JAARVERSLAG 2021
Doelstelling en missie van Stichting Blindenhulp
De stichting stelt zich krachtens haar statuten, laatstelijk gewijzigd op 29 november 2007,
ten doel:
a. het verlenen van hulp aan ernstig visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;
b. het verlenen van steun aan:- personen werkzaam in- of in opleiding voor onder meer de blindenzorg;
- instellingen werkzaam op het gebied van de voorkoming, bestrijding en/of
genezing van gehele of gedeeltelijke blindheid dan wel op het gebied van de
revalidatie van visueel gehandicapten;
- personen en instellingen anderszins direct of indirect werkzaam ten behoeve
van visueel gehandicapten;
c. het bevorderen van oogheelkunde en de blindenzorg, dit alles in de ruimste zin.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Op grond van onderzoek en beoordeling door de Belastingdienst, heeft de Stichting Blindenhulp op 4
januari 2019 de bevestiging ontvangen van het handhaven van de status: Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).

Historie en gegevens van Stichting Blindenhulp
De stichting, die is opgericht bij de op 26 september 1899 verleden notariële acte, is statutair
gevestigd te 's-Gravenhage.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder
nummer 41149688.
Bij beschikking van 20 september 2007 is de stichting aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling (de ANBI verklaring).
Het fiscaal/RSIN nummer is 0052.81.192
Het (meerjarig) beleidsplan 2018 van de stichting is op de website van de stichting opgenomen.
Secretariaat/ administratie, vanaf april 2021
Administrateur: Mevrouw J.W.M. Wouterson-Dahmen
Adres: Cantaloupenburg 25, 2514 KJ Den Haag
Telefoon: 06 – 1805 9137 (bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur)
Bankrelatie:
ABNAMRO, rekeningnummer NL10 ABNA 0472 9814 98
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BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2021
Activiteiten, inleiding
De stichting geeft op de eerste plaats uitvoering aan haar doelstelling door het verlenen van financiële
steun aan personen en instellingen die het maatschappelijk en financieel welzijn van blinden en/of
slechtzienden bevorderen. Zij doet dit in beginsel op aanvraag van de betreffende persoon of door
tussenkomst van een begeleidende instelling. Op dit terrein wordt onder meer steun verleend om
natuurlijke personen, welke ernstig visueel gehandicapt zijn, toch zo goed mogelijk te laten
deelnemen aan de maatschappij; deze bijdragen worden veelal verleend in de vorm van een
driemaandelijkse gift voor de bestrijding van extra te maken kosten bij abonnement en servicekosten
van visuele hulpmiddelen en aanpassingen. In veel gevallen wordt daarbij samengewerkt met andere
organisaties die de belangenbehartiging en ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep bevorderen.
Daarnaast worden op aanvraag in voorkomende gevallen bijdragen verleend aan organisaties op het
gebied van sociale, culturele of sportieve manifestaties. Tevens kunnen beperkt
deelbeurzen ten behoeve van de educatieve ontwikkeling van blinden worden toegekend.
Ook worden op aanvraag van universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen gericht op de
behandeling van oogziekten, subsidies verstrekt voor de te maken kosten van onderzoeken voor
genezing en/of betere behandeling en/of voorkoming van oogziekten. In de daarvoor in aanmerking
komende gevallen wordt advies gevraagd van deskundigen.
Verder wordt ter bevordering van de oogheelkunde, het produceren van proefschriften
op de gebieden van oogheelkunde met beperkte bijdragen in de drukkosten gesteund.

Financiering van activiteiten, bron van inkomsten
De financiering van al onze activiteiten geschiedt vrijwel uitsluitend met de middelen die beschikbaar
komen uit de opbrengsten van het belegd vermogen. Zowel alle lopende inkomsten als een belangrijk
deel van alle koersresultaten worden aangewend voor uitvoering van onze doelstellingen. Het belegd
vermogen is voor een deel beschikbaar gekomen uit activiteiten in het verleden en uit samenvoeging
met organisaties voor wie een zelfstandig verder gaan niet meer mogelijk was.
Zo nu en dan wordt de stichting begunstigd met bedragen die door erflaters uit hun nalatenschap aan
onze stichting zijn toegedacht. Een bron waaruit van tijd tot tijd extra inkomen wordt ontvangen.

