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REFLECTIE 2020 
Geen jaarverslag over 2020 in den lande zal niet terugblikken op de Covid-19 (corona) en de verregaande 
maatregelen die de samenleving kreeg te verduren. 
 
Zo ook de Steunstichting. Het bestuur kreeg te maken met een eerst zeer sterk dalende beurs en vervolgens 
een sterk volatiele maar wel weer herstellende beurs. 
 
Daarnaast was het voor het bestuur niet mogelijk om in persoon bijeen te komen. Gelukkig dat het bestuur al 
jaar en dag voornamelijk telefonisch vergadert, zodat de omslag naar niet-fysieke vergaderingen voor ons 
beduidend minder groot was dan voor veel andere organisaties. 
 
De uiteindelijk belanghebbenden, te weten de minder zienden, blinden en doofblinden, zijn door de corona 
maatregelen extra hard geraakt, nu de fysieke bijeenkomsten niet konden doorgaan. De Oogvereniging heeft, 
ook in 2020, op vele vlakken aan hen ondersteuning kunnen blijven bieden, en dat is prijzenswaardig. 
 
Door de sterk dalende beurs in het eerste kwartaal en het langzame herstel in het tweede kwartaal van het 
jaar kon de Steunstichting niet besluiten tot het toekennen van een subsidie aan de Oogvereniging voor 2021. 
Inmiddels is de financiële positie weer belangrijk verbeterd zodat we, mede door de lage inflatie, goede hoop 
hebben op het kunnen toekennen van een subsidie voor 2022. 
 
Het bestuur ziet komend jaar hoopvol tegemoet. 
 
 
 
L. Hoedemaker, 
voorzitter  
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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 3 juli 2014 zijn de statuten gewijzigd van de Steunstichting NVBS waarbij de naam is gewijzigd in 
Steunstichting Oogvereniging Nederland. 
 
Op 22 mei 2019 zijn de statuten gewijzigd, waarbij, inter alia, de doelstelling van de Steunstichting 
Oogvereniging Nederland is omgezet naar een zogenaamd “ANBI Vermogensfonds”. Dit betekent een 
Vermogensfonds dat voldoet aan de fiscale voorwaarden van een Algemeen Nut Beogende Instelling.  
 
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 verdieping, 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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DOELSTELLING EN ANBI 
De doelstelling van de Steunstichting is als volgt vastgesteld (artikel 2 statuten) 

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. 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 
 
De Steunstichting heeft de ANBI-status, dat betekent dat de Steunstichting en de schenker bepaalde 
belastingvoordelen genieten bij erven en schenkingen. 
 
In 2019 is de Steunstichting door de belastingdienst gecontroleerd (boekenonderzoek) of zij aan de ANBI 
voorwaarden voldoet. Het bestuur heeft alle medewerking verleend aan deze controle en alle door de 
belastingdienst gevraagde gegevens zowel digitaal als in hard-copy ter beschikking gesteld. 
 
In het eindverslag van de belastingdienst is geconcludeerd: “de stichting voldoet geheel aan de voorwaarden 
voor de ANBI status”. 
 
Deze eindconclusie is gebaseerd op een controle waarbij is geconstateerd dat de Steunstichting voldoet aan 
de volgende onderdelen: 

- Het algemeen belang; 
- De kwalitatieve norm; 
- De kwantitatieve norm; 
- Het beleidsplan en publicatie daarvan; 
- De hoogte van de beheerkosten; 
- Het bestedingscriterium; 
- De beschikkingsmacht [over het vermogen]; 



 

 

 Steunstichting Oogvereniging Nederland – Jaarverslag 2020 6 
 

 
 

 
 

- Het aanhouden van het (geïndiceerd) stamvermogen; 
- De bestuurdersbeloningen; 
- De liquidatiebepaling; 
- De transparantievereisten; 
- De integriteitsvereisten; 
- De inrichting van der administratie. 

