200.000
1.100.000
1.800.000
1.280.000
1.239.000
1.600.000
1.100.000
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Percentueel
toegezegd
30
30
50
32
31
43
23
22
19

De Commissie UitZicht bestaat uit mevrouw Prof. Dr. J.M.M. (Anneke) Hooymans, de heer
Prof. Dr. F.G. (Frans) Zitman 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 2016 voor € 290.000 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.
Daarnaast zijn nog enkele kleine bijdragen toegezegd aan bijvoorbeeld promovendi voor de
drukkosten van hun proefschrift.
Strijders tegen Blindheid wordt Wetenschappers tegen Blindheid – Nationaal
Oogplan
In 2016 hebben de oogheelkundig wetenschappers besloten zich voortaan Wetenschappers
tegen Blindheid te noemen. De directeur van de LSBS bezoekt als toehoorder de
vergaderingen van de Wetenschappers tegen Blindheid.
Dit jaar is een begin gemaakt met een in 2017 gezamenlijk op te stellen Nationaal Oogplan. De
Wetenschappers geven aan:
Een nationaal oogonderzoeksplan is van belang voor onze maatschappelijke verantwoording en
een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige financiering van ons oogheelkundig
onderzoek. Dit belang wordt ondersteund door het NOG en verscheidene andere stakeholders
vanuit zowel cure als care.
Het nationaal oogonderzoeksplan kan de huidige samenwerkingsverbanden versterken en biedt
de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsverbanden in Nederland op te zetten.
Het nationaal oogonderzoeksplan versterkt de mogelijkheid om via meerdere kanalen geld te
werven voor wetenschappelijk onderzoek (Fondsenwervers (Nietblind), landelijke
subsidiegevers, de politiek, verzekeraars, de industrie etc.)
Het etaleren van het oogonderzoek is maatschappelijk van belang om alle Nederlanders en
zeker onze patiënten de waarde van ons oogonderzoek, de maatschappelijk impact en kennisvalorisatie te laten zien. Om de impact van ons onderzoek uit te vergroten is het van belang
om de Cure en Care terug te laten komen in een oogonderzoeksplan.

Ad b) Organisaties
Stichting Kubes (KuBlindenEnSlechtzienden) kon dit jaar weer rekenen op een bijdrage voor
hun buitenlandse reis. Die ging dit jaar naar Mittelheim, Koblenz en Maria Laach. Evenals
andere jaren legt het bestuur van Kubes een uitstekende verantwoording af en was de reis
weer zeer succesvol.
Stichting Pim deed na vele jaren voor een tweede keer een beroep op de LSBS. Ditmaal werd
gevraagd om een bedrag voor een uitbreidingsproject. Via tussenkomst van onze vaste
tandemleverancier heeft de LSBS een prachtige tandem en duo-fiets bezorgd. Het bestuur van
stichting Pim zond deze vrolijke foto als dank.
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Voor het derde jaar was in diverse theaters de circustheatervoorstelling van stichting Komt het
zien, komt het horen! te bewonderen. Speciaal voor mensen met een visuele beperking vond