Werkwijze
De stichting heeft een bestuur van vijf personen, die allen onbezoldigd hun inbreng hebben. Het
bestuur vergadert viermaal per jaar in een plenaire vergadering, maar komt zo nodig in wisselende
samenstellingen op daarvoor gewenste momenten tussentijds bijeen.
De medische beoordeling bij aanvragen voor financiële steun door natuurlijke personen, geschiedt op
basis van de WHO richtlijnen voor bepaling van ernstig visuele beperkingen,
in het algemeen gesteld, is dat bij minder dan 30% zicht ten opzichte van gezond ziende mensen.
Medische dossiers worden uitsluitend door de medische specialist in het bestuur gezien en na
behandeling van de aanvraag vernietigd door de medische specialist.
De aanvragen voor financiële bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek worden beoordeeld op
basis van de adviezen van oogspecialisten verbonden aan universitaire medische centra. De
dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de administrateur.
In het periodieke fondsen overleg onder leiding van de Landelijke Stichting voor Blinden en
Slechtzienden (LSBS), worden aanvragen van incidentele giften gecoördineerd en afgestemd.
Tevens worden via een omslagstelsel over de diverse vermogensfondsen gericht op steun aan
blinden en zeer slechtzienden, bijdragen gefinancierd welke door de LSBS toegekend worden voor de
aanschaf van digitale hulpmiddelen zoals aangepaste personal computers en smartphones. Ook
worden via de LSBS bijdragen gefinancierd voor begeleide vakanties. Daarnaast worden in het
periodieke overleg onder leiding van de LSBS nieuwe ontwikkelingen toegelicht en besproken.
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Saldo en resultaat 2021
De Staat van Baten en Lasten sluit met een heel positief saldo van EUR 3.189.813,-.
In 2020 kende deze staat een zeer negatief saldo van EUR 732.005,-- .
Het heel positieve saldo over 2021 is te danken aan de florissante ontwikkelingen van de
financiële markten in 2021 met als gevolg forse waardevermeerderingen van de
beleggingsportefeuilles van in totaal EUR 3.396.532,-. In 2020 bedroeg het totaal aan koersresultaten
daarentegen EUR 606.829,- negatief! De inkomsten uit effecten bedroegen over 2021 EUR 450.677.
In 2020 was dit EUR 382.132,-. De gunstige ontwikkelingen op de financiële markten waren te danken
aan de aanhoudende bijzonder lage rentestanden en de omvangrijke financiële steun voorzieningen
tegen omzetverliezen als gevolg van Corona maatregelen.
De stichting belegt met een lange beleggingshorizon van meer dan 10 jaar en aanvaardt daarbij
tussentijdse marktcorrecties als conjuncturele schommelingen.
Dit om uiteindelijk op lange termijn gemeten wel een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen.
De beleggingsportefeuilles zijn ondergebracht bij ABNAMRO MeesPierson en InsingerGilissen
Bankiers. Periodiek worden de beleggingsportefeuilles door de beleggingsadviesdiensten van
voornoemde banken beoordeelt en na overleg desgewenst aangepast. Een klein en separaat deel van
de beleggingsportefeuille bij InsingerGilissen wordt beheerd door de bank om met deze wijze van
dienstverlening ervaring op te doen.
Op basis van het gewenste rendement ad gemiddeld 5% per jaar en dat gemeten op termijnen van 10
jaren en langer, is het best passende risicoprofiel van de beleggingsportefeuilles aan de hand van
actuele beleggingsstatistiek bepaald met daaruit voortkomend een zware weging voor de categorie
aandelen. In het eigen beleggingsstatuut zijn zowel het best passende risicoprofiel als ook andere
uitgangspunten vastgelegd. Zoals uitsluiting van controversiële beleggingen (van o.a. wapens, tabak,
bruin- en steenkolen, gokken) en daarboven een voorkeur voor belegging in meer dan gemiddeld
duurzaam werkende ondernemingen en instellingen, een behoorlijke verhandelbaarheid op
effectenbeurzen van de gehouden beleggingen en voldoende financiële kracht van de onderliggende
uitgevende landen, instellingen en ondernemingen waarin met obligaties en/of aandelen belegd is.

Giften
De stichting heeft ter uitvoering van haar doelstellingen in het verslagjaar aan natuurlijke personen die
ernstig visueel gehandicapt of blind waren alsmede aan diverse instellingen gericht op ernstig visueel
gehandicapten geldelijke steun verleend.
Hiervoor is in totaal in het verslagjaar een bedrag uitbetaald of toegezegd van EUR 560.852 (2020: EUR
459.746).

