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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen

1 Algemene gegevens fonds

Actief in sector (*)

In welke landen 
is uw fonds actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van het fonds

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van het fonds. Wat wil 
het fonds bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht het fonds?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het fonds 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw fonds vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrengsten beleggingen

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot 
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

Subtotaal netto beleggingsresultaat

Overige baten

Totale baten

Doelbesteding/giften/donaties

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Administratiekosten algemeen

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

ICT kosten

Bestuurskosten

Communicatiekosten

Financiële kosten

Afschrijvingen

Overige lasten

Totale lasten

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ € €

+

–

+

+ +

– –

+ +

+ + +

Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting op de 
staat van baten en lasten. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier een 
toelichting in is opgenomen. 
Geef ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen een toelichting.

2 Staat van baten en lasten (vervolg)


	1	Algemene gegevens fonds
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: H.M. Krans
	15: J.R.W. Stimm
	14: H.M.H. Philipse - Lemmens
	16: J.E.E. Keunen
	17: L. Dijk
	10: Nederland
	11_A4: 0
	12_A4: 6
	7: [Gezondheid - Patiënten en families]
	8: [Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie]
	9: [Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid]
	18_ML: Administrateur: J. Wouterson - Dahmen
	0: Stichting Blindenhulp
	5: www.blindenhulp.nl
	2: Cantaloupenburg 25
	4_EM: info@blindenhulp.nl
	1_KVK: 41149688
	6_RSIN: 005281192
	3_TEL: 0618059137
	21_ML: Het verlenen van hulp aan ernstig visueel gehandicapten en blinden, ongeacht gezindte of leeftijd. 

Voorts het verlenen van steun aan:
-personen werkzaam in- of in opleiding voor de blindenzorg;
-instellingen werkzaam op het gebied van voorkoming, bestrijding en/of
genezing van gehele of gedeeltelijke blindheid dan wel op het terrein van
de revalidatie van ernstig visueel gehandicapten;
-personen en instellingen anderszins direct of indirect werkzaam ten behoeve
van ernstig visueel gehandicapten.

Tevens het steunen van academische onderzoeken en opleidingen ter bevordering van de oogheelkunde. 


	23_ML: Op basis van de omvang van het vermogen en het veronderstelde lange termijn prognose rendement, wordt jaarlijks een budget vastgesteld voor de uit te keren
giften. 

Deze giften worden binnen de statutaire doelstellingen min of meer in gelijke delen over drie segmenten verdeeld:-
-directe steun aan blinden en ernstig visueel gehandicapten, met o.a. kwartaalgiften;
-indirecte steun via maatschappelijke organisaties en sport organisaties
ter bevordering van het welzijn, de veerkracht en de maatschappelijke deelname;
-steun aan academische instellingen en wetenschappers ter bevordering van
de oogheelkunde.  
	24_ML: Het vermogensfonds verkrijgt haar resultaten uit passief vermogensbeheer.

	26_ML: Er vinden geen beloningen plaats voor de bestuursleden.

	27_ML: Het bestuur komt jaarlijks viermaal bijeen. 
Daarin worden alle gedane verzoeken tot steun behandeld. 

Via de administrateur worden de verzoeken voorzien van alle noodzakelijke
achtergronden ingediend en waar nodig tussentijds aangevuld.

Bij medische gegevens worden deze uitsluitend door de medische
specialist in het bestuur gezien. De verzending hiervan naar de medische specialist geschiedt op een extra beveiligde, versleutelde elektronische wijze. 
Na beoordeling op basis van de WHO richtlijnen van wat zijn 
ernstig visueel gehandicapten en blinden, wordt het medische deel
van het dossier als wel of niet in aanmerking komend beoordeeld. 

Verzoeken voor steun voor maatschappelijke of sportieve activiteiten
worden beoordeeld of deze vooral ten bate komen van ernstig visueel
gehandicapten en blinden als ook de gunstige invloed hiervan.

Verzoeken voor steun aan wetenschappelijke onderzoeken en/of onderzoekers worden voorafgaand aan het bestuursbesluit bezien door ervaren universitair werkzame oogspecialisten. Daarbij wordt onder andere de kwalitatieve vooruitgang bij de zorg voor de patiënt centraal gesteld.  
 

 



 
 
	25_ML: Het vermogen is voornamelijk belegd in effecten gericht op het behalen van behoorlijke resultaten op de lange termijn van 10 jaren en langer.
Voor de korte termijn van in totaal drie jaren wordt een deel van het vermogen
aangehouden in liquiditeiten, zoals direct opzegbare spaarrekeningen. 

Op basis van het risicoprofiel "overwegend aandelen" en het prognose rendement vanuit de beleggingsstatistiek bij een termijn van 10 jaar ad circa 5%, wordt jaarlijks onder aftrek van de gemiddelde lange termijn inflatietrend van 2,5% per jaar
een budget vastgesteld beschikbaar voor het doen van giften.
Periodiek wordt op basis van actuele statistiek deze berekening herijkt. De beleggingen dienen te voldoen aan algemene duurzaamheidscriteria. 
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27: 
	_MLT: 
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 3847209
	2_A7: 0
	3_A7: 3847209
	4_A7: 19772
	5_A7: 3866981
	6_A7: 560852
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 7161
	10_A7: 5000
	11_A7: 1100
	12_A7: 6495
	13_A7: 233
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 95719
	17_A7: 676560
	18_A7: 3190421

	2: 
	1_A7: -224697
	2_A7: 0
	3_A7: -224697
	4_A7: 85000
	5_A7: -139697
	6_A7: 459746
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 5829
	10_A7: 1715
	11_A7: 0
	12_A7: 5754
	13_A7: 0
	14_A7: 0
	15_A7: 0
	16_A7: 117866
	17_A7: 590910
	18_A7: -730607
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	4_ML: Geheel in tegenstelling tot het slechte beursjaar 2020, waren de beleggingsresultaten in 2021 bijzonder hoog. 

Het beleggingsjaar 2022 is echter weer somber gestart, zeker na de brute inval
door Rusland in Oekraïne.

Het bestuur houdt vast aan het bestendige lange termijn beleggingsbeleid.
Daarbij worden, ter overbrugging van mogelijk aanhoudende tussentijdse slechte beleggingsjaren, voldoende liquiditeiten aangehouden om het niveau van
giften in de komende drie jaren te kunnen financieren. Dit zonder koersverliezen te moeten realiseren. 