tijdens deze voorstelling, getiteld 'Koud Kunstje!', live audiodescriptie plaats. In de foyer van
het theater was ook dit jaar een voelplein gemaakt, waar artiesten en medewerkers van het
Wintercircus uitleg gaven. De LSBS steunde dit met een bijdrage van € 4.000. Enkele
bestuursleden van de LSBS hebben een voorstelling bezocht en zo heeft een gedegen evaluatie
kunnen plaatsvinden.
Stichting Maritiem Museum te Rotterdam ontving een bijdrage voor de Offshore Experience die
met name op kinderen is gericht en hen leert wat energiewinning op zee inhoudt aan de hand
van games. De directeur heeft ter evaluatie de Offshore Experience bezocht en concludeerde
dat op het gebied van toegankelijkheid van dit museum voor onze doelgroep nog veel te
verbeteren is.
De afdeling Doofblinden van de Oogvereniging ontving een bijdrage voor het door hen
georganiseerde congres Jij, zij dus Wij! Bij dit congres was ‘Communicatie’ het thema. Ook van
hen ontving de LSBS een uitgebreide evaluatie waarbij goede verbeterpunten zijn vermeld.
Ook steunde de LSBS een doofblindenkamp dat in de zomer van 2017 plaats gaat vinden. Er
worden ook doofblinden vanuit het buitenland verwacht. De bijdrage komt vanuit het
bestemmingsfonds NVDB.
Vanuit het bestemmingsfonds van de ENViT, dat in 2015 is ontstaan, zijn diverse bestedingen
gedaan die het recreatief tandem rijden voor en door mensen met een visuele beperking
bevorderen, zowel op organisatie- als op particulierniveau. Zo kon het kersverse bestuur van
de stichting Keistad voor de Amersfoortse tandemtocht een bijdrage tegemoet zien.
Aan stichting Roer, dat radio 509 exploiteert, werd een toezegging gedaan van € 15.000 voor
twee moordverhalen in een serie van 10 hoorspelen.
Er is ook minder positief nieuws. Helaas is het nodig gebleken om de lening aan I-Cane Social
Technology BV te Sittard kwijt te schelden wegens oninbaarheid. Het is jammer dat de I-Cane
niet gebracht heeft hetgeen het bestuur van de LSBS had verwacht.
Stichting MuZIEum 2012 te Nijmegen kon rekenen op een bijdrage voor hun project muZIEum
fase II – Krijg jij Inzicht? Er is nu ook in de foyer van de schouwburg, alwaar het muZIEum is
gevestigd, een beleving gecreëerd waarbij de bezoeker kan ervaren wat iemand met een
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visuele beperking voor mogelijkheden en uitdagingen heeft op technologisch gebied. Van dit
project ontving de LSBS ook weer een uitstekende rapportage.
Stichting Wonen met Zorg en Ondersteuning te Middelburg heeft een bijdrage gekregen van
€ 2.000 per bewoner met een visuele beperking voor een rolstoelbus. Het ziet ernaar uit dat
het om drie bewoners gaat die tot deze doelgroep behoren.
Ten slotte zal Het Schild te Wolfheze in juni 2017 een festival organiseren met mensen met
een visuele beperking. De LSBS deed daarvoor een bijdrage.

