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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 Vereniging) op 1 januari 2013 is de 
NVBS – evenals een aantal andere belangenverenigingen voor blinden en slechtzienden en voor 
doofblinden - met de Oogvereniging gefuseerd. 

Op 3 juli 2014 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden van de Steunstichting NVBS waarbij de 
naam is gewijzigd in Steunstichting Oogvereniging Nederland.

De doelstelling van de Steunstichting 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 Steunstichting beoogt niet het maken van winst

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

De Steunstichting is statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 30260359.

Het kantooradres is “Piet van Dommelenhuis”, Churchilllaan 11-2e verd, 3527 GV Utrecht.

Het correspondentieadres is Postbus 2344, 3500 GB Utrecht.

Het email adres is: steunstichting@oogvereniging.nl

De website luidt: www.steunstichtingoogvereniging.nl
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BESTUURSSAMENSTELLING
In het verslagjaar 2017 bestond het bestuur van de Steunstichting uit de onderstaande personen:

De heer G.H. Versseput Voorzitter
De heer D.C. van Eibergen Santhagens Secretaris
De heer W.A. de Gier Penningmeester
De heer A. van ‘t Wout Lid en plaatsvervangend voorzitter
De heer J.A.M. Lumens Lid

De heer Lumens is per 31 december 2017 afgetreden vanwege het bereiken van de maximale 
termijn van twee keer drie jaar.

De Steunstichting is hem veel dank verschuldigd voor het werk dat hij in de afgelopen jaren voor de 
stichting heeft verricht.

Op 1 januari 2018 is op voordracht van het bestuur van de Vereniging benoemd de heer J.A.M 
Kleindouwel tot lid. 

De heer Versseput is op 1 januari 2018 op voordracht van het bestuur van de Vereniging 
herbenoemd voor een tweede termijn. 

Volgend op de benoemingen heeft het bestuur de functies per 1 januari 2018 als volgt vastgesteld:

De heer G.H. Versseput Voorzitter
De heer D.C. van Eibergen Santhagens Secretaris
De heer W.A. de Gier Penningmeester
De heer A. van ’t Wout Lid en plaatsvervangend voorzitter
De heer J.A.M. Kleindouwel Lid

In lijn met de goede ervaring die vorig jaar is opgedaan hebben de Steunstichting en Vereniging 
voor de benoeming samengewerkt in een benoemingscommissie bestaande uit de heren J. Plak en 
J. Aarts namens de Oogvereniging en de heren G.H. Versseput en D.C. van Eibergen Santhagens
namens de Steunstichting. De benoemingscommissie is op 25 oktober voor een interview met de 
heer Kleindouwel bijeen geweest.

Eind 2018 zal de eerste benoemingstermijn van de heren D.C. van Eibergen Santhagens en W.A. de 
Gier zijn verstreken. Zij zijn in beginsel beschikbaar voor herbenoeming. 
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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. 

Het bestuur is éénmaal bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst is de gewezen bestuurder bedankt 
en is kennisgemaakt met de aangetreden bestuurder.

Daarnaast was er op 20 november 2017 een telefonische kennismaking met het kandidaat-
bestuurslid.

Gedurende het jaar hebben de voorzitter en penningmeester (informeel) overleg gevoerd met de 
directeur, voorzitter en penningmeester van de Oogvereniging. Gespreksonderwerpen waren 
ondermeer de noodzakelijke afstemming tussen Oogvereniging en Steunstichting, de wens van de 
Steunstichting om van de Vereniging een meer toetsbare verantwoording te ontvangen met 
betrekking tot de aanwending van de verstrekte subsidie, de (over)liquiditeit van de Vereniging en 
het (gewijzigde) beleggingsprofiel en dito beleggingsstatuut van de Steunstichting.

Het voortdurend overleg wordt door de Steunstichting als noodzakelijk en zinvol ervaren.

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, en bij diens ontstentenis de voorzitter.

Voorzitter en penningmeester hebben op 26 april 2017 op het hoofdkantoor van ABN AMRO 
MeesPierson een gesprek gehad met de adviseur van de Steunstichting. In het bijzonder was de 
beleggingsstrategie en herbelegging van liquiditeiten onderwerp van gesprek.

In 2016 is in nauwe samenspraak met ABN AMRO het door de Steunstichting gehanteerde 
beleggingsprofiel aangepast naar “gematigd defensief”. Gezien de voortdurende lage rentestand en 
de aanwezige liquiditeit bij zowel Steunstichting als Vereniging zal het bestuur in 2018 overwegen 
of het beleggingsprofiel andermaal moet worden aangepast. 

Het Bestuur heeft in 2017 aan de Oogvereniging een ‘standaard subsidie” toegekend van €40.000 
en daarnaast, gezien de ruimte in de reserves, een additionele subsidie van €36.000

De standaard subsidie was oorspronkelijk bedoeld voor het 3-jaars project “Oog voor 
Toegankelijkheid 2016-2018, waarvoor de principe toezegging reeds voorwaardelijk was gegeven 
in 2015.

