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INLEIDING

De Steunstichting van de Oogvereniging Nederland (hierna Steunstichting) is opgericht op
24 april 2009 als de steunstichting van de Nederlandse Vereniging van Blinden en
Slechtzienden, de NVBS.
Na de oprichting van de Oogvereniging Nederland (hierna Oogvereniging) op 1 januari
2013 is de NVBS – evenals een aantal andere belangenverenigingen voor blinden en
slechtzienden en voor doofblinden - met de Oogvereniging gefuseerd.
Op 4 juli 2014 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden van de Steunstichting NVBS
waarbij de naam is gewijzigd in Steunstichting Oogvereniging Nederland.

De doelstelling van de Stichting is vastgesteld als volgt:
1. Het (financieel) ondersteunen van de statutair te Utrecht gevestigde vereniging:

Oogvereniging Nederland, dan wel diens rechtsopvolger, waarbij die steun primair
gericht is op activiteiten die het persoonlijk en maatschappelijk functioneren van
mensen met een visuele beperking bevorderen, en voorts al hetgeen met één en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door het werven van fondsen en voorts al hetgeen met
één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst

De Steunstichting heeft de ANBI status, dat betekent dat de Stichting bepaalde
belastingvoordelen geniet bij erven en schenken.

BESTUURSSAMENSTELLING

In het verslagjaar 2015 bestond het bestuur van de Steunstichting uit de onderstaande
personen:

De heer G.H. Versseput, Voorzitter
Mevrouw P.J.J. Pronk-Visser, Secretaris
De heer L. Dijk, Penningmeester
De heer J.F.H. van Loenhout, Lid en plaatsvervangend voorzitter
De heer J.A.M. Lumens, Lid

Mevrouw Pronk en de heer van Loenhout zijn per 31 december afgetreden vanwege het
bereiken van de maximale termijn van twee keer drie jaar.
De stichting is hen veel dank verschuldigd voor het werk dat zij afgelopen jaren voor de
stichting hebben verricht.

Op 1 januari 2016 zijn op voordracht van het bestuur van de Oogvereniging benoemd de
heren D.C. van Eibergen Santhagens tot secretaris en de heer W.A. de Gier tot lid en
plaatsvervangend voorzitter.

Voor het eerst is met de Oogvereniging voor de benoeming samengewerkt in een
benoemingscommissie bestaande uit de heren J. Plak en J. Aarts van de Oogvereniging
en de heren G. Versseput en L. Dijk van de Steunstichting.
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De ervaring hiermee is zodanig dat besloten is om bij toekomstige werving dezelfde
procedure te gebruiken.

Eind 2016 zal de heer L. Dijk, eveneens vanwege het verstrijken van de maximale termijn
van twee maal drie jaar, aftreden. Het voornemen is om in 2016 de heer W. de Gier in te
werken als penningmeester. De vacature die dan ontstaat per 1 januari 2017 wordt dan
voor een lid van het bestuur.

WERKWIJZE EN BELEID VAN HET BESTUUR

Met betrekking tot de vergaderingen wordt er zo veel mogelijk telefonisch vergaderd in een
zogenaamde conference call, dit geschiedde het afgelopen verslagjaar 6 maal. Daarnaast
was er op 15 december 2015 een telefonische kennismaking met de nieuwe
bestuursleden.

Op 24 maart vond in Utrecht een gesprek plaats met het bestuur van de Oogvereniging.
Onderwerpen waren de subsidies, de komende vacatures en de noodzakelijke afstemming
tussen Oogvereniging en Steunstichting over de overliquiditeit bij de vereniging.

In het verslagjaar was er regelmatig telefonisch contact tussen voorzitter en
penningmeester over vooral financiële zaken. De penningmeester onderhield de contacten
met ABN AMRO Mees Pierson. In de loop van het jaar is de voorzitter gemachtigd om bij
afwezigheid van de penningmeester financiële transacties via internetbankieren te doen.

Het betreft hier de uitvoering van besluiten die in het bestuur zijn genomen op voorstel van
de penningmeester.

Voorzitter en penningmeester hebben op 9 november op het hoofdkantoor van ABN
AMRO een gesprek gehad met de adviseur van de stichting. In het bijzonder was de
beleggingsstrategie onderwerp van gesprek.

De bestuursvergaderingen zijn steeds in goede harmonie verlopen. Conform de
doelstelling van het bestuur konden alle besluiten op basis van eenstemmigheid worden
genomen.

