Activiteitenverslag 2017
Het jaar 2017 heeft – los van de bestedingen om de doelstelling te bereiken – in het teken
gestaan van de fusie met het Moeder Catharina Fonds en het nieuwe beleidsplan.

Fusie Moeder Catharina Fonds en LSBS

Op 13 februari 2017 is de fusie met het Moeder Catharinafonds formeel gerealiseerd bij
Hermans en Schuttevaer notarissen te Utrecht. Na de formele ondertekening van het besluit
en de akte hebben we nog even nagepraat met Annelien van Kempen van het MCF. Het MCF
was opgericht op 24 oktober 2000 door mevrouw B.C. Bakker-Kouwenberg ten overstaan van
notaris mevrouw mr. M.C. de Gier te Den Haag en had tot doel: de verbetering van de zorg
voor mensen met een auditiefvisuele handicap. De stichting trachtte haar doel onder meer te
verwezenlijken door het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering van het woon- en
leefklimaat voor mensen met een auditief visuele handicap, het bevorderen van mogelijkheden
op het gebied van communicatie, ontwikkeling en zelfstandigheid, ontspanning en recreatie,
alsmede het stimuleren van onderzoek naar doof/blindheid. Het MCF was aangemerkt door de
belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het bestuur van het MCF was anno
2016 van mening dat de schaalomvang van het MCF conform het uitgangspunt inmiddels
beperkt was; bovendien hadden drie van de vier leden te kennen gegeven te willen stoppen.
De LSBS en het MCF hebben afspraken gemaakt over de besteding van de resterende
middelen.

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 voor de komende 5 jaar zijn:
1.
Coördinerende taak;
2.
Individuele mensen met een visuele beperking;
3.
Oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek.
Er is uitgebreid stilgestaan bij een aantal onderwerpen waarover gepubliceerd wordt:
Verantwoording en evaluatie van de bestedingen
Impact en effectiviteit
De ‘projectencarrousel’
Risicomanagement; de belangrijkste risico’s en onzekerheden zijn langsgelopen. Dat
zijn - met het oog op de beleggingen - de beurs en het vertrouwen dat het bestuur stelt
in de directeur en haar secretaresse.
De ANBI-eisen en de Code Goed Bestuur van de FIN (conclusie van het bestuur: de
LSBS voldoet). De toetser van de FIN zal gevraagd worden de LSBS te toetsen.
De visie van het bestuur op de bovenstaande onderwerpen is opgenomen in het beleidsplan.
Daarnaast zal in de periode 2018-2022 veel aandacht en energie uitgaan naar de interne
organisatie van de LSBS, dit in verband met onder meer de wijzigingen in de
privacywetgeving (AVG).
Het vermogensbeheerbeleid is opnieuw vastgesteld. Het belangrijkste punt van het
verstrekkingenbeleid is dat de kwaliteit van de aanvraag voorop staat. En verder, dat de
resultaten van de beleggingen geen rol bij het verstrekkingenbeleid spelen.
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Jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor het tweede jaar is Van Asselt adviseurs & accountants te
Driebergen verzocht om een beoordelingsverklaring af te geven. Tevens is besloten om de
boekhouding per 1 januari 2018 uit te voeren met een online boekhoudprogramma.
Aantal aanvragen en verstrekkingen
Ook in 2017 is het aantal aanvragen dat werd ingediend gestegen ten opzichte van het jaar
daarvoor. Ten opzichte van 10 jaar geleden kan zelfs van een verdubbeling van het aantal
aanvragen gesproken worden.
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.
Jaar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal
aanvragen
Verstrekt x
€ 1.000

386

373

452

550

566

582

601

720

693

731

786

651

490

392

635

560

665

556

646

769

683

622

De LSBS maakt 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
2017

Aantal
aanvragen
ingediend
19
22
16
33
46
26
40
42
35
30

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
4.300.000

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
1.000.000

Percentueel
toegezegd
30
30
50
32
31
43
23
22
19
26

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 2017 voor € 295.000 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.
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Daarnaast zijn nog enkele kleine bijdragen toegezegd aan bijvoorbeeld promovendi voor de
drukkosten van hun proefschrift.
Er is een nieuw fonds toegetreden tot UitZicht. Per 2017 is de Rotterdamse Stichting
Blindenbelangen gaan deelnemen.
Prof. Hooymans en Prof. Zitman hebben samen een bezoek gebracht aan de besturen van alle
aan UitZicht deelnemende fondsen om met die besturen de deelname aan UitZicht van de
afgelopen (tien) jaren te evalueren. Tijdens de meivergadering in 2018 van UitZicht is hiervan
verslag gedaan. De fondsen besloten een 12e ronde te organiseren.

