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Bestuursverslag 2019
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 2019 als volgt samengesteld geweest:
Mw. dr. M.A.E. Conyn-van Spaendonck, voorzitter
Dhr. prof. dr. R.O. Schlingemann, vicevoorzitter (tot 28 november 2019*)
* Per 29 november 2019 is prof. Schlingemann als wetenschappelijk adviseur verbonden aan
de LSBS
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. P.G.T.M. Kremer
Mw. drs. T.M.L. Phan (per 28 november 2019)
Dhr. N. Peulen, MSc (per 28 november 2019)
Bestuurders 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
2019 € 1.700. Dit bedrag gold als vacatiegeld voor vergaderingen, de uitvoering van de functie
binnen het bestuur en ter dekking van onkosten. Enkele bestuursleden hebben de in 2019
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. mr. R. van Dongen. Zij hebben individuele
arbeidsovereenkomsten met een maatschappelijk aanvaardbare en verantwoorde beloning die
aansluit bij het ideële karakter van het vermogensfonds en de benodigde professionaliteit.
Beide 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 900 aanvragen/vragen om voornamelijk
financiële hulp per jaar, waarna het bestuur een besluit over toewijzing of afwijzing neemt.
Andere werkzaamheden: secretariaat UitZicht en stichting Steunfonds UitZicht, secretariaat
ICT fonds, secretariaat Vakantiesuppletiefonds, secretariaat fondsenoverleg en
monitoring/evaluatie van de aanvragen, secretariaten en bestuursbeleid. Mw. G. Hoogendoorn
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is 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 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 en -onderwerpen
worden 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-codegoed-bestuur
In de nazomer van 2018 heeft het bestuur van de LSBS de Toetser verzocht om de LSBS te
toetsen. De LSBS heeft de 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 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.

Commissie AVG – opgeheven per 5 september 2019

Enkele jaren geleden is een tijdelijke commissie AVG ingesteld bestaande uit de voorzitter, een
bestuurslid-jurist en de directeur. Deze commissie had het mandaat gekregen om al hetgeen
te bewerkstelligen dat nodig is om de LSBS zoveel mogelijk ‘AVG-proof’ te maken. De
Commissie heeft haar werk in 2019 afgerond en is per 5 september 2019 opgeheven. Dat
onderwerp ligt weer bij het bestuur als geheel.

Wetenschappelijke Commissie - wetenschappelijk adviseur 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.
Per 28 november 2019 is de heer Prof. dr. R.O. Schlingemann niet meer betrokken als
bestuurslid, maar als wetenschappelijk adviseur van het bestuur. 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/
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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.
Sinds begin 2019 wordt de Vermogensbeheercommissie/het bestuur over de samenstelling van
de beleggingsportefeuille geadviseerd door mevrouw Jacqueline van Voorthuizen. Daardoor
zijn er in 2019 enkele aanpassingen gedaan aan de portefeuille en het
vermogensbeheerbeleid.
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. Van die mogelijkheid is afgelopen jaar wat vaker
dan andere jaren, te weten drie keer, gebruik gemaakt.
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Risicomanagement

In 2018 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.
• 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.

Jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor het vierde 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 voor de komende 5 jaar 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. De kosten hiervan
worden per toerbeurt gedragen door de deelnemende fondsen.
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 2019
Aantal aanvragen en verstrekkingen
In 2019 zijn 832 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
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aantal
aanvragen
Verstrekt x
€ 1.000

452

550

566

582

601

720

693

731

786

928

832

392

635

560

665

556

646

769

683

622

733

677

De LSBS maakt een onderverdeling van de aanvragen tussen:
a) Wetenschappelijk onderzoek (42 aanvragen)
b) Organisaties (44 aanvragen)
c) Particulieren (742 aanvragen)
d) Buitenland (4 aanvragen)

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
Totaal
Totaal
Percentueel
aanvragen
aangevraagd toegezegd
toegezegd
ingediend
bedrag in €
bedrag in €
2014
40
5.400.000
1.239.000
23
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
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 2019 voor € 345.000 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.
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 2019 heeft het Patiëntenpanel van de Oogvereniging voor de
tweede 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 en nog 4 anderen hebben hun onderzoek telefonisch gepresenteerd bij het
Panel. De directeur van de LSBS zal deelname aan de pitch van harte aanbevelen bij de
bestuursleden van de deelnemende fondsen.
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Er zijn door de LSBS daarnaast nog enkele kleine bijdragen toegezegd aan bijvoorbeeld
promovendi voor de drukkosten van hun proefschrift of een buitenlandse studiereis.

