STICHTING BLINDENHULP
JAARVERSLAG 2019

Doelstelling van de stichting
De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel:
a. het verlenen van hulp aan 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, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Het (meerjarig) beleidsplan 2018 van de stichting is op de website van de stichting
opgenomen.

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 te
’s-Gravenhage 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
Secretariaat/ administratie
Vliegenvangerlaan 16
2566 RN Den Haag
Telefoon 070-3683966
Bankrelaties:
ABNAMRO, rekeningnummer NL10 ABNA 0472 9814 98
ING, rekeningnummer NL80 INGB 0000 1869 54

VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2019
Activiteiten
De stichting geeft op de eerste plaats uitvoering aan haar doelstelling door het verlenen van
bijdragen aan personen en instellingen die het maatschappelijk en financieel welzijn van
blinden en/of slechtzienden bevorderen. Zij doet dit in principe op aanvraag van de
betreffende of begeleidende instelling. Op dit terrein wordt onder meer hulp verleend in
persoonlijke financiële tekorten bij het zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij;
deze bijdragen worden veelal verleend in de vorm van een driemaandelijkse vergoeding van
gemaakte kosten. In sommige gevallen wordt daarbij samengewerkt met andere organisaties
die de belangenbehartiging van deze doelgroep bevorderen.
Daarnaast worden op aanvraag in voorkomende gevallen bijdragen verleend aan organisaties
op het gebied van sociale, culturele of sportieve manifestaties.
Ook worden op aanvraag van organisaties op het gebied van wetenschap of behandeling van
oogziekten subsidies verstrekt in de te maken kosten van onderzoeken ter genezing en of
voorkoming van oogziekten. In de daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt daarbij
advies gevraagd van deskundigen.
Financiering
De financiering van deze activiteiten geschiedt vrijwel uitsluitend met de middelen die
beschikbaar komen uit het overeenkomstig het door het bestuur opgestelde beleggingsstatuut
beleggen van het vermogen. Dit vermogen is voor een deel beschikbaar gekomen uit
activiteiten in het verleden, maar ook uit de samenvoeging met organisaties voor wie een
zelfstandig verdergaan niet meer mogelijk was.
Ook wordt de stichting op onregelmatige momenten begunstigd met bedragen die door
erflaters uit hun nalatenschap aan onze stichting zijn toegedacht. Een bron waaruit in
dankbaarheid van tijd tot tijd 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 samenstelling op daarvoor gewenste momenten bijeen.
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een administrateur.
Resultaat
De Staat van Baten en Lasten over 2019 sluit met een voordelig saldo van
€ 2.556.597, in 2018 was er een nadelig saldo van € 1.832.076.
Het voordelig saldo is grotendeels een gevolg van de positieve ontwikkeling van de
beleggingen als gevolg van de hogere beurs- en valutakoersen.

Uitkeringen
De stichting heeft ter bereiking van haar doelstelling in het verslagjaar aan visueel gehandicapten
alsmede aan diverse instellingen geldelijke steun verleend. Hiervoor is in totaal een bedrag
uitbetaald of toegezegd van € 517.998 (2018 € 443.491).
De uitkeringen kunnen in drie categorieën worden onderscheiden:
1.Periodieke uitkeringen aan personen
2019 : € 90.600
2018 : € 91.740
Hieronder is de driemaandelijkse hulp verantwoord die wordt uitgekeerd aan visueel
gehandicapten die op een bestaansminimum leven en als gevolg van hun handicap voor extra
uitgaven staan.
In 2019 is het aantal personen aan wie de bijdrage wordt verstrekt gelijk gebleven op 298.
Aan 25 personen werd een uitkering toegezegd, terwijl 25 uitkeringen vervielen.
2. Eenmalige uitkeringen aan instellingen vanaf € 10.000
2019 : € 350.585
2018 : € 265.718
Door diverse instellingen en organisaties worden jaarlijks aanvragen ingediend om bijdragen
in de financiering van projecten en onderzoeken, die worden uitgevoerd om de leef- en
gezondheidssituatie van visueel gehandicapten te verbeteren.
3. Eenmalige uitkeringen aan personen en instellingen tot € 10.000
2019 : € 76.813
2018 : € 86.033
Het betreft hier de bijdragen aan visueel gehandicapten, die o.a. dienen ter bestrijding van de
kosten bij ziekte en andere moeilijke omstandigheden en verder ter verlichting van de kosten
van verhuizing, studie of revalidatie.
Tevens zijn hieronder opgenomen de bijdragen aan instellingen die speciaal voor visueel
gehandicapten bijeenkomsten van uiteenlopende aard organiseren en de bijdragen aan
personen voor onderzoek en studie naar oogziekten.

Uitkeringen per rubriek en voorgenomen uitkeringen
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de uitkeringen ( x € 1.000) per rubriek in 2019
en 2018. Tevens is, in de vorm van de begrote cijfers over 2020, een overzicht gegeven van
de voorgenomen uitkeringen. Zie ook de toelichting op de gebeurtenissen na balansdatum.

Begroot
2020
Wetenschappelijke onderzoeken
Fellowship
Bijdragen proefschriften
Sportevenementen
Sociale evenementen
Viziris
LSBS PC en vakantiesuppletiefonds
Light for the World
Kwartaaluitkeringen
Vrijval vorige jaren

130
70
5
20
60
30
41
75
92
___
523

2019

2018

195
0
4
21
55
30
48
75
90
0
___
518

109
0
7
17
69
30
46
75
92
-2
___
443

Erfstellingen, legaten en giften
Deze ontvangsten worden in de Staat van Baten en Lasten verantwoord als Baten uit eigen
fondsenwerving.
In 2019 werd niets ontvangen uit nalatenschappen (in 2018 € 20.834).