Giften, toelichting kwartaal bijdragen aan natuurlijke personen
Als een van de weinig steunfondsen worden door Stichting Blindenhulp aan natuurlijke personen
driemaandelijks bijdragen als gift uitgekeerd. Dit op basis van zeer benodigde hulp en bijstand aan
blinden en ernstig visueel gehandicapten welke slechts op een bestaansminimum leven en die als gevolg
van hun visuele handicap voor extra uitgaven staan. Het vaste bedrag van financiële steun per kwartaal
bedraagt EUR 75,-- voor een periode van vijf jaar. Na afloop van deze periode kan een nieuwe aanvraag
worden ingediend waarbij actuele gegevens verstrekt dienen te worden. Het kwartaal bedrag is
gebaseerd op verkenningen over welke hulpmiddelen en aanpassingen meestal noodzakelijk zijn en de
kosten hierbij voor abonnement en servicekosten. De aanvragen voor de persoonlijke steun worden via
de maatschappelijke werkers van Stichting Bartimeus Sonneheerdt (Bartimeus) begeleid en ingediend. In
2021 ligt het aantal personen voor de kwartaalbijdragen gemiddeld rond de 300.
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Giften, toelichting LSBS voor aanschaf PC en bijdrage aangepaste vakantie
De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS), is de Nederlandse koepel organisatie
voor vermogensfondsen gericht op het steunen van ernstig visueel gehandicapten. Via een
omslagstelsel op basis van het belegd vermogen van de aangesloten diverse vermogensfondsen
wordt de jaarlijkse bijdrage bepaald.
Hiermee financiert de LSBS de incidentele toekenningen voor de aanschaf van digitale hulpmiddelen
zoals aangepaste personal computers en aangepaste smartphones. Ook worden aangepaste
vakanties voor blinden ondersteunt. Aanvragen voor de financiële steun verlopen via de
maatschappelijke werkers van Bartimeus.

Giften, toelichting bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en proefschriften
Door diverse universiteiten en wetenschappelijke instellingen worden jaarlijks aanvragen ingediend
om bijdragen in de financiering van projecten en onderzoeken, welke worden uitgevoerd om de leefen gezondheidssituatie van ernstig visueel gehandicapten en blinden te verbeteren. Doel bij de
bijdrage aan het produceren van proefschriften is om de belangstelling bij aankomende medische
specialisten voor oogheelkundige zorg te bevorderen.

Giften, toelichting Fellowship
Op 26 juli 2019 heeft het bestuur van de stichting besloten tot het instellen van een Blindenhulp
Fellowship in de jaren 2020-2022. In deze drie jaren is een bedrag gebudgetteerd van in totaal EUR
200.000,- te besteden in genoemde jaren. Het bestuur van de stichting Blindenhulp wil met deze giften
meer focus en ook verdieping aanbrengen in de besteding van een deel van het wetenschappelijk
onderzoek. Door een breed gedragen Nederlands multicenter onderzoek meerdere jaren actief
financieel te steunen, hoopt het bestuur een krachtige bijdrage te leveren aan innovatieve
ontwikkelingen in de oogheelkundige patiëntenzorg. Medio 2022 zal kritisch geëvalueerd worden of dit
doel daadwerkelijk bereikt is. Het gevolg van het Fellowship programma is dat tot en met 2022 het
budget voor steun aan ander wetenschappelijk onderzoek beperkter zal zijn.

Giften, toelichting sociaal en sport
Om het maatschappelijk welzijn op de terreinen van sociaal- en sportief verkeer bij blinden en ernstig
visueel gehandicapten te bevorderen, worden evenementen en initiatieven bij deze
aandachtsgebieden ondersteunt aangezien deze activiteiten vaak gepaard gaan met hoge kosten van
aanpassingen en begeleiding. We merken daarbij nog op dat de mogelijkheden tot beoefening van
sport door blinden en ernstig visueel gehandicapten door diverse beperkingen in mobiliteit en aanbod
in de komende jaren stimulering verdient.

Giften, toelichting studie
Voor studenten in vervolgopleidingen na de middelbare school, kan voor de extra kosten van vertaling van
studiemateriaal financiële steun worden verleend, veelal via de HBO instelling of Universiteit, welke organisatie
het studiemateriaal later meermalen zou kunnen aanbieden.

Giften, toelichting Oogvereniging
De Oog Vereniging is een hulp organisatie en belangbehartiger voor mensen met blindheid of ernstig
visuele beperkingen. Met een omvangrijke en ervaren help desk, de ooglijn, ondersteunt de
oogvereniging blinden en slechtzienden bij vraagstukken in brede zin over leven en werken met een
visuele beperking. De ooglijn is een heel praktische, nuttige en goed bereikbare vraagbaak voor velen,
waaraan Stichting Blindenhulp graag een bijdrage aan levert.
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Giften, toelichting Stichting See You
Om ook in derde wereld landen hulp te kunnen verlenen aan ernstig visueel gehandicapten en blinden
worden financiële bijdragen geleverd aan hiervoor gespecialiseerde organisaties met medewerkers en
vrijwilligers actief in met name Afrikaanse landen. See You is zelf met directe contacten en bevriende
buitenlandse organisaties ter plaatse actief.