 
Ten opzichte van de in 2019 uitgevoerde controle op bovengenoemde punten hebben zich gedurende het 
verslagjaar 2020 geen materiële wijzigingen voorgedaan. 
 
Als ANBI vermogensfonds stelt de Steunstichting de gehele in een boekjaar genoten netto opbrengst, 
eventueel verminderd met de dotatie aan een ingestelde continuïteitsreserve, ter beschikking aan de 
Oogvereniging Nederland. De Steunstichting heeft gedurende het verslagjaar 2020 geen continuïteitsreserve 
ingesteld en ten tijde van het opmaken van het jaarverslag is daartoe ook niet besloten.  
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BESTUURSSAMENSTELLING 
In het verslagjaar 2020 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 L. Hoedemaker 1) Lid 
 
1) De heer L. Hoedemaker is sinds 1 juli 2020 toegetreden tot het bestuur.  
 
Sedert de toetreding van de heer Hoedemaker tot het bestuur is de functieverdeling zoals hiervoor 
aangegeven.   

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 Oogvereniging de heer W.A. de Gier en de heer 
D.C. van Eibergen Santhagens herbenoemd voor een tweede termijn. Eind 2021 zal voor hen beiden het 
bestuurslidmaatschap wegens het bereiken van de maximale zittingsduur eindigen.  
 
Op 31december is de bestuurstermijn van de heer Versseput beëindigd wegens het bereiken van de maximale 
zittingsduur.  
 
Het bestuur van de Oogvereniging Nederland heeft, in overeenstemming met de statutaire bepalingen, 
ingestemd met de benoeming van de heer Hoedemaker tot voorzitter van de Steunstichting per 1 januari 
2021. 
 
De invulling van de ultimo 2021 te ontstane vacatures is ter vrije bepaling door het bestuur. Gelet op de 
noodzaak tot de aanstelling van tenminste twee nieuwe bestuursleden is het de verwachting dat het bestuur in 
een vroeg stadium geschikte kandidaten zal werven. Het bestuur zal zich dan tevens beraden over het 
gewenste aantal bestuursleden. 
 
In 2020 is met het bestuur van de Oogvereniging overleg gevoerd over de door hen geuite wens van al dan 
niet partiële personele unie tussen de besturen van de Steunstichting en de Oogvereniging. Dit overleg heeft 
geresulteerd in het besluit van beide besturen dat het behoud van volledige onafhankelijkheid van het bestuur 
van de Steunstichting, zoals reeds door ons was aangegeven, het beste is voor beide partijen.  
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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 zeven (7) maal.  
 
Het is te doen gebruikelijk dat het Bestuur (verder: het bestuur) in enig verslagjaar tenminste éénmaal in 
persoon bijeenkomt. Vanwege de “corona-maatregelen” zoals door het Rijk opgesteld heeft een fysieke 
bijeenkomst niet plaatsgevonden. 
 
Van elke vergadering worden notulen, besluiten- en een actielijst opgesteld. 
 
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 ontwikkelingen van de resultaten; en 
• een geheel of gedeeltelijke personele unie tussen de besturen van Steunstichting en Vereniging.  
 

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 3 februari 2020 op het hoofdkantoor van ABN AMRO MeesPierson 
een gesprek gevoerd met de vermogensadviseur en de accountmanager van de Steunstichting.  
Op 27 oktober 2020 heeft een virtuele bespreking via “teams” plaatsgevonden tussen de voorzitter, 
penningmeester en de heer Hoedemaker onzerzijds en de vermogensbeheerder en accountmanager zijdens 
ABN AMRO MeesPierson. In het bijzonder was de beleggingsstrategie en integrale herziening van de 
beleggingsportefeuille onderwerp van gesprek. 
 
In overeenstemming met het in 2019 genomen besluit heeft het bestuur vastgehouden aan het meetmoment 
voor de toekenning van een subsidie aan de Oogvereniging op 30 juni 2020. 
 
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 2020 over een eigen vermogen van afgerond €2.473.000 (2019: 
€2.491.000).  
 