Ad c) Particulieren
De eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering had onder andere tot gevolg dat het aantal
aanmeldingen voor advisering bij zowel Koninklijke Visio als bij Bartiméus ernstig terugliep.
Blindenfondsen merken de impact hiervan. Ook de LSBS. Het aantal aanvragen van
particulieren loopt terug. Dat aantal lag in 2014 nog op 312, in 2015 was dat teruggelopen
naar 235 en in 2016 werden 203 aanvragen door particulieren ingediend. Hierbij zijn de
aanvragen van particulieren die ingediend zijn bij het ICT-fonds en Vakantiesuppletiefonds
uiteraard niet meegerekend. Het is daardoor noodzakelijk gebleken om bij de algemene
aanvragen van particulieren niet al te sterk vast te houden aan ondersteuning door Koninklijke
Visio of Bartiméus.
Verlichting en brillen
Het is soms bijzonder schrijnend dat gemeenten niet bijdragen aan het realiseren van de juiste
verlichting of bril aan volwassenen en kinderen met een ernstige visuele beperking. Ook
collega-fondsen merken dat in verhouding vaker een beroep op hen wordt gedaan voor
verlichting en brillen. Daar staat het bestuur van de LSBS dan ook in beginsel positief
tegenover.
Tandems
Ook dit jaar heeft de LSBS weer enkele tandems verstrekt aan particulieren. Dat komt hun
mobiliteit, conditie en sociale leven ten goede. Zo werden vanuit het hiervoor genoemde
bestemmingsfonds van de ENViT twee tandems aangeschaft. Dat kon tegen een zachte prijs
omdat een leverancier ermee bleef zitten na een annulering. Een daarvan is in 2016 bij een
particulier geplaatst en de ander in maart 2017.
Studies
Een veelbelovende student werd het mogelijk gemaakt om een mastertraject te volgen aan de
universiteit van Leuven. We hopen mét de student dat een promotieplaats in het verschiet ligt.
De berichten tot nu toe zijn positief.
Aan een student rechten werd het collegegeld verstrekt. Wij volgen zijn studieresultaten
uiteraard met belangstelling.
Aangepaste auto, scootmobiel, orgel, enkele keukens, tuinaanpassingen en een
gebitsrenovatie.
Eenmaal werd in 2016 een bijdrage voor het aanschaffen van een aangepaste auto voor een
kind met ernstige meervoudige handicaps toegezegd.
Een ernstig beperkte meneer werd helemaal blij gemaakt met een scootmobiel en een
mevrouw kon na jaren haar vroegere hobby orgel spelen weer oppakken.
Maar liefst vijf mensen konden na de bijdrage van de LSBS weer veilig koken door
aanpassingen in hun keuken(apparatuur).
Voor enkelen werd de tuin betegeld zodat deze toegankelijk en onderhoudbaar werd.
Een meneer had in het sociale verkeer veel last dat zijn gebit in slechte staat verkeerde. Een
grote renovatie (door de LSBS vergoed) maakte daar een einde aan.
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ICT-fonds
In 2015 lag het aantal aanvragen ICT-fonds op:
169 aanvragen voor een bijdrage voor een computer/laptop/tablet;
72 aanvragen voor een bijdrage voor een iPhone.
In 2016 was dat:
198 aanvragen voor een bijdrage voor een computer/laptop/tablet;
104 aanvragen voor een iPhone of Android smartphone.
Hieruit valt in ieder geval te concluderen dat op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie er in een toenemende behoefte van de doelgroep voorzien wordt
door het ICT-fonds.
Drie reacties als voorbeeld:
Reactie 1:
Ik ben het LSBS zeer erkentelijk dat er voor mensen in mijn situatie zulke fijne mogelijkheden
bestaan en ben dankbaar voor het feit dat ik ondanks mijn visuele beperking deel kan nemen
aan de maatschappij en de bijbehorende, soms hoge kosten waarvoor ik zelf niet de middelen
heb, deze zijn opgevangen door uw stichting.
Mijn I-phone en mijn laptop, mede mogelijk gemaakt door uw bijdrage bevallen uitstekend.
Met alle applicaties die (zeker met de Apple I-Phone) de huidige tijd verrijken, is er op het
gebied van leven, studie, deelname aan het dagelijks leven en het vergroten van mijn sociale
cirkel er een wereld open gegaan voor mij. Door het gebruik van beide middelen ben ik in
staat geweest om via Visio Het Loo Erf de opleidingen Sportmassage en
Sportverzorgende Plus (dit is de opleiding Blessure-preventie) met goed gevolg te doorlopen
en hierdoor een arbeidskans heb verkregen als masseur in een hotelketen. Ik benut ten
zeerste de beschikbaar gestelde middelen en oriënteer mij op dit moment op een vervolgstudie
om mijn arbeidskansen en -mogelijkheden te vergroten. Ik zal u te zijner tijd verwittigen wat
dit in de toekomst gaat worden.
Mijn I-Phone en computer, uiteraard goed verzekerd, maken het leven met mijn visuele
beperking draaglijker en ik ben nogmaals dankbaar voor het rol die het LSBS hierin heeft
kunnen spelen.
--Reactie 2:
Van een tiener ontvingen we dit berichtje:
Hallo ik ben P(..) de dochter van S(…).
Ik wil laten weten hoe blij ik ben met de IPad en de IPhone. Ik ben er echt super blij mee en bedankt dat jullie je zo