Ad b) Organisaties

2017 heeft vooral in het teken gestaan van de combinatie Kunst, Integratie, Emancipatie
en Participatie.
Stichting KIVI (Kunst Is Voor Iedereen) te Tilburg start Zie je wel (?), een schildercursus voor
mensen met een visuele beperking. Jofke van Loon ontwikkelde de Taktila methode die het
ook voor hen mogelijk maakt te schilderen.
Het muZIEum informeert bezoekers over het leven met een visuele handicap. Het museum
profileert zichzelf als het ervaringsmuseum over zien en niet-zien. Aan de verhuizing van het
muZIEum binnen Nijmegen heeft de LSBS bijgedragen. Wij wensen het muZIEum ook op de
nieuwe locatie veel succes toe!
De buitenlandse reizen van Stichting Kubes worden hoog gewaardeerd door de
kunstliefhebbers met een visuele beperking. En de organisatie levert ons achteraf uitstekende
verslagen en evaluaties. Daarom heeft de LSBS hen ook dit jaar gesteund. De vijfdaagse
kunstreis ging naar Frankfurt en het Taunusgebied.
De documentaire ‘Het Gevoel van Zwart’ over een kunstenaar met een visuele beperking van
stichting Lislokaal/Gerben Zevenbergen producties ontving een bijdrage voor de realisatie.
Van het bestemmingsfonds Jacob en Geertruida Hoekstichting stelt de LSBS vanaf 2017
prijzengeld beschikbaar voor de RAAKstimuleringsprijs, een initiatief van ons collegafonds Het
Oogfonds. 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 2017:
1e plaats Museum Boijmans Van Beuningen
2e plaats Museum Speelklok
3e plaats Tropenmuseum
Eveneens via Het Oogfonds steunden we het project Mijn (ge)Zicht 2017.
Murk Schaafsma bracht een bijzondere fotoserie tot stand: MIJN geZICHT. Voor dit project
maakte hij portretfoto’s, besprak met de geportretteerden wat zij zien en vervolgens
verbeeldde hij hun zicht. Helder, integer en aangrijpend.
De foto’s laten zien dat twee mensen met dezelfde aandoening een compleet andere
zichtervaring kunnen hebben. Het zijn beelden die aanzetten tot een dialoog tussen mensen
met een visuele beperking en hun omgeving. Het zijn ook beelden die mensen bewust maken
waarom het zo belangrijk is acht te slaan op alarmsignalen. En zij onderstrepen het belang van
meer wetenschappelijk onderzoek en goede voorlichting.
De twintig portretten zijn opgenomen in een tentoonstelling en een boek. De tentoonstelling
toert langs ziekenhuizen in Nederland.
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Ten slotte ontving het Bakkerijmuseum ‘De Grenswachter’ te Luyksgestel een bijdrage voor
een workshop voor onze doelgroep, ‘Bakken met Gevoel’.
In 2017 werd ook het nodige bijgedragen op het terrein van samen bewegen.
Stichting Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties te Kropswolde kon de zo
gewenste duofiets aanschaffen waarmee leden van de Oogcontactgroep samen met een
goedziende kunnen fietsen.

SailWise te Enkhuizen, Blind varen op je Gevoel 2017
Voor de kennismakingsdagen door onze doelgroep met de zeilsport deed de LSBS een
bijdrage. De kennismakingsdagen werden begeleid door een professionele staf en vrijwilligers.
Zij zorgden gezamenlijk voor de invulling van alle noodzakelijke randvoorwaarden, ADL-hulp
en begeleiding die men nodig had. Tijdens deze dag kon meegevaren worden op
Watersporteiland Robinson Crusoe of op de tweemastklipper Lutgerdina van Sailwise.
Stichting Anders Bekeken te Fijnaart ontving een bijdrage voor de Camino Anders Bekeken
2017. Een groep mensen met een visuele of visueel-auditieve beperking en hun goedziende
buddy’s ging de uitdaging aan: op pelgrimstocht (camino) naar Santiago de Compostela!
Zonder (goed) te kunnen zien, maar met blindelings vertrouwen, wandelden ze een afstand
van 200 km van Ponferrada naar Santiago de Compostela. Door wandelaars met een visuele of
visueel-auditieve beperking uit te dagen uit hun comfortzone te stappen, kregen ze meer
zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Ze leerden flexibel te zijn, angsten te overwinnen, te
denken in mogelijkheden en teamgeest te ontwikkelen. De deelnemers waren letterlijk en
figuurlijk ‘onderweg’ naar nieuwe mogelijkheden en kansen in hun dagelijks leven. Op de
website van Camino Anders Bekeken staan de ervaringen.
De vereniging Zwolsche Roei- en Zeilvereniging (ZRZV) zegde de LSBS een bijdrage toe voor
de uitbreiding van de aanleg van de geleidelijn op hun terrein. Het bestuur hoopt dat dit er
mede toe leidt dat meer mensen met een visuele beperking uit de omgeving van Zwolle gaan
roeien.
De LSBS droeg voor 2018 met € 7.500 bij aan het project Oog voor Toegankelijkheid van de
Oogvereniging. Het terrein van mobiliteit en fysieke toegankelijkheid is breed en dwingt tot
keuzes. Voor de periode 2018 – 2020 kiest de Oogvereniging voor
1.
Continueren landelijke belangenbehartiging.
2.
Aandacht voor voorpleinen stations en de gehele vervoersketen.
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3.
4.