Hieronder een driejaars overzicht van de vermogensontwikkeling (in Euro)  
 

Jaar Doelvermogen per 
31 december 

Eigen vermogen 
per 30 juni 
volgende jaar 

Vvermogenssaldo Toegekende 
subsidie 

2018 2.318.000 2.418.000 100.000 100.000 
2019 2.381.000 2.251.000 (130.000) nihil 
2020 2.405.000 + + + 

 
(het vermogenssaldo is het verschil tussen het eigen vermogen en het Doelvermogen per 31 december van 
het voorafgaande kalenderjaar).  
 
 
Gelet op: 

(i) de hoge kasreserves van de Oogvereniging;  
(ii) de onmogelijkheid voor de Oogvereniging om anders dan in liquide middelen te beleggen; en 
(iii) de door de Oogvereniging nadrukkelijk geuite wens dat de Steunstichting een zo hoog mogelijk 

resultaat nastreeft,  
heeft het bestuur het risico profiel “offensief”, als uitgangspunt voor de beleggingen genomen. 
 
Het profiel offensief kent de volgende karakteristieken 

Beleggingscategorie Bandbreedte Positie per  

Omschrijving Minimum Maximum Aanbeveling Ultimo 2020 Ultimo 2019 
Aandelen (fondsen) 30,00% 95,00% 75,00% 82,10% 79,00% 
Obligaties 0,00% 40,00% 15,00% 2,20% 2,00% 
Alternatieve beleggingen 0,00% 30,00% 0,00% 5,00% 5,00% 
Liquiditeiten 0,00% 70,00% 10,00% 10.70% 14,00% 

 
Bij het implementeren van dit profiel is tevens, onder begeleideng van en na advisering van de 
vermogensadviseur van de Steunstichting, ABN AMRO MeesPierson, besloten tot een herziening van de 
portefeuille. Spreiding, ondermeer door het beleggen in fondsen was daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
Door de algehele herziening heeft het bestuur op 25 november 2020 besloten tot een aanpassing in de 
portefeuille. Deze herziening is op 3 december 2020 geëffectueerd. Naast het verbeteren van de 
risicospreiding was ook het voorsorteren op een herstel “post-corona” belangrijk.  
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Een eveneens belangrijk aandachtspunt betreft de lage rente, welke op dit moment niet voorzienbaar zal 
stijgen. De Steunstichting heeft behoorlijk wat liquide middelen, en desondanks besloten om deze niet 
additioneel aan te wenden in beleggingen. Obligaties zijn vanwege de lage rentestand geen reëel alternatief 
en een nog hogere allocatie in aandelen wordt, gelet op het risicoprofiel, niet verstandig geacht. Bovendien 
wil het bestuur graag voldoende middelen in kas houden om een eventuele subsidie te kunnen betalen zonder 
dat bestaande posities verkocht moeten worden. 

 
Het bestuur hoeft ten tijde van de vaststelling van dit jaarverslag vooralsnog geen negatieve rente te 
vergoeden over de door de Steunstichting aangehouden kassaldi bij de bank. Het bestuur heeft inmiddels 
bericht van de bank ontvangen dat dit met ingang van 1 juli zal worden aangepast voor saldi hoger dan 
€150.000. Tevens zal er een compensatie worden gegeven in de vorm van een verlaging van de 
vermogensbeheer- en advieskosten. Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag was het voor het bestuur 
nog niet duidelijk hoe groot het nettoeffect zal zijn van de gecombineerde regelingen. 
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BELEGGINGSREGLEMENT 
In de nieuwe statuten is vastgelegd dat het bestuur de plicht heeft om een beleggingsreglement op te stellen. 
Dit reglement en wijzigingen daarop behoeven de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de 
Oogvereniging. Het fungerende beleggingsreglement maakte onderdeel uit van de statutenwijziging van 22 
mei 2019 en is dus door het bestuur van de Oogvereniging goedgekeurd. 
 