voor mij hebben ingezet. Ik ben jullie echt dankbaar. Ik ga er zeker van genieten.

Dankjewel!!!
Groetjes van de (…) familie.

--Reactie 3:
Inmiddels heb ik al bijna 2 weken de MacBook Air in gebruik. Heel gelukkig en totaal geen spijt heb ik met de
keuze voor deze MacBook.
Bij het afhalen van de MacBook heb ik hulp gekregen van een medewerker van Media Markt om de MacBook
gebruiksklaar te maken. Hij merkte vrijwel direct op mijn iPhone (die hij nodig had voor het installeren van mijn
iCloud account en koppelen van de MacBook) dat ik bijvoorbeeld grotere letters heb en bepaalde functies
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gebruikt. Hij vroeg mij ernaar en legde mij direct uit hoe ik het scherm op de MacBook kan vergroten, kleuren
omkeren, muisaanwijzer zwart gemaakt en vergroot en VoiceOver inschakelt. Ik was er super blij mee want omdat
ik deze functies niet altijd gebruik heeft hij mij geleerd hoe deze functies snel in te schakelen door een enkel
handeling over combinatie toetsen. Ook heb ik een office pakket aangeschaft die hij direct voor mij installeerde.
Thuis aan de slag met de MacBook was echt even heel iets anders dan een Windows laptop. Maar gelukkig heeft
Apple een heel makkelijk toegankelijk support documenten online en ook op de MacBook. Zo heb ik heel snel
geleerd hoe bestanden op de bureaublad te plaatsen, hoe bestanden te verwijderen, combinatie toetsen te
gebruiken in Word etc., bestanden op de juiste plaats op te slaan en veel meer. Bij het updaten van de MacBook
naar IOS Sierra was ook de functie Siri beschikbaar. Maar boven alles is het mij heel snel gelukt om de MacBook
volledig te gebruiken voor al mijn dagelijkste werkzaamheden voor mijn studie. Ik ben er zo blij mee dat ik snel de
kleuren kan omdraaien wanneer het voor mij even moeilijk is te lezen op een willekeurig moment. Ik type nou
regelmatig in Word met de VoiceOver aan. Met mijn vingers op de TouchPad kan ik snel even mijn scherm
vergroten en verkleinen wanneer nodig is. Boven alles is mij opgevallen dat nu ik VoiceOver gebruik ik langer door
blijft werken op de MacBook. Wanneer het donker was of niet genoeg licht in een ruimte was ik altijd gedwongen
om te stoppen met mijn werkzaamheden op de laptop maar tegenwoordig kan ik gerust in het donker zelfs
doorwerken omdat mijn toetsenbord op de MacBook volledig verlicht is.
Ik ben zo blij dat ik mijn MacBook zonder moeite mee kan nemen omdat die zo dun en licht is. Mijn bestanden die
ik op de MacBook heb opgeslagen kan ik wanneer ik het niet bij mijn heb makkelijk openen op mijn iPhone of
iPad.
Al met al pakt de aanschaf van deze MacBook boven verwachting uit. Ik kan volledig omgaan met de MacBook en
loop goed op schema met mijn school werk. Ik heb geen woorden om u allen te bedanken met uw gift. Nogmaals
super bedankt. Ik hoop werkelijk dat jullie nog heel erg lang velen anderen, het liefst een ieder die het
daadwerkelijk nodig heeft en een beroep doen op uw fonds, kan blijven ondersteunen op deze manier.

Vakantiesuppletiefonds
Bij dit fonds werden dit jaar 133 aanvragen ingediend. Dat waren er in 2015 nog 128 en in
2014 werden 108 aanvragen ingediend. Ook daar is dus een stijging te zien.
Een reactie van een blije vakantieganger:

Vandaag heb ik uw brief mogen ontvangen met daarin wederom de toezegging op een bijdrage
voor mijn ski vakantie in januari. Ik wil u hierbij opnieuw hartelijk bedanken. Ik blijf (in mijn
hoofd) het lastig vinden om de bijdrage aan te vragen, maar het weer kunnen skiën met deze ogen
is zo waardevol, dat ik u en uw organisatie echt meer dan dankbaar ben dat jullie dit mogelijk
maken!
Ad d) Buitenland
Voor het buitenland wordt een budget gehanteerd van € 50.000 per jaar.
Stichting The Three Aid Foundation (TTAF) te Barneveld kreeg ook dit jaar voor hun project
Onderwijs voor blinde kinderen in Bishoftu te Ethiopië een bijdrage, en wel van € 9.375.
Het blindencentrum CISPAM in Bafoussam te Kameroen ontving € 3.000 via stichting Fakkel
2000 te Nijkerk voor modernisering van de klaslokalen.
Voor het project basis oogzorg in de Martha kliniek te Yel, Zuid-Soedan, ontving stichting Light
for the World te Veenendaal € 15.250.
Ten slotte werd aan stichting Force te Leidschendam voor hun project ‘gesproken boeken op
een hoger plan’ te Niger € 15.250 toegewezen.
Kortom, een druk jaar. Veel aanvragen en collega-organisaties die ons hun werk
hebben toevertrouwd.
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