In de loop van 2017 heeft de Oogvereniging aan de Steunstichting verzocht of de reeds 
voorwaardelijk toegekende projectsubsidie voor het project “Oog voor Toegankelijkheid” niet als 
projectsubsidie maar als algemene subsidie ten behoeve van de belangenbehartiging kon worden 
aangewend. Het Bestuur is hiermee akkoord gegaan, Wel zal het Bestuur voor toekomstige 
subsidies met een generiek karakter nog nader te definiëren voorwaarden stellen, teneinde zich te 
verzekeren dat de subsidie doelmatig en rechtmatig besteed wordt.
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Het Bestuur heeft bij de besluiten tot het toekennen van de subsidies aan de Vereniging en de 
besluiten tot (her)beleggen de in 2016 vastgestelde “Uitwerking Doelstelling en Richtlijn ANBI” 
alsmede het Beleggingsstatuut tot uitgangspunt genomen. Beide documenten zijn kaderstellend en 
dienen ter nadere borging dat het door het bestuur gevoerde beleid in overeenstemming is met de 
statutaire doelstelling van de Steunstichting alsmede ter bewaking van een prudent financieel beleid 
in overeenstemming met het in samenspraak met de bank vastgestelde beleggingsprofiel en de eisen 
die worden gesteld aan een ANBI instelling.

De bestuursvergaderingen zijn steeds in goede harmonie verlopen. Conform de doelstelling van het 
bestuur konden alle besluiten op basis van eenstemmigheid worden genomen.
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BELEGGINGEN
De Steunstichting beschikte per ultimo 2017 over een eigen vermogen van afgerond €2.395.000
Het uitgangspunt voor de Steunstichting is instandhouding van het doelvermogen en het genereren 
van een opbrengst die de Steunstichting in staat stelt om de lopende kosten (circa €9.000) te dekken 
en per jaar een subsidie uit te keren aan de Oogvereniging van omstreeks €40.000. Daartoe is een 
passend beleggingsprofiel noodzakelijk.

Zoals hiervoor is aangegeven heeft het bestuur in nauwe samenspraak met de adviseur van ABN 
AMRO MeesPierson na een uitvoerige analyse het belegginsprofiel aangepast naar ”gematigd 
defensief”, en dit geïmplementeerd met ingang van november 2016. Dit profiel kent een verdeling 
in de volgende categorieën:

Beleggingscategorie Bandbreedte Positie per ultimo 
2017

Minimum Maximum
Aandelen (fondsen) 10 % 50 % 49 %
Obligaties 20 % 70 % 18 %
Alternatieve beleggingen 0 % 20 % 11 %
Liquiditeiten 0 % 70 % 22 %

Binnen het huidige profiel kan niet meer belegd worden in aandelen ten laste van liquiditeiten. 
Indien dit wel wenselijk wordt geacht dient het bestaande beleggingsprofiel te worden aangepast.

De in 2017 afgeloste obligaties, samen een bedrag van €200.000 en de opbrengst van de verkochte 
aandelen van Unilever en Shell ter grootte van circa €60.000 en een aanvulling vanuit de liquide 
middelen van circa €40.000, dus in totaal €300.000 is herbelegd in aandelen. Hiermee is het 
percentage aandelen op bijna 50% gekomen, de bovengrens van het beleggingsprofiel gematigd 
defensief.

In 2018 komt een bedrag van €200.000 beschikbaar uit obligatieleningen die afgelost worden. Het 
Bestuur verwacht in de loop van 2018 een besluit tot herbelegging te kunnen nemen.

In 2016 heeft het bestuur een beleggingsstatuut vastgesteld. Voorstellen van (her)belegging gedaan 
door de ABN AMRO Bank worden door het bestuur aan het beleggingsstatuut getoetst.

Het bestuur is in overleg met de Vereniging om te bezien of het beleggingsprofiel (nog) offensiever
kan of dient te zijn, mede in ogenschouw nemend het totaal aan liquide middelen van de Vereniging 
en Steunstichting tezamen, en het beleid van de Vereniging om uitsluitend in liquide middelen te 
beleggen.
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SUBSIDIES 2017
In 2015 was, op nadrukkelijk verzoek van de Vereniging, besloten tot een in principe 
subsidietoekenning voor een project met een looptijd van drie (3) jaar, te weten, 2016, 2017 en 
2018. 

Met de Vereniging is afgesproken dat de definitieve toekenning in enig kalenderjaar gedurende deze 
driejaarsperiode afhankelijk is van de volgende criteria:

o Tijdige indiening door de Vereniging en vervolgens goedkeuring door de Steunstichting van 
een jaarplan, waarin beschreven wordt hoe de aanwending van de subsidie zal zijn;

o Een duidelijke rekening en verantwoording van het in het vorige kalenderjaar ontvangen en 
besteedde bedrag;

o Een vermogenspositie van de Steunstichting welke de betaling van de subsidie mogelijk 
maakt.

