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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 en de schenker bepaalde
belastingvoordelen genieten 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 2018 bestond het bestuur van de Steunstichting uit de onderstaande personen:
De heer G.H. Versseput
De heer D.C. van Eibergen Santhagens
De heer W.A. de Gier
De heer A. van ’t Wout 1)
De heer J.A.M. Kleindouwel
1)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid en plaatsvervangend voorzitter
Lid

De heer A. van ’t Wout is op eigen verzoek per 5 juli 2018 afgetreden. Het Bestuur heeft
besloten voorlopig geen voordracht te doen voor de benoeming van een nieuw bestuurslid.

De Steunstichting is de bestuursleden veel dank verschuldigd voor het werk dat zij in de afgelopen
jaren voor de stichting hebben verricht.
Op 1 januari 2019 zijn op voordracht van het bestuur van de Vereniging de heer W.A. de Gier en de
heer D.C. van Eibergen Santhagens herbenoemd voor een tweede termijn.
Volgend op de benoemingen heeft het bestuur de functies per 1 januari 2019 als volgt vastgesteld:
De heer G.H. Versseput
De heer D.C. van Eibergen Santhagens
De heer W.A. de Gier
De heer J.A.M. Kleindouwel 1)
1)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

De heer J.A.M. Kleindouwel is op eigen verzoek per 31 januari 2019 afgetreden. Het Bestuur
heeft besloten voorlopig geen voordracht te doen voor de benoeming van een nieuw bestuurslid.

Per 1 februari 2019 is de functieverdeling als volgt:
De heer G.H. Versseput
De heer D.C. van Eibergen Santhagens
De heer W.A. de Gier

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ultimo 2019 zijn geen herbenoemingen voorzien. Gedurende het boekjaar 2019 zal het Bestuur een
besluit nemen over het gewenste aantal bestuursleden. Dit mede in relatie tot de activiteiten van de
Stichting. Indien werving van één of meer bestuursleden wenselijk wordt geacht zal (zullen) de
vacature(s) kenbaar worden gemaakt in het periodiek van de Vereniging.
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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 in het verslagjaar zes (6) maal.
Het bestuur is niet fysiek bijeengekomen. Het is de bedoeling dat het Bestuur in het verslagjaar
2019 tenminste éénmaal fysiek bijeenkomt.
Gedurende het jaar hebben de voorzitter, secretaris 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 Oogvereniging dat de Steunstichting verder gaat als ANBI vermogensfonds en
een offensievere beleggingsstrategie voert;
• de door de voorgaande veranderingen noodzakelijke wijziging van de statuten van de
Steunstichting en
• een vernieuwd beleggingsreglement.
Dit heeft nog niet geresulteerd in een statutenwijziging en nieuw beleggingsreglement, maar het is
wel de verwachting dat dit zal plaatsvinden in de loop van 2019. Vooruitlopend hierop heeft het
Bestuur wel al besloten tot een aanpassing van het beleggingsprofiel naar “offensief”.
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 16 januari, 26 april en 9 november 2018 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.
Ten behoeve van de selectie van de vermogensadviseur hebben de voorzitter en penningmeester in
de loop van 2018 tevens gesproken met twee andere vermogensadviseurs. Besloten is om door te
gaan met ABN AMRO Mees Pierson.
Het Bestuur heeft in 2018 aan de Oogvereniging een ‘standaard subsidie” toegekend van €40.000
en daarnaast, gezien de ruimte in de reserves en de resultaten over 2017, een additionele subsidie
van €8.000. Beide subsidies zijn toegekend als algemene subsidie ten behoeve van de
belangenbehartiging van de leden van de Oogvereniging, zonder geoormerkte besteding of
rapportage voorwaarden.
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 Beleggingsreglement tot uitgangspunt genomen.
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Beide documenten zijn kader stellend 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 nagenoeg alle besluiten op basis van eenstemmigheid worden genomen.
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BELEGGINGEN
De Steunstichting beschikte per ultimo 2018 over een eigen vermogen van afgerond €2.268.000
(2017: €2.395.000).
Het uitgangspunt voor de Steunstichting is instandhouding van het doelvermogen gecorrigeerd voor
inflatie en het genereren van een opbrengst die de Steunstichting in staat stelt om de lopende kosten
(circa €10.000) te dekken en per jaar een subsidie uit te keren aan de Oogvereniging van omstreeks
€70.000. Dit bedrag is gebaseerd op de scenario analyse zoals is gepresenteerd door de Bank op 13
februari 2019, te weten een onttrekking van 3,1% van het vermogen. Daartoe is een passend
beleggingsprofiel noodzakelijk.
Het Bestuur heeft, gelet op de gesprekken met de Vereniging, in het verslagjaar geen wijzigingen
aangebracht in het beleggingsprofiel (gematigd offensief) en evenmin de liquide middelen
herbelegd.
Bovendien waren de marktomstandigheden zodanig dat een herbelegging in obligaties gelet op de
zeer lage coupon, niet aantrekkelijk was, een herbelegging in aandelen, gezien de samenstelling van
de portefeuille en het vigerende beleggingsprofiel, niet wenselijk was, en de kasmiddelen nog
behoorlijk rentedragend waren.
De zienswijze van het Bestuur is niet onfortuinlijk gebleken. Dat wil zeggen dat het negatieve
resultaat als gevolg van de forse omvang van kasmiddelen gedempt is ten opzichte van de AEX
index.
De kasmiddelen kunnen per 1 januari 2019 niet langer rentedragend uitgezet worden, aangezien de
ABN AMRO bank de desbetreffende spaarrekening heeft beëindigd.
De Oogvereniging heeft tijdens het overleg met de Steunstichting de vraag uitgesproken of het
mogelijk is dat de Steunstichting offensiever belegt teneinde de kans op hoger rendement te
vergroten. Deze vraag is mede ingegeven door de bij de Oogvereniging zelf opgebouwde
continuïteitsreserve alsmede het gegeven dat de door de Oogvereniging aangehouden reserves niet
belegd mogen worden.
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SUBSIDIES 2018
De Vereniging heeft de Steunstichting verzocht de subsidie niet langer als projectsubsidie te
verstrekken maar als algemene subsidie.
De reden is dat de Vereniging bij andere subsidienten makkelijker project gerelateerde subsidie kan
verkrijgen terwijl subsidies van algemene aard doorgaans moeilijker te verkrijgen zijn.
In 2018 is daarom door het Bestuur besloten om de projectsubsidie om te zetten in een algemene
subsidie.
Voor wat betreft 2019 en verder zal het Bestuur nadere subsidie criteria formuleren.
Bij de vaststelling van een subsidiebedrag zal in ieder geval de interne toets zoals vervat in het in
2016 vastgestelde document “Uitwerking Doelstelling en Richtlijn ANBI” leidend zijn.
Indien en zodra de status van de Stichting is veranderd in een ANBI vermogensfonds zal deze toets
mogelijk worden vervangen door een bij een ANBI vermogensfonds behorende toetsing.
Bij een voortdurende lage rentestand en een neergaande markt dient de Vereniging wel rekening te
houden dat in enig jaar of reeks van jaren de vermogenspositie van de Stichting onvoldoende is om
de in het verleden toegekende subsidie niveaus te evenaren.
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JAARREKENING 2018
U vindt de financiële verantwoording over het jaar 2018 in de bijgaande jaarrekening.
Het financieel resultaat 2018 is als volgt opgebouwd