Ad b) Organisaties

Vincent ter Schure en Timo Fransen vormen sinds 2014 een tandemteam. Zij willen sinds de
start voor het hoogst haalbare gaan. Dat was toen Paralympisch goud bij de Spelen van Rio in
2016. ‘Goud in Rio’ is ook door hen behaald! Ook wonnen zij tweemaal zilver in Rio. Het
verschil met de nummer-1 was toen enorm klein. Zij concludeerden: “Hadden we een snellere
fiets gehad, dan hadden we zeker nog een gouden plak gepakt. In Tokyo willen we dan ook de
snelste fiets die er op dat moment is”. De LSBS heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de
‘snelste tandem ter wereld’ en wenst het team veel succes op hun route naar en tijdens de
Spelen in Tokyo. Zie https://teamvit.nl/

De Robert Coppes Stichting ondersteunt mensen die een visuele beperking én bijna altijd ook
bijkomende problemen hebben. De stichting startte in 2019 het project Heel Robert Coppes
digitaal-vaardig. De LSBS draagt graag bij aan het doel om medewerkers en cliënten digitaal
vaardig te maken, zodat ze klaar zijn voor de technologische ontwikkelingen die er gaan
komen. Zie http://kennisplatform.robertcoppes.nl/nieuws/robert-coppes-digitaal-vaardig-1

Stichting Komt het Zien! te De Knipe maakt theaterbeleving mogelijk voor mensen die blind of
slechtziend zijn. Zie https://www.komthetzien.nl/. Dankzij de live audiodescriptie en speciale
meet & feel inleiding kunnen zij alles volgen. Via een koptelefoon horen ze de beschrijving van
de blindentolken en missen ze niets. De LSBS maakte dan ook graag het project met de titel
‘Ik zie geen steek en heb toch alles gezien’ mede mogelijk. De bijdrage werd besteed aan
zaken zoals marketing, PR-acties, website met toegankelijke agenda, contacten met de
doelgroep, apparatuur en onderzoek naar nieuwe technologie met betrekking tot de door hen
gebruikte apparatuur.

De contactgroep Albinisme van de Oogvereniging Nederland (zie
https://www.oogvereniging.nl/ledengroep/patientengroep-albinisme/)
organiseerde in 2019 een contactdag met als thema ‘Lekker in je vel’. De dag stond in het
teken van de huid. Ewout Baerveld van Dermahaven (onderdeel van het Erasmus MC) vertelde
over de huidproblematiek en mogelijke oplossingen voor mensen met albinisme.
De UV-werende kledingspecialist YOU&UV legde aan de hand van enkele voorbeelden uit wat
zij voor mensen met albinisme kunnen betekenen. Natuurlijk was er ook voldoende
gelegenheid voor patiënten om ervaringen uit te wisselen.
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Stichting Koninklijke Visio locatie de Brink te Vries biedt wonen, logeren en dagbesteding voor
volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking en/of andere beperkingen. De Johan
Cruyff Foundation wil een Speciaal Cruyff Court aanleggen op het terrein van Visio De Brink.
De plannen die er liggen zijn geweldig, maar hebben een prijskaartje. Zoals Johan Cruijff zei:
“Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt.” Visio moest zelf ook een streefbedrag
bij elkaar zien te krijgen om deze aanleg mogelijk te maken.

