STEUNSTICHTING OOGVERENIGING
NEDERLAND

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Juni 2014

Churchillaan 11, 3527 GV Utrecht.
Postbus 2344, 3500 GH Utrecht

1

Inhoudsopgave
Blz.

1. Inleiding
2. Bestuur
3. Werkwijze en beleid bestuur
4. Subsidie
5.Financieel verslag 2013
Balans
Resultatenrekening
Toelichting
Beleggingsportefeuille
6. Nawoord

3
4
4
4
5
5
6
7
8
9

2

1. INLEIDING
Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag is de Steunstichting
Oogvereniging Nederland in haar zesde jaar beland. Ontstaan binnen de
N.V.B.S. is ze mede overgegaan naar de Oogvereniging. De belangrijkste
taak van het bestuur van de stichting is het beheren van een kapitaal en
daaruit een gunstig rendement te behalen. In de afgelopen jaren en zo was
dat ook in 2013, was de rente op spaarrekeningen nog steeds in een
neergaande lijn. Om die reden is door het bestuur een deel van het vermogen
belegd in obligaties en aandelen(fondsen). Laatst genoemde brengen een
wat beter rendement op. Het op deze manier beheren van het kapitaal
hebben we in het afgelopen jaar gehandhaafd, zelfs wat uitgebreid.
Hoe het kapitaal is verdeeld over de verschillende beleggingsproducten treft
u aan in de jaarrekening van de stichting. Het totale kapitaal is ondergebracht
bij de ABN/AMRO, zo was dat ook in de voorgaande jaren dus die
samenwerking hebben we gecontinueerd.
Het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de financiële markten van
het stichtingsbestuur wordt door deze bank goed uitgevoerd. De
rechtstreekse lijn van de bank naar het stichtingsbestuur loopt via de
penningmeester.
In de loop van dit verslagjaar is de steunstichting van de N.V.B.S. mede
overgegaan net zo als de vereniging op zich naar de Oogvereniging, dit
d.m.v. een fusie van meerdere landelijke verenigingen. Hierbij was het
uitgangspunt voor de stichting het zelfde als binnen de N.V.B.S. alsmede de
doelstelling voor het beheerde kapitaal. Instandhouding van het vermogen en
de opbrengst per jaar uitkeren aan de vereniging nadat deze een degelijk
plan aan het stichtingsbestuur heeft voorgelegd. Tevens het rendement van
het te beheren kapitaal van de stichting te behalen met een aanvaardbaar
risico, een zogenaamd zeer defensief profiel.
Verder heeft het stichtingsbestuur het afgelopen verslagjaar gebruikt om
kennis te maken met het nieuw samengestelde bestuur van de
Oogvereniging, dat bestaat uit meerdere personen van de gefuseerde
verenigingen. Alsmede met de medewerkers en de leidingevende van het
bureau van de Oogvereniging. In die gesprekken kwam uiteraard de
doelstelling en de werkwijze van de Steunstichting aan de orde. Het geen is
besproken zoals aangegeven wordt gedragen door het huidige bestuur van
de Oogvereniging met betrekking tot de Steunstichting. Dit betekent concreet
dat bij het besturen van de Steunstichting, de werkwijze en de doelstelling
ongewijzigd blijven.
Helaas is het ons niet gelukt als bestuur van de Steunstichting in het verslag
jaar onze statuten aangepast te krijgen. Maar uit het voorgaande mag voor
de lezer geconcludeerd worden dat dit een formele zaak is die in 2014 zijn
afronding zal krijgen.
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2. BESTUUR
In het verslag jaar 2013 bestond het bestuur van de Steunstichting uit de
onderstaande personen:
De heer G. Agelink
Mevr. P. Pronk-Visser
De heer L. Dijk
De heer J. van Loenhout
De heer J. Lummens

Voorzitter.
Secretaris.
Penningmeester.
Lid.
Lid.

