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Beleidsplan 2017 - 2019
Het beleidsplan wordt elk jaar voor de komende drie jaar door het bestuur van de
Steunstichting Oogvereniging Nederland (Steunstichting) vastgesteld.

Het bestuursbeleid
Het bestuur bestaat normaliter uit 5 leden. De benoeming is voor 3 jaar en
herbenoeming is eenmaal mogelijk.
Benoeming geschiedt door het bestuur van de Steunstichting uit een bindende
voordracht opgemaakt door de Oogvereniging Nederland (hierna: OVN)
Tussen Steunstichting en OVN is afgesproken dat een commissie bestaande uit twee
leden van de OVN en twee leden van de Steunstichting aan het bestuur van de OVN
voorstellen doen betreffende de voor te dragen kandidaat bestuursleden.
Eind 2016 treedt af de heer Leo Dijk (penningmeester) en eind 2017 de heren Jacques
Lumens en Gerard Versseput. De heer Versseput is herbenoembaar, de heer Lumens
niet. Eind 2018 treden de heren Wim de Gier en Daan van Eibergen Santhagens af. Zij
zijn beiden herbenoembaar. Per 1 januari 2017 is benoemd de heer Adriaan van ’t Wout.
Het bestuur wordt in rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
Hoewel bestuursbesluiten genomen kunnen worden met een gewone meerderheid van
stemmen, streeft het bestuur uitdrukkelijk naar unanimiteit over onderwerpen waarover
gestemd dient te worden.
Tenminste eenmaal per jaar wordt formeel overleg gevoerd tussen de besturen van de
OVN en de Steunstichting. Daarnaast vindt afstemmingsoverleg plaats tussen de
respectievelijke voorzitters en de respectievelijke penningmeesters alsmede met de
directeur van de OVN.
Bestuursleden kunnen uitsluitend een vergoeding voor werkelijk voor de Steunstichting
gemaakte kosten ontvangen.

Doelstelling van de Steunstichting
Allereerst de doelstelling zoals vastgelegd in de statuten die op 9 juli 2014 zijn
aangepast in verband met de fusie van de NVBS in de OVN
De doelstellingen zijn nader uitgewerkt in de interne beleidsnotitie “Uitwerking
Doelstellingen en Richtlijnen ANBI” van de Steunstichting.

Statutaire Doelstellingen:
1. De Steunstichting heeft ten doel: het (financieel) ondersteunen van de statutair te
Utrecht gevestigde vereniging: Oogvereniging Nederland, danwel diens
rechtsopvolger, waarbij de steun primair gericht is op activiteiten die het persoonlijke
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 Steunstichting beoogt niet het maken van winst.
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In het interne beleidsdocument zijn de doelstellingen als volgt uitgewerkt:
1. Het in stand houden van het startvermogen, groot € 2.030.000, op reële basis, dat wil
zeggen rekening houdend met de inflatie (het Doelvermogen);
2. Het financieel ondersteunen van de doelstellingen van de OVN door middel van
subsidies;
3. De OVN ondersteunen in geval van (dreigende) discontinuïteit. Zie verder hieronder
bij Calamiteit.

Beleid ten aanzien van de fondsenwerving.
 Door gemaakte afspraken met de OVN en via deze met het Oogfonds Nederland
werft de Steunstichting uitsluitend op een passieve wijze fondsen.
 De Steunstichting heeft sinds 24 april 2009 ANBI-status.
 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

Het beleggingsbeleid.
Het in stand te houden vermogen is gedefinieerd als het Doelvermogen. Het
Doelvermogen wordt berekend door het doelvermogen van het vorige jaar aan te
passen voor de inflatie, gemeten als de verandering van de consumentenprijsindex (CPI
2015=100) ten opzichte van een jaar daarvoor. Het doelvermogen per 31 december
2015 was € 2.229.544. (Indexatie van het startvermogen van € 2.030.000 vanaf mei
2009 met 9,83%.
Vanwege de geringe renteopbrengsten op obligaties en spaarrekeningen is in 2016
besloten om het beleggingsprofiel aan te passen en te kiezen voor een matig defensief
beleggingsbeleid.
De actuele invulling van het beleggingsbeleid is uitgewerkt door de beleggingsadviseur
van de Steunstichting, ABNAMRO MeesPierson en unaniem vastgesteld tijdens de
bestuursvergadering van 6 juli 2016.
Het beleggingsprofiel “matig defensief” kent de volgende bandbreedtes,

Beleggingscategorie
Aandelen (fondsen)
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten

Bandbreedte
Minimum
Maximum
10 %
50 %
20 %
70 %
0%
20 %
0%
70 %

Matig Defensief
Strategische mix
30 %
55 %
10 %
5%

Hieronder de stand per 1 november 2016
Aandelen
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten
Totaal

840.930
663.115
206.182
610.109
2.320.335

36,2 %
28,6 %
8,9 %
26,3 %
100,0 %

De feitelijke beleggingen liggen dus ruim binnen de bandbreedtes. Tactische
aanpassingen kunnen plaatsvinden afhankelijk van de marktontwikkelingen.
Het bestuur heeft in 2016 een beleggingsstatuut opgesteld. Daarin is vastgelegd op
welke wijze het vermogen van de Stichting kan worden belegd. De doelstellingen van de
Steunstichting zijn daarbij leidend.
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Het ondersteuningsbeleid
In geval van continuïteit
Conform de doelstelling van de Steunstichting stelt zij middelen ter beschikking ter
ondersteuning van de activiteiten van de Oogvereniging. Daartoe kan de oogvereniging
een goed onderbouwd subsidieverzoek indienen.
In principe beslaat een subsidieverzoek een periode van één kalenderjaar en is een
“standaard subsidie” voorzien van in beginsel een bedrag van € 40.000 per jaar.
Omdat de Oogvereniging projecten heeft die over meerdere jaren lopen heeft de
Steunstichting - vanwege de behoefte aan continuïteit in de financiering - besloten om
voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een toezegging voor drie jaren te doen.
Er zijn wel een aantal voorwaarden en veiligheden ingebouwd. De belangrijkste
veiligheid is dat het Eigen Vermogen van de Steunstichting per jaarultimo niet lager mag
zijn dan 95% van het Doelvermogen.
Anderzijds kan worden besloten om extra subsidie ter beschikking te stellen indien het
Eigen Vermogen groter is dan 105% van het Doelvermogen.
In geval van dreigende discontinuïteit
De Steunstichting zal ingeval van een dreigende discontinuïteit de Oogvereniging
ondersteunen met een bedrag dat in overleg zal worden vastgesteld.
De steunstichting heeft daarbij wel een bindend advies wat betreft
saneringsmaatregelen en bestedingen waarbij het doel is om de exploitatie binnen een
termijn van zes maanden weer positief te maken.
De Steunstichting zal begin 2017 met de OVN overleg plegen over de volgende
onderwerpen:
 Moeten we bij de profielkeuze rekening houden met het gezamenlijke vermogen van
de Oogvereniging en de Steunstichting, waarbij de Oogvereniging geheel belegt in
contanten.
 Hoe kunnen we beter zeker stellen dat beide organisaties voldoen aan de ANBIvoorwaarden.
 Het verder gezamenlijk uitwerken van het ondersteuningsbeleid.

Vaststelling
Dit beleidsplan is vastgesteld op 13 december 2016 door het bestuur van de
Steunstichting Oogvereniging Nederland
Het beleidsplan zal worden gepubliceerd op de website van de Steunstichting.
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