Het beleggingsreglement zal tenminste iedere twee jaar worden geëvalueerd, dus voor de eerste keer uiterlijk 
december 2020. Het bestuur heeft met het oog op de corona omstandigheden besloten de evaluatie een jaar 
uit te stellen. Het verslagjaar 2020 was vanwege de corona, ook beurs-technisch gezien, geen normaal jaar, 
zodat een evaluatie van het beleggingsreglement een vertekend beeld zou opleveren. 
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SUBSIDIES 2020 
In de op 22 mei 2019 doorgevoerde statutenwijziging is in artikel 2.2 (zie Doelstelling en ANBI) het principe 
van de subsidieverlening vastgelegd.  

Het uitgangspunt is om het Doelvermogen in stand te houden. Het Doelvermogen is het voor inflatie 
gecorrigeerde, in 2009 ingebrachte stamvermogen van €2.030.000, eventueel verhoogd met een door het 
bestuur van de Steunstichting vast te stellen continuïteitsreserve. Het bestuur heeft besloten om op dit 
moment geen continuïteitsreserve te vormen, mede gezien het gegeven dat de Oogvereniging over een 
continuïteitsreserve beschikt welke van voldoende omvang is. 
 
De Oogvereniging heeft in 2019 verzocht of bij de toekenning van de subsidie rekening kan worden 
gehouden met het tijdstip waarop de Oogvereniging de begroting opstelt. De Oogvereniging wil graag een 
eventueel subsidiebedrag in haar begroting voor het komende jaar kunnen meenemen. 

Daarop heeft het bestuur besloten om de subsidie jaarlijks vast te stellen aan de hand van de 
vermogenspositie per 30 juni.  

In juli of augustus wordt het verschil tussen het Eigen Vermogen per 30 juni, op dezelfde manier bepaald als 
per jaareinde, en het Doelvermogen per 31 december daaraan voorafgaand vastgesteld.  

Indien het saldo positief is, zal dit bedrag door het bestuur als subsidie voor het komende jaar aan de 
Oogvereniging ter beschikking worden gesteld. Indien negatief wordt geen subsidie verleend.  

Door dit tijdspad kan de Oogvereniging bij een positief saldo de subsidie meenemen in de begroting van de 
Oogvereniging voor het volgende kalenderjaar. 
 
Op basis van het meetpunt 30 juni 2020 heeft het bestuur op 24 augustus 2020 besloten om aan de 
Oogvereniging voor 2021 geen subsidie toe te kennen. Dit is gebaseerd op het verschil tussen het Eigen 
Vermogen per 30 juni 2020 en het Doelvermogen per 31 december 2019. Dit Doelvermogen was reeds 
bepaald bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 en is gebaseerd op het geïndexeerde stamvermogen 
zonder een continuïteitsreserve. 

 
Het bestuur betreurt uiteraard dat de beleggingsresultaten van de Steunstichting geen ruimte boden voor het 
verstrekken van een subsidie. Gelukkig is uit de forse subsidie voor 2020 door het bestuur van de 
Oogvereniging een “schommelreserve” opgezet waaruit eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen, 
zodat de financiering van belangrijke projecten ondanks het ontbreken van een subsidieverstrekking door de 
Steunstichting niet in gevaar is gekomen. 
 
Volledigheidshalve zij vermeld dat het bestuur van de Steunstichting geen invloed heeft op cq bemoeienis 
heeft met een eventuele dotatie aan of onttrekking van deze schommelreserve. 
 
Bij een voortdurende lage rentestand en een neergaande markt dient de Oogvereniging wel rekening te 
houden dat in enig jaar of reeks van jaren de vermogenspositie van de Steunstichting onvoldoende is om de 
in het verleden toegekende subsidieniveaus te handhaven.  
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In het verslagjaar 2020 heeft het bestuur een bij een ANBI-vermogensfonds passende interne richtlijn 
opgesteld, welke in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften en de statuten.  