3. WERKWIJZE EN BELEID BESTUUR
Met betrekking tot de vergaderingen wordt er zo veel mogelijk telefonisch
vergaderd in een zogenaamde conference call, dit geschiedde het afgelopen
verslagjaar 7 maal. In totaal kwam het bestuur in persoonlijke vorm 3 maal bij
elkaar. Tussen het dagelijks bestuur was er in dit verslag jaar regelmatig
telefonisch contact, zeker als de financiële markt daartoe aanleiding gaf en
voorts om zaken te bespreken die betrekking hebben op de plaatsbepaling
van de Steunstichting binnen de Oogvereniging.
Naast de directe contacten met de ABN/AMRO die zoals vermeld via de
penningmeester lopen, heeft het dagelijks bestuur nog een persoonlijk
jaarlijks contact met de bank. Dat heeft zoals gebruikelijk aan het eind van
het jaar plaats gevonden en wel op het hoofdkantoor van de bank aan de
Zuidas in Amsterdam. In dat gesprek wordt terug gekeken op het lopende
jaar en vooruit gezien naar het nieuwe jaar met betrekking tot de opbouw van
onze beleggingsportefeuille. Eventuele voorgestelde wijzigingen zullen dan
door de bank in voorstel aan het bestuur gepresenteerd worden zodat het
voltallige bestuur hier over kan besluiten.

4. SUBSIDIE
In het verslag jaar is besloten om de Oogvereniging een financiële subsidie te
verstrekken voor de uitvoering van de Ooglijn. Het subsidiebedrag lag binnen
het resultaat van de opbrengst van het kapitaal. Voor de geïnteresseerde
lezer van dit verslag, zie daarvoor de jaarrekening 2013 opgesteld door de
penningmeester. Aan die subsidieverstrekking lag een degelijk financieel plan
en verzoek van het bestuur van de Oogvereniging ten grondslag.
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5. FINANCIEEL VERSLAG 2013
STEUNSTICHTING OOGVERENIGING NEDERLAND

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Debet
Obligaties
Aandelenfondsen
Bestuursrekening
Spaarrekening
Vermogensspaarrekening
Spaardeposito
Kas
Debiteuren
Te vorderen dividendbelasting
Lopende rente obligaties
Lopende rente spaarrekeningen
Overlopende activa
Totaal
Credit
Eigen vermogen
Crediteuren
Nog te betalen aan bank
Lening NVBS
Overlopende passiva
Totaal

31-12-2011 31-12-2012
841.290
902.440
177.992
200.350
154
52
230.542
66.346
800.000
1.000.000

31-12-2013
878.530
404.912
39
79.564
850.000

730
14.705
10.505

1.229
18.622
25.622

2.493
18.621
16.560

2.075.917

2.214.660

2.250.718

2.075.685

2.214.410

2.250.470

232

250

248

2.075.917

2.214.660

2.250.718
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RESULTATENREKENING
Kosten
Algemeen
Bestuurskosten algemeen
Telefonische vergaderingen
Zaalhuur
Reiskosten
Consumpties
Telefoonkosten
Postzegels e.d.
Bankkosten
Debetrente
Beleggingskosten
Bewaarloon effecten
Provisie
Ongerealiseerd koersresultaat obligaties
Ongerealiseerd koersresultaat aandelen
Gerealiseerd koersresultaat obligaties
Gerealiseerd koersresultaat aandelen
Bijdrage activiteiten
Resultaat
Totaal
Opbrengsten
Inkomsten algemeen
Rente spaarrekening
Rente vermogensspaarrekening
Rente spaardeposito
Rente obligaties
Dividend aandelen
Dividendbelasting
Ongerealiseerd koersresultaat obligaties
Ongerealiseerd koersresultaat aandelen
Gerealiseerd koersresultaat obligaties
Gerealiseerd koersresultaat aandelen
Resultaat
Totaal