Ondersteunen lokale en regionale initiatieven.
Ondersteuning leden(groepen) bij actuele knelpunten en inspelen op actualiteit.

Ad c) Particulieren
Dit jaar werden 225 aanvragen bij de LSBS ingediend door individuele mensen met een visuele
beperking.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een bijdrage voor:
Een tandem
Tuinrenovatie (onderhoudsarm maken, betegelen)
De kosten van verhuizing en/of inrichting
De eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering opdat men gebruik kan maken van de
diensten van Koninklijke Visio of Bartiméus
Het is opvallend dat steeds vaker aanvragen worden ingediend voor verlichting en brillen.
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. Gezegd mag
worden dat het ICT-fonds bijdraagt aan het welzijn en de integratie van mensen met een
visuele beperking. Mede dankzij de steeds verbeterde toegankelijkheid van smartphones en
tablets voor onze doelgroep. De populariteit van het ICT-fonds neemt toe. Dat is af te lezen uit
de tabel hieronder. Dit jaar 11,5% meer aanvragen ontvangen dan in 2016.
Aantal ingediende aanvragen voor
computer/laptop/tablet e.d.
Smartphone

Totaal

2015
169
72
241

2016
198
104
302

2017
194
143
337

Sinds 2 maanden maak ik gebruik van de IPhone die door uw fonds aan mij ter beschikking is gesteld. Ik wil u met
deze email melden dat ik hier echt super blij mee ben! De afgelopen periode heb ik bij Visio de cursus gevolgd en
daarbij is me een hoop duidelijk geworden over het gebruik van de IPhone. Het heeft mijn wereld in een klap
enorm vergroot: contacten die ik in de loop van de jaren was verloren heb ik dankzij sociale media weer terug
gevonden. Ik kan nu zelfstandig video's opzoeken op Youtube, ik kan emails versturen en contacten warm
houden. Ook contacten met mijn vrienden en familie lopen nu een heel stuk gemakkelijker. Dagelijks bel ik met
mijn zus die voor onze demente moeder zorgt, en dat is via Whatsapp nog gratis ook. Met de video verbinding heb
ik dan toch nog iets van contact met mijn moeder. Ik ben nu stap voor stap aan het ontdekken wat de telefoon nog
meer kan. Maar nu al heb ik het gevoel dat ik het contact met De Wereld weer terug heb, en ik ben blij dat ik meer
dingen gewoon zelfstandig kan doen, zonder voortdurend anderen om hulp te vragen. Ik wil u en uw fonds heel
erg bedanken voor de mogelijkheid die u mij geboden heeft. Zonder de hulp van uw fonds had het veel langer
geduurd om te bereiken wat ik nu al heb bereikt. En met de mogelijkheden die de IPhone heeft zal mijn gevoel van
vrijheid alleen nog maar toenemen in de komende maanden. Nogmaals heel erg bedankt!

Vakantiesuppletiefonds

2014
108

Aantal ingediende aanvragen

2015
128

2016
133

2017
134

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 dit 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.
Een reactie van een blije vakantieganger:
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Mede door uw bijdrage heb ik kunnen genieten van een fijne fietsvakantie.
Doordat we verbleven in een groepsaccomodatie vlakbij de Belgische grens hebben we regelmatig
bij onze zuiderburen gefietst.
Hartelijk dank, het was een heerlijke week.
Ad d) Buitenland
Voor het buitenland wordt een budget gehanteerd van € 50.000 per jaar. Er werden
toezeggingen gedaan aan:
Stichting TTAF te Barneveld - Bijdrage project Onderwijs voor blinde kinderen in Bishoftu te
Ethiopië.
Stichting Timeus te Tilburg - Massage- en muzieklessen op Bali, Indonesië.
Stichting Eye Care Foundation te Amsterdam - project KCMC, Moshi, Tanzania
Stichting Light for the World te Veenendaal - inclusief onderwijs Cambodja
Stichting Fakkel 2000 te Nijkerk - modernisering klaslokalen blindencentrum CISPAM in
Bafoussam te Kameroen

Beoogde resultaten

Het bestuur van de LSBS beoogt dat zoveel mogelijk van de toezeggingen/bestedingen 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 2018
Er staat per 31 december 2017 voor € 600.000 uit aan toezeggingen die nog uitbetaald
moeten worden. Ongeveer de helft daarvan heeft betrekking op toezeggingen voor het
oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek dat meestal enkele jaren in beslag neemt.
Aangezien de begroting niet als stuurinstrument wordt gebruikt voor de beheersing van de
activiteiten, is besloten deze niet op te nemen in het activiteitenverslag. Bij de staat van baten
en lasten, die te downloaden is vanaf de website, is de (indicatieve) begroting wel opgenomen.
Ede, 28 mei 2018
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