Giften, specificatie naar rubriek
Navolgend is een overzicht opgenomen van de betaalde giften ( x € 1.000) per rubriek in 2021 en ter
vergelijking over 2020. Bedenk dat naast de directe betalingen in het boekjaar er daarboven nog voor
EUR 92.852,- aan giften is toegekend.
Het totale budget giften voor 2022 bedraagt EUR 535.000,-.

Kwartaalgiften, ondersteuning personen
LSBS, ICT/PC fonds
LSBS, Vakantie fonds
Wetenschappelijke onderzoeken
Bijdragen proefschriften
Fellowship, promotie onderzoeken
Bijdragen sport activiteiten
Bijdragen sociale activiteiten
Bijdragen educatie
Viziris/Oogvereniging
See You v/h Light for the World
Diversen

Budget 2022
100
22
0
125
10
65
25
65
23
30
50
20
535

2021
91
30
4
74
7
65
16
61
23
30
50
17
468

2020
94
33
8
82
2
70
3
51
24
0
76
17
460

Vorderingen
De stichting heeft dankzij haar aard en werkzaamheden als charitatieve instelling zonder
winstoogmerk en dankzij haar ANBI status geen Nederlandse belastingverplichtingen ten aanzien van
inkomsten en vermogen. De ingehouden Nederlandse bronbelasting ad 15% op dividenden kan zij
geheel terugvorderen van de Nederlandse belastingdienst.
Deze vorderingen betreffen per balansdatum EUR 23.065,- via ABNAMRO MeesPierson over 2020 en
EUR 26.997,- via ABNAMRO MeesPierson over 2021 en via InsingerGilissen EUR 17.497,- . In totaal
EUR 67.559,-. Inmiddels is de dividendbelasting over 2020 teruggevorderd en op 23 mei 2022
bijgeschreven door de Belastingdienst op onze bankrekening.

Verplichtingen
Dit betreft vooral de meerjarige toekenningen van ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en
sinds 2019 het Fellowship programma. Op basis van de toekenningen in 2019, 2020 en 2021 staan
aan toegekende verplichtingen een totaal bedrag uit van EUR 175.416,--.
Voorts zijn er nagekomen adviesloon kosten van de beleggingsportefeuilles over het vierde kwartaal.
Dit voor een totaal bedrag van EUR 23.322,-. Gespecificeerd; ABNAMRO MeesPierson advies ad
EUR 12.138,43 en InsingerGilissen advies ad EUR 8.633,33 en InsingerGilissen beheer ad EUR
2.455,26 alsmede negatieve bankrente ad EUR 95,93. Voorts zijn er nog te betalen kosten voor
boekhouding en accountant ad EUR 25.261,-.
In totaal hebben alle verplichtingen een omvang van EUR 223.999,-.
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Erfstellingen, legaten en giften
Deze mogelijke ontvangsten worden in de Staat van Baten en Lasten verantwoord als Baten uit eigen
fondsenwerving. In 2021 zijn EUR 19.772,13 aan nalatenschappen ontvangen.

Bijzondere gebeurtenissen na de balansdatum
Na een lange periode als actief bestuurslid is mevrouw Joyce van der Staay - Voogd per
1 januari 2022 afgetreden conform het rooster. Wij danken haar voor de vele jaren van mee besturen
waarbij vooral haar sociale betrokkenheid met de uitdagingen voor ernstig visueel gehandicapten
voorop stond.
Verheugend is het te melden dat wij per 1 januari 2022 een opvolger als nieuw algemeen bestuurslid
hebben kunnen benoemen in de persoon van de heer Leo Dijk. De heer Dijk heeft meer dan 20 jaar
ervaring in diverse functies in organisaties opgedaan die opkomen voor de belangen van ernstig
visueel gehandicapten. Met zijn ervaring en kennis verwachten we ook in de toekomst effectief
bijdragen te kunnen leveren in het belang van ernstig visueel gehandicapten en blinden.

Slotopmerking
In het verslagjaar heeft de stichting weer vruchtbaar werk kunnen verrichten in het kader van haar
doelstellingen en missie. Het bestuur hoopt dit dankbare werk te kunnen voortzetten met de steun van
hen, die de ernstig visueel gehandicapten en blinden een warm hart toedragen.
's-Gravenhage, 17 juni 2022
Het bestuur:
De heer Mr H.M. Krans, voorzitter
Mevrouw Drs H.M.H. Lemmens, secretaris
De heer J.R.W. Stimm, penningmeester
De heer Mr Drs L. Dijk, bestuurslid
De heer Prof. Dr J.E.E. Keunen, oog specialist
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