2012
25
37
376

2013
50
62
123

337
40
187
2
29

131

967
834

996
923
23.910

138.725
141.559

121
3
119

43.000
36.559
105.996

2012

2013

1.278
25.326

1.674
16.123

30.119
6.962
1.229
60.500
15.416
730

30.374
14.128
2.493

141.559

105.996

41.204
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een
andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en obligaties worden
gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum.
De lopende rente op de obligaties en de spaarrekeningen is als vordering op
de balans opgenomen.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
De baten en lasten zijn, voorzover deze er betrekking op hebben,
toegerekend aan het boekjaar ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel
uitgaven in het boekjaar hebben geleid.
De gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden verwerkt in de
resultatenrekening.
Het ontvangen dividend wordt in de resultatenrekening verantwoord op het
moment van ontvangst.
In 2013 is niet de volledig te vorderen dividendbelasting door de
Belastingdienst uitbetaald. Een deel van de beleggingsfondsen waarin is
belegd, hebben afdrachtsvermindering toegepast voor buitenlandse
bronbelasting. Deze bleek achteraf niet in aanmerking te komen voor
teruggaaf. Dit bedrag, € 500, is rechtstreeks ten laste van het resultaat
geboekt.
Er is in 2013 voor € 43.000 aan subsidie aan de Oogvereniging uitgekeerd
voor ondersteuning en ontwikkeling van de Ooglijn.
Personeelsbestand
Bij de stichting zijn geen personeelsleden in dienst.
Resultaatverwerking.
Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

7

BELEGGINGSPORTEFEUILLE
De beleggingen zijn ondergebracht bij de ABN AMRO private banking in
Amsterdam. De beslissing tot aan- en verkoop van effecten is telkens
genomen met instemming van het hele bestuur van de stichting.
In onderstaande tabel is de stand van de beleggingen op 31 december 2013
weergegeven in vergelijking met de stand per 31 december 2012.
Obligaties
GE Capital Euro Funding 10/15
Bank Nederlandse Gemeenten 06/16
Nederlandse Waterschapsbank 07/17
Allianz Finance II BV 09/19
Europese InvesteringsBank 10/18
Europesche Gemeenschap 11/18
Deutsche Bahn FIN BV 09/17
ABN AMRO 2012-2022
Totaal
Aandelen en aandelenfondsen
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
BNP P Global High Income EQ FD DIV
Robeco aandelen
PB Kempen Global high dividend fund
Totaal

Coupon
rente
2,875%
4,125%
4,125%
4,750%
2,625%
3,250%
3,625%
5,000%

Waarde
31-12-2012
105.265
112.250
113.995
119.745
109.725
113.200
112.510
115.750
902.440

Waarde
31-12-2013
103.460
108.400
110.270
114.890
106.970
109.790
109.280
115.470
878.530

Waarde
31-12-2012
39.138
79.937
81.275
0
200.350

Waarde
31-12-2013
46.784
126.349
97.754
134.025
404.912

NB: In januari 2013 is € 25.000 extra belegd in Robeco aandelen en voor €
125.000 in PB Kempen Global High Dividend Fund.
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6. NAWOORD
Het jaar 2013 was een verkennend jaar voor de Steunstichting vooral ten
aanzien van de juiste plaatsbepaling binnen de Oogvereniging.
Terugkijkend is het bestuur van mening dat dit goed is gelukt en vertrouwen
wij erop dat de komende jaren een vruchtbare samenwerking zal plaats
vinden tussen de genoemde besturen, dit ter ondersteuning van de leden van
de Oogvereniging.
Als laatste in dit nawoord moet tevens vermeld worden dat alle leden van het
bestuur van de Steunstichting een goede inbreng hebben gehad in de
beleidsbepaling van de Steunstichting. Tevens verliep de onderliggende
samenwerking van het bestuur altijd in een prettige sfeer wat het totaal
resultaat ten goede komt.
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