Omschrijving
resultaat boekjaar (excl. koersresultaten) *)
gerealiseerde koersresultaat
ongerealiseerd koersresultaat
Totaal

2018
6.548
-1.615
-131.626
-126.693

2017
-16.191
3.076
14.704
1.589

Vermogenspositie begin van het jaar

2.395.122

2.393.533

Mutaties (zie hierboven)
Vermogenspositie eind van het jaar

-126.693
2.268.429

1.589
2.395.122

*) Resultaat boekjaar 2018 is na extra subsidie aan de Vereniging van € 8.000
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.
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 2018 de jaarrekening en administratie gecontroleerd en voorzien
van een verklaring dat de jaarrekening is opgesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.
Op basis van de jaarrekening 2018 is vastgesteld dat er in 2019 naast de "standaardsubsidie van
€40.000" geen ruimte is voor een aanvullende subsidie.
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ONTWIKKELINGEN IN 2019
Op initiatief van en in samenspraak met de Vereniging wordt thans gekeken naar de omzetting van
de Stichting naar een ANBI vermogensfonds. Het belangrijkste kenmerk is dat de Stichting een
batig saldo, na inflatiecorrectie van het doelvermogen en het compenseren van eerdere verliezen,
geheel uitkeert aan de Vereniging.
De Vereniging heeft tevens aangegeven dat zij graag ziet dat de Stichting het vermogen offensiever
belegt teneinde over de langere termijn een gemiddeld genomen hoger rendement te behalen.
De Vereniging heeft in de afgelopen jaren een eigen continuïteitsreserve opgebouwd. Gelet op het
verleden kan de Vereniging niet actief beleggen.
Eveneens gelet op het verleden is de Stichting gehouden het oorspronkelijke vermogen,
gecorrigeerd voor inflatie, in stand te houden. Dit laat evenwel onverlet dat de Stichting offensiever
kan beleggen, het besluit daartoe is inmiddels genomen.
Ter uitwerking van de ombouw naar een ANBI vermogensfonds, is in het laatste kwartaal 2018 en
eerste kwartaal 2019 gewerkt aan een integrale herziening van de statuten en het
beleggingsreglement. Beide documenten zijn inmiddels aan de Vereniging voorgelegd, welker
goedkeuring vereist is om de statutenwijziging te effectueren. Het is de verwachting dat in de loop
van het eerste half jaar 2019 alles kan worden afgerond.
Het bestuur en de Oogvereniging hebben eind 2018/begin 2019 overleg gevoerd over een
statutenwijziging, waarbij de Steunstichting een ANBI-vermogensfonds wordt. Indien deze
statutenwijziging doorgang gaat vinden, wat ten tijde van het opmaken van het jaarverslag nog niet
zeker was, dan zal de nieuwe doelstelling op basis van het nu voorliggende concept als volgt komen
te luiden:
1. De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: Oogvereniging Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, met adres 3527
GV Utrecht, Churchilllaan 11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56807864,
hierna te noemen: Oogvereniging, dan wel haar rechtsopvolger, en voorts al hetgeen met één
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het vermogen zoals dat per vierentwintig april
tweeduizend negen door een van de rechtsvoorgangers van de Oogvereniging in de stichting
is ingebracht (hierna te noemen: het stamvermogen) vermeerderd met een jaarlijkse
inflatiecorrectie en eventueel, zulks ter beoordeling van het bestuur, met inachtneming van
een continuïteitsreserve (hierna te noemen: het doelvermogen) te beleggen en met dit
vermogen rendement te genereren welk rendement, na aftrek van een bedrag aan jaarlijkse
inflatiecorrectie en met inachtneming van aan de beleggingen en de stichting gerelateerde
kosten en eventuele continuïteitsreserve, zal worden gebruikt voor de ondersteuning van