Slotopmerking
In het verslagjaar heeft de stichting weer vruchtbaar werk kunnen verrichten in het kader van
haar doelstelling. Het bestuur hoopt dit dankbare werk te kunnen voortzetten met de steun van
hen, die de visueel gehandicapten een warm hart toedragen.
's-Gravenhage, 25 juni 2020
Het bestuur:
Mr. H.M. Krans, voorzitter
Mevrouw drs. H.M.H. Lemmens, secretaris
D. Ruys RA, penningmeester
Mevrouw J. van der Staay-Voogd
Prof. dr. J.E.E. Keunen

JAARREKENING 2019
BALANS PER 31 DECEMBER

Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

Overige reserves
Kortlopende schulden

2019

2018

€

€

54.393

106.330

17.515.487

14.985.402

1.411.217

1.329.109

18.981.097
========

16.420.841
=======

18.813.097

16.256.500

168.000

164.341

18.981.097
========

16.429.841
========

2019

2018

€

€

0
3.110.104

20.834
-1.374.246

3.110.104
=======

-1.353.412
=======

517.998
35.509

443.491
35.173

553.507
======

478.664
======

2.556.597

-1.832.076

=======

======

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten en baten uit beleggingen
Som der baten

Lasten
Besteed aan de doelstelling
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Saldo van baten en lasten

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET
RESULTAAT

De jaarrekening is opgesteld op basis van de onderstaande door het bestuur vastgestelde
eigen grondslagen.
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit.
Indien niet anders vermeld zijn de activa en passiva in de balans gewaardeerd op basis van de
nominale waarde.
De onder effecten opgenomen aandelen en obligaties zijn gewaardeerd tegen de beurskoersen
ultimo boekjaar. Gerealiseerde en ongerealiseerde koers- en valutaverschillen worden in het
resultaat verwerkt.
Opbrengsten uit dividenden worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.
De periodieke uitkeringen worden verantwoord in het jaar van betaling; de eenmalige
uitkeringen worden opgenomen in het jaar van toekenning door het bestuur.
Alle overige posten, waaronder begrepen de coupons van obligaties, worden toegerekend aan
het jaar waarop zij betrekking hebben.
Het resultaat van een boekjaar wordt toegevoegd aan, dan wel onttrokken aan de overige
reserves.
In de jaarrekening luiden alle bedragen, tenzij anders vermeld, in Euro’s.

TOELICHTING OP DE BALANS

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa bestaan uit de lopende rente op obligaties en terug te
ontvangen bedragen dividendbelasting.
Effecten
De post effecten is als volgt opgebouwd:
2019

2018

Aandelen in eigen beheer
Aandelen in extern beheer

12.877.521
1.841.140

11.070.501
1.541.452

Obligaties in eigen beheer
Obligaties in extern beheer

2.111.092
685.734
------------17.515.487

1.969.037
404.412
-----------14.985.402

Liquide middelen
De liquide middelen hebben betrekking op binnen één jaar opeisbare saldi en zijn vrijelijk
beschikbaar.
Kortlopende schulden
Betreft de nog niet betaalde bedragen wegens toegezegde uitkeringen en de nog te betalen
kosten.
Overige reserves
In het verslagjaar muteerden de overige reserves als volgt:
Stand per 1 januari 2019
Voordelig resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2019

16.256.500
2.556.597
--------------18.813.097

De Belastingdienst heeft in een brief d.d. 4 januari 2019 aangegeven dat het stamvermogen
ultimo 2017 is vastgesteld op € 18.088.000. Het stamvermogen wordt aangehouden in de
aangegeven omvang om bestedingen aan de doestelling, conform het beleidsplan van de
stichting gemiddeld jaarlijks ongeveer € 450.000, in lengte van jaren mogelijk te maken.
Het stamvermogen mag worden geïndexeerd met de consumentenprijsindex welke jaarlijks
door het CBS wordt gepubliceerd. Bovendien mag rekening worden gehouden met fluctuaties
in de toekomstige rendementen zoals bijvoorbeeld door koersschommelingen.
Het geïndexeerde stamvermogen bedraagt op 31 december 2019 maximaal € 18.881.240.

Gebeurtenissen na balansdatum
De begroting 2020 is opgesteld vóór het uitbreken van de Corona crisis. Geheel onduidelijk is
in hoeverre enerzijds de begrote opbrengsten kunnen worden gerealiseerd en anderzijds
diverse evenementen doorgang zullen kunnen vinden. De begroting is, op grond van het
bovenstaande, niet aangepast na het uitbreken van de Corona crisis.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Besteed aan de doelstelling (uitkeringen)

Periodieke uitkeringen
Eenmalige uitkeringen vanaf € 10.000
Eenmalige uitkeringen tot € 10.000

2019

2018

90.600
350.585
76.813
-----------

91.740
265.718
86.033
---------

517.998

443.491

Diverse toelichtingen
Aangezien er geen kosten aan eigen fondsenwerving zijn besteed, is model C van RJ 650
(toelichting lastenverdeling) niet gehanteerd.
In het kader van de 90 % eis wordt vermeld : de besteding aan de doelstelling bedraagt in
2019 93,6 % (2018 : 92,7 % ) van de som der lasten.
Het bestuur geniet geen bezoldiging, alleen vergoeding van kosten. Aan de administrateur
wordt een marktconforme beloning uitgekeerd.

VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
De in dit verslag opgenomen cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2019 waarbij Ernst
& Young Accountants op 25 juni 2020 een goedkeurende beoordelingsverklaring heeft
verstrekt.
De jaarrekening is op te vragen bij het bestuur van de stichting.