In 2020 starten de opnames voor het hoorspel van de Kersentuin van Anton Tjechov, dat door
De hoorspelfabriek te Santpoort, op verzoek van Vereniging Onbeperkt Lezen, wordt
gerealiseerd. Het hoorspel zal in mei 2020 ter beschikking staan aan alle leesbeperkten. Het is
het verhaal van Ljoebov, een adellijke dame die in Parijs de laatste restanten van het
familiekapitaal erdoorheen gejaagd heeft. Nu moet ze terug naar het oude landgoed, waar het
verval haar aangaapt. De schulden van de familie zijn zo hoog opgelopen dat het huis en het
bijhorende landgoed bij opbod zullen worden verkocht. De zakenman Lopachin ziet een uitweg.
Hij stelt voor om de kersentuin te kappen en op het vrijgekomen land zomerhuisjes te bouwen,
die kunnen worden verhuurd. De toekomst is aan de kapitalisten en het snelle geld. In De
kersentuin worden de rollen letterlijk omgedraaid. Lopachin koopt het huis waarin zijn vader
nog als horige heeft gewerkt. Ljoebov blijft berooid achter.

Met enkele collegafondsen samen werden twee richtsystemen en een laptop gerealiseerd voor
blinde en slechtziende leden die de schietsport op gehoor beoefenen bij de Vereniging tot
Bevordering van ’s Lands Weerbaarheid te Groningen.

Voor het vierde jaar stelde de LSBS prijzengeld beschikbaar voor de RAAKstimuleringsprijs,
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 2019:
1e plaats € 30.000 Sonnenborgh Museum – Sterrenwacht
2e plaats € 17.500 Land Art Delft – Hortus Oculus
3e plaats € 7.500 Kaap Skil
https://raakstimuleringsprijs.nl/
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Ad c) Particulieren

Dit jaar werden 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 42
aanvragen voor een bril ingediend.

Van de genoemde 297 aanvragen ging het bij 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 (13), showdown (13) of hardlopen via Running
Blind (17). Ook zwemmers (3), fitness beoefenaars (27) en beoefenaars van diverse andere
sporten (12) 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
2015
2016 2017 2018 2019
computer/laptop/tablet e.d.
169
198
194
187
174
Smartphone
72
104
143
138
140
Totaal 241
302
337
325
314
Dat het ICT-fonds bijdraagt aan het welzijn en de integratie van mensen met een visuele
beperking, blijkt wel uit de volgende reactie:
Bij deze wil ik U graag laten weten hoe dankbaar ik ben met de IPAD en Laptop door U aan mij
geschonken.
Het geeft mij alle mogelijkheden om met de buitenwereld te communiceren en contact te
hebben met die buitenwereld, vooral met mijn buitenlandse kennissen en mijn vrienden buiten
Amsterdam.
Deze 2 items komen mij goed van pas, zoals lezen, luisteren naar de radio, kijken naar tv en
films en mij zelf te presenteren met mijn hobby’s als schrijven, schilderen en zelfs fotograferen
zo nu en dan, ondanks mijn zware handicap.
U heeft mij een mogelijkheid verschaft om geheel deel te nemen aan het leven in zijn volle
glorie ondanks die handicap.
Beide items worden dagelijks gebruikt.
Nogmaals wil ik U laten weten, dat ik zeer dankbaar ben voor Uw geste.
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Vakantiesuppletiefonds
Aantal ingediende aanvragen

2014
108

2015
128

2016
133

2017
134

2018
137

2019
131

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.
Het zijn niet altijd vakanties die gericht zijn op ontspanning. Er wordt bijvoorbeeld ook gebruik
gemaakt van het Vakantiefonds als iemand naar het buitenland wil om afscheid te nemen van
een familielid dat niet lang meer te leven heeft of voor een uitvaart. Het kan ook voorkomen
dat iemand een congres wil bezoeken. In 2019 heeft iemand met een dubbel zintuigelijke
beperking (zowel visueel als auditief) de World Federation of the Deafblind in Australië bezocht
mede dankzij een bijdrage uit het Vakantiesuppletiefonds.

Ad d) Buitenland
Voor het buitenland wordt een budget gehanteerd van € 50.000 per jaar. Er werden
toezeggingen gedaan aan onder meer:

Stichting Timeus te Tilburg - Opleidingen en muzieklessen Bali, Indonesië.
Stichting Eye Care Foundation te Amsterdam - Macha oogzorgproject, Zambia
Stichting Light for the World te Veenendaal – ontwikkeling van oogzorg in Mozambique
Stichting Fakkel 2000 te Nijkerk – school- en begeleidingskosten Douala-Kameroen
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.
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Begroting 2020

Er staat per 31 december 2019 voor € 650.000 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, 13 februari 2020
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