projecten en activiteiten van de Oogvereniging.
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Het uitgangspunt is om het doelvermogen zoveel als mogelijk in stand te houden. Indien het
vermogen van de stichting op enig moment minder bedraagt dan het doelvermogen per de
datum van het laatst afgesloten boekjaar, zullen eerst uitkeringen aan de Oogvereniging
worden gedaan nadat het vermogen van de stichting weer is aangegroeid tot het bedrag van
het doelvermogen. Het bestuur kan besluiten om in bijzondere situaties, zulks ter
uitsluitende beoordeling van het bestuur, van het hiervoor vermelde af te wijken, waarbij
ondermeer ook kan worden gedacht aan het (geheel of gedeeltelijk) interen op het
doelvermogen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Ten tijde van het opmaken van dit jaarverslag is door het Bestuur aan de Oogvereniging een
voorstel tot wijziging van de statuten aangeboden ter overweging en goedkeuring.
Het Bestuur heeft in januari 2019 in nauwe samenspraak met de adviseur van ABN AMRO
MeesPierson en na een uitvoerige analyse, het belegginsprofiel aangepast naar ”offensief”.
Het profiel “offensief” kent een verdeling in de volgende categorieën:
Beleggingscategorie
Aandelen (fondsen)
Obligaties
Alternatieve beleggingen
Liquiditeiten

Bandbreedte
Positie per ultimo 2018
Minimum
Maximum
30,0%
95,0%
48,2%
0,0%
40,0%
9,8%
0,0%
30,0%
11,0%
0,0%
70,0%
31,0%

Het Bestuur heeft de bank verzocht om een integraal portefeuilleadvies op basis van het profiel
offensief voor te bereiden ter bespreking door het Bestuur. Inmiddels heeft het bestuur besloten dit
advies in de loop van het tweede kwartaal 2019 te implementeren.
Na de voorziene statutenwijziging, vaststelling van het nieuw beleggingsreglement en
implementatie van het portfolio brede advies zal het Bestuur zich beraden op de haars inziens
gewenste bestuursomvang en -samensteling. Zo nodig zal de vacature/vacatures worden uitgezet in
het periodiek van de Vereniging.
Het Bestuur verwacht dat 2019 vanuit beleggingsperspectief uitdagend zal worden. Er zijn de
nodige onzekerheden (Brexit, Europese verkiezingen, toenemende globale onrust, afzwakkende
wereldhandel, oplopende rentestanden) Dit brengt mee dat het Bestuur nauwgezet de markten zal
volgen en waar nodig adequaat zal handelen.
Gelet op de amicale afspraak met de bank, te weten een forse reductie van de jaarlijkse beheer- en
adviesvergoeding, ziet het Bestuur geen probleem bij het in toom houden van het jaarlijkse
kostenniveau. De Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden, uitsluitend een
bescheiden vergoeding van de door hen gemaakte onkosten in de uitoefening van hun functie.
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De intensievere samenwerking met de Vereniging zal in 2019 worden gecontinueerd. Tijdens het
halfjaarlijks overleg (lenteoverleg en herfstoverleg) worden ondermeer de interim-resultaten
besproken.
Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de goede samenwerking met de Vereniging en het
Bureau.
In het eerste kwartaal heeft de Stichting, grotendeels door ongerealiseerd koersresultaat, een
beleggingsrendement behaald van positief 7,26 %. Daarmee is het verlies over het boekjaar 2018
weer geheel ingelopen. 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.
Het Jaarverslag 2018 is vastgesteld krachtens een besluit van het Bestuur genomen in de
bestuursvergadering van 6 juni 2019. De Jaarrekening 2018 is eveneens vastgesteld in de
vergadering van 6 juni 2019.

G.H. Versseput
Voorzitter

D.C. van Eibergen Santhagens
Secretaris

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