In de loop van 2018 zal het bestuur met de Vereniging overleggen omtrent het karakter en 
voorwaarden van de in 2019 en verder te verstrekken subsidies. 

De vermogenspositie van de Steunstichting biedt, ondanks de voortdurende lage rentestand, 
voldoende ruimte om ook in de toekomst de plannen en projecten van de Vereniging financieel te 
ondersteunen. Daar is het bestuur oprecht blij mee.
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JAARREKENING 2017
U vindt de financiële verantwoording over het jaar 2017 in de bijgaande jaarrekening. 

Het financieel resultaat 2017 is als volgt opgebouwd

Omschrijving jaar 2017 jaar 2016
resultaat boekjaar (excl. koersresultaten) *) -16.191 15.287
gerealiseerde koersresultaat 3.076 -2.370
ongerealiseerd koersresultaat 14.704 68.759
Totaal 1.589 81.676

Vermogenspositie begin van het jaar 2.393.533 2.311.857
Mutaties (zie hierboven) 1.589 81.676
Vermogenspositie eind van het jaar 2.395.122 2.393.533
*) Resultaat boekjaar 2017 is na extra subsidie aan de Vereniging van €36.000

Jaarlijks nadat de jaarrekening door het bestuur is vastgesteld toetst het bestuur de 
vermogensomvang aan een tweetal criteria, teneinde te beoordelen of doorlopend aan de ANBI 
criteria wordt voldaan aangaande de kosten en vermogensopbouw. Binnen de door het bestuur 
vastgestelde veiligheidsmarges kan op basis van deze vermogenstoets worden vastgesteld of er 
ruimte is tot het doen van een aanvullende subsidie aan de Vereniging.

Nadat de jaarrekening over 2017 door het Bestuur was vastgesteld is gebleken dat er inderdaad 
ruimte was tot het stellen van een additionele subsidie van €8.000 aan de Vereniging. Deze subsidie 
is zonder oormerk, derhalve ter vrije besteding door de Vereniging.

De door het Bestuur benoemde deskundige ex artikel 9 lid 4 statuten, Van Loon & Partners, 
Accountants en Adviseurs te Berkel en Rodenrijs, heeft op verzoek van het Bestuur op basis van de 
administratie en transacties over 2017 de jaarrekening opgesteld.
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ONTWIKKELINGEN IN 2018
Ook in 2018 ziet het bestuur zich gesteld voor de uitdaging om in een beleggingsklimaat met 
voortdurende lage rente voldoende vermogensopbrengsten te realiseren ter bekostiging van de 
jaarlijkse subsidie aan de vereniging en betaling van de jaarlijkse kosten, zonder dat dit de prudentie 
van het beleggingsbeleid aantast.

De intensievere samenwerking met de Vereniging zal in 2018 worden gecontinueerd. Er staat u een 
halfjaarlijks overleg tussen het Bestuur van de Steunstichting, de directeur van het Bureau en de 
penningmeester van de Vereniging op der agenda, te weten een voorjaarsoverleg en een 
najaarsoverleg. In deze overleggen worden een aantal praktische punten besproken en 
werkafspraken gemaakt. 

Een belangrijk punt van discussie in 2018 is het karakter van de Steunstichting. 
Nu de Vereniging zelfstandig een statutaire continuïteitsreserve heeft gevormd welke van zodanige 
omvang is dat de Vereniging min of meer zelfstandig in haar (langlopende) verplichtingen kan 
voorzien, rijst de vraag of en in welke mate het vermogen van de Steunstichting ook als 
continuïteitskapitaal voor de Vereniging moet worden beschouwd. 
Op het moment van vaststelling van het jaarverslag is de uitkomst van de gedachtenvorming nog 
niet voldoende zeker om in het jaarverslag verdergaande uitspraken te doen over de mogelijke of 
gewenste uitkomst.

Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de goede samenwerking met de Vereniging en het 
Bureau.

In het eerste kwartaal van 2018 heeft de Stichting een beleggingsrendement behaald van minus 
3,4%. Mede gelet op de lage rentestand is de Steunstichting terughoudend met het herbeleggen van 
de vrijgevallen obligatie(s) in nieuwe obligatie(s) of obligatie georiënteerde beleggingsfondsen.

De Jaarrekening 2017 is vastgesteld in de vergadering van 12 april 2018 en het Jaarverslag 2017 is 
vastgesteld krachtens een besluit van het Bestuur genomen buiten vergadering op 25 april 2018.

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

Een getekend exemplaar ligt ter inzage ten kantore van de Steunstichting.