BELEGGINGEN

De stichting beschikte per ultimo 2015 over een vermogen van ca. € 2,3 mln.
Het uitgangspunt voor de stichting is instandhouding van het vermogen en het genereren
van een opbrengst die de stichting in staat stelt om de lopende kosten (ca. € 10.000) te
dekken en per jaar een subsidie uit te keren aan de Oogvereniging van ca. € 40.000.
De subsidie wordt verstrekt op basis van een degelijk subsidievoorstel dat in
overeenstemming is met de hierboven genoemde doelstellingen van de steunstichting.

Vanwege de doelstelling om het vermogen in stand te houden is het gewenst dat de
stichting een voorzichtig belleggingsbeleid voert. Sinds april 2014 is het risicoprofiel
“defensief”. Dit profiel kent een verdeling in de volgende categorieën:
Aandelen (26%), obligaties (35%), alternatieve beleggingen, onroerend goed (18%) en
liquiditeiten (21%)
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Binnen het huidige profiel kan nog wat meer belegd worden in onroerend goedfondsen
(alternatieve beleggingen) ten laste van liquiditeiten.
In 2016 komt wederom een bedrag beschikbaar uit obligatieleningen die aflossen.
Tijdens de bijeenkomst met ABNAMRO in november 2015 kwam aan de orde dat het
modelmatig niet mogelijk is om met het profiel ‘defensief’ het gewenste rendement van
tenminste € 50.000 te halen. Oorzaak is vooral de voortdurend (zeer) lage rentestand.

Verder opschuiven naar een meer risicovol profiel is in strijd met de doelstelling om het
vermogen in stand te houden. Een vervelende spagaat waar het bestuur in 2016 uit moet
zien te komen.

SUBSIDIES 2015 en 2016
In het verslagjaar is met de Oogvereniging relatief veel overleg geweest over de subsidie
voor het jaar 2015.
Er is subsidie toegekend voor drie onderwerpen:

 Bijdrage aan vernieuwing ledenadministratie, met name het
scholingstraject € 20.000

 Bijdrage aan internationale contacten € 10.000
 Bijdrage aan thema digitale toegankelijkheid € 10.000

De subsidie is toegekend en betaald in 2015. De Oogvereniging heeft eind maart 2016
over de besteding van de subsidie gerapporteerd. De rapportage is door de Steunstichting
akkoord bevonden.

Voor de Oogvereniging is continuïteit in haar activiteit van groot belang. Om een planning
te kunnen maken voor een aantal jaren heeft zij de steunstichting in 2015 gevraagd om
een financiële subsidie voor een periode van drie jaar toe te kennen.
De subsidie betreft het project “Oog voor toegankelijkheid” en gaat om de verbetering van
de toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen, verkeer en openbaar vervoer

De steunstichting (h)erkent de wens naar continuïteit en heeft daarom onder voorwaarden
een subsidie van 3x € 40.000 toegekend voor de jaren 2016, 2017 en 2018.
De voorwaarden betreffen de indiening van goed te keuren detail jaarplannen en een
verantwoording van de activiteiten per kalenderjaar. Verder is gesteld dat er niet al te grote
negatieve mutaties mogen zijn in het vermogen van de steunstichting

JAARREKENING 2015
U vindt de financiële verantwoording over het jaar 2015 in de bijgaande jaarrekening.

Het resultaat is gedaald van € 50.220 in 2014 tot € 11.167 in 2015.
De baten zijn in 2015 ongeveer € 39.200 lager dan in 2014, de lasten bleven ongeveer
gelijk
De daling van de baten kan als volgt worden gespecificeerd:

 Dividenden en gerealiseerde koersresultaat zijn ca. € 8.700 hoger.
 De rente-inkomsten uit obligaties en banktegoeden zijn ca. € 5.000 lager.
 Het ongerealiseerde koersresultaat is bijna € 42.900 lager.

Het vermogen per eind 2015 bedroeg € 2.311.857
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Administratiekantoor ARO heeft de volgende verklaring afgegeven:
“Op basis van de door het bestuur aangeleverde bescheiden hebben wij de jaarstukken
samengesteld. Wij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. Wel dient hierbij te
worden vermeld dat wij als Administratiekantoor ARO de jaarstukken hebben
samengesteld op basis van de door het bestuur aangeleverde bescheiden en er geen
accountantscontrole op de jaarrekening heeft plaatsgevonden.”

ONTWIKKELINGEN IN 2016

De beleggingsresultaten fluctueerden aanzienlijk gedurende de periode van 1 januari tot
de datum van dit verslag. Per 14 juni zijn de ontvangen rente en dividenden iets hoger dan
de niet-gerealiseerde koersresultaten.

Utrecht, 14 juni 2016

G.H. Versseput D.C. van Eibergen Santhagens
Voorzitter Secretaris