 

In de richtlijn is tevens aandacht besteed aan de wenselijkheid van een eventuele continuïteitsreserve en aan 
de mogelijkheid van een extra donatie indien de continuïteit van de Oogvereniging en daarmee het belang 
van de leden onder druk staat. 
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JAARREKENING 2020 

U vindt de financiële verantwoording over het jaar 2020 in de bijgaande jaarrekening.  

Het financieel resultaat 2020 is als volgt opgebouwd  
 

Omschrijving 2020 2019 
   
Resultaat boekjaar (excl. koersresultaten) 37.874 (98.167) 
Gerealiseerd koersresultaat (69.272) 139.794 
Ongerealiseerd koersresultaat 13.532 180.804 
Totaal (17.866) 222.430 
   
Vermogenspositie begin van het jaar 2.490.859 2.268.429 
Mutaties (zie hierboven) (17.866) 222.430 
Vermogenspositie eind van het jaar 2.472.993 2.490.859 
    
Doelvermogen per 31 december 2.404.563 2.381.000 

 
 
 
De 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 2020, 
de jaarrekening en de administratie gecontroleerd.  
 
Van Loon & Partners, Accountants en Adviseurs te Berkel en Rodenrijs heeft de jaarrekening over het 
boekjaar 2020 voorzien van een verklaring dat de jaarrekening is opgesteld onder toepassing van de in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. 
 
Gelet op deze verklaring meent het bestuur dat zij zichzelf terecht onvoorwaardelijk en onherroepelijk kan 
déchargeren voor het in het verslagjaar 2020 gevoerde beleid, zoals dat blijkt uit de van de verklaring van 
Van Loon & Partners, Accountants en Adviseurs te Berkel en Rodenrijs voorziene verklaring alsmede de 
notulen, actie- en besluitenlijsten, inclusief bijlagen, van de in het verslagjaar 2020 gehouden vergaderingen.  
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VOORUITBLIK 2021 

De communis opinio is dat 2021 een corona-hersteljaar zal zijn. Hoe de beurs hierop reageert is uiteraard 
nog ongewis.  
 
Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag zijn de resultaten in ieder geval geruststellend te noemen. 
Bovendien blijkt dat de herziening van de beleggingsportefeuille op 3 december 2020 vooralsnog een 
verstandig besluit is geweest. 
 
Desalniettemin zal het een uitdaging zijn om in 2021 een rendement te realiseren welke het bestuur in staat 
zal stellen om per 30 juni 2021 een subsidie voor 2022 aan de Oogvereniging toe te kennen. In het eerste 
kwartaal is er, grotendeels door ongerealiseerd koersresultaat, een beleggingsrendement behaald van 6,5%. 
 
Een ander aandachtspunt is de mogelijke introductie door de bank van negatieve rente op de liquide 
middelen van de Steunstichting. Indien dit opportuun is zal het bestuur zich beraden over de te nemen 
maatregelen. 
 
Gelet op de afspraak met de bank, te weten een reductie op 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 uiterst bescheiden vergoeding van de door hen 
gemaakte onkosten in de uitoefening van hun functie. 
 
Aan het einde van 2021 zullen de heren Wim de Gier en Daan van Eibergen Santhagens wegens het bereiken 
van de maximale zittingstermijn aftreden als penningmeester respectievelijk secretaris. Het bestuur zal 
hierop in een tijdig stadium anticiperen. 
 
Tenslotte spreekt het bestuur de hoop en verwachting uit dat de samenwerking met de Oogvereniging, in 
goede gezindheid gecontinueerd kan worden. 
 
Het Jaarverslag 2020 is vastgesteld krachtens een besluit van het bestuur genomen in de bestuursvergadering 
van 21 april 2021. De Jaarrekening 2020 is eveneens vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020. 
 
Van beide documenten ligt een getekend exemplaar ter inzage ten kantore van de Steunstichting. 
 
 
       
 
L. Hoedemaker     D.C. van Eibergen Santhagens 
Voorzitter     Secretaris 
 
 
 


