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Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden

_________________________________________________

I. Bestuursverslag

1. Algemeen

2. Doel 

3. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2014

Naam Functie

De heer S.J. Vegter voorzitter

De heer J.A. Welling secretaris

De heer J. van der Moolen penningmeester

De heer N.G.G. Pronk lid

De heer A.F.J.A. van der Sommen lid

4. Verslag van activiteiten 2014

De stichting levert beperkte financiële ondersteuning van individuele personen en 

kleinschalige projecten ten behoeve van slechtziende en blinde mensen in Nederland 

en daarbuiten.

De Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, statutair gevestigd te Amsterdam, is 

opgericht op 5 februari 1988 en is middels een juridische fusie, welke op 25 augustus 1989 heeft 

plaatsgevonden, tevens de rechtsopvolger van de Vereniging tot Verbetering van het Lot der 

Blinden in Nederland.

In 2014 heeft de stichting een positief resultaat behaald van 320.411 euro. Dit positieve 
resultaat werd behaald door een forse stijging van de opbrengsten ten opzichte van vorig jaar 
De totale baten in 2014 bedroegen 485.553 euro positief, wat neerkomt op een stijging van 
281.129 euro ten opzichte van 2013. Dit werd met name veroorzaakt door de koersresultaten. 
Het netto rendement bedroeg 7,1% (2013: 3%), terwijl het begrote rendement 4% bedraagt. 
 
De kosten voor projecten bedroegen in het verslagjaar 126.870 euro (2013: 129.112 euro).Het 
bestuur heeft dit jaar 166.578 euro goedgekeurd voor projecten en 39.708 euro aan 
projectverplichtingen is vrijgevallen. Hieronder een kort verslag van de grootste projecten. 
  
Het bestuur heeft aan Stichting Shared Vision 75.000 euro toegekend voor een driejarig project 
gericht op onderzoek en revalidatie van slechtziende mensen in de staat Rajastan. Er wordt 
door Shared Vision  gewerkt met mobiele oogkampen waar mensen worden gescreend en  
eventueel worden doorverwezen voor oogheelkundige behandeling en revalidatie in regionale 
ziekenhuizen.   
 
Aan de Nederlandse Stichting Force is 15.000 euro toegekend. In 2006 is eerder met 
ondersteuning, door deze stichting een brailleproductiecentrum opgericht. Vanuit dit centrum 
worden ook revalidatieactiviteiten verricht.  Dit jaar is geld aangevraagd voor de uitbreiding van 
activiteiten en nieuwe investeringen in braillemachines, computers en braille papier. Bij dit 
project zijn meerdere Nederlandse schenkers betrokken. 
 
In 2014 heeft 't Lot 60.100 euro toegekend aan wetenschappelijk onderzoek. Een van de 
onderzoeken betreft de functionele analyse van retina dystrofie zebravissen. De beste methode 
om pathologie van mutaties in kandidaat-genen te bepalen is functioneel vast te stellen of de 
variant ook daadwerkelijk slechtziendheid/blindheid veroorzaakt in een diermodel. De zebravis 
is uitermate geschikt voor dit onderzoek. Stichting 't Lot heeft 20.000 euro toegezegd aan dit 
project.  

________________________
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5. Financieel- ,beleggingsbeleid, risicomanagement

6. Financiële positie

7. Toekomst paragraaf

Begroting 

2015

€

Totaal Baten 265.000     

Ruimte voor projecten 225.200     

Optimix vermogensbeheer 16.000       

Bewaarloon Effecten 3.000         

Accountantskosten 7.100         

Administratiekosten 12.100       

Notaris-en juridische advieskosten

Verzekering 600            

Diversen 1.000         

Totaal Lasten 265.000     

Resultaat -                 

Hieronder is de begroting opgenomen voor het boekjaar 2015.  Voor het berekenen van de baten 

wordt uitgegaan van een gemiddeld rendement van zes procent op de beleggingen. Hiervan dient 

twee procent te worden toegevoegd aan de reserves om het vermogen ook in de toekomst in stand 

te houden. Voor de begroting van 2015 en 2016 heeft het bestuur besloten om het rendement te 

verlagen naar vier procent en af te zien van een toevoeging aan de algemene reserves. 

De omvang van het eigen vermogen, inclusief fondsen, bedraagt 6.413.162 euro en dit is ruim 96% 

van het balanstotaal.  Het eigen vermogen dient te worden gezien als bron van inkomsten. Met de 

vruchten van het vermogen worden de projecten in binnen- en buitenland gefinancieerd. 

Het financiële beleid van de stichting is erop gericht om het eigen vermogen in stand te houden 

aangezien het eigen vermogen de bron is van de inkomsten van de stichting. Het beleggingsbeleid 

en de treasury worden uitgevoerd door een externe vermogensbeheerder. Het doelrendement is zes 

procent op jaarbasis. Het risicomanagement van de vermogensbeheerder is gericht op het 

voorkomen van grote waardedalingen aangezien anders de doelstelling om het vermogen in stand te 

houden in gevaar kan komen. De vermogensbeheerder voert  verschillende (stress) scenario's uit op 

de overwegend defensieve aandelenportefeuille. 

________________________

Jaarrekening  2014 Pagina 4



JAARREKENING 2014



Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden

_________________________________________________

II.1 Balans per 31 december 2014

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA PASSIVA

31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013

€ € € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Effecten 1. 6.066.157 5.796.712 Algemene reserves 4. 6.318.672 5.881.517

Vorderingen 2. 47.677 55.472 Fonds Eva's Hulpbetoon 5. 43.411 43.411

Liquide middelen 3. 553.147 436.896 Fonds Villbach-Thomann 6. 21.071 137.815

Fonds Odo van Vloten 7. 68.067 68.067

6.451.221 6.130.810

Langlopende schulden 8. 57.773 62.834

Kortlopende schulden 9. 157.987 95.436

Totaal 6.666.981 6.289.080 Totaal 6.666.981 6.289.080

________________________
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II.2   Staat van baten en lasten over 2014

2014 2013

€ €

BATEN

Resultaat effecten 1. 472.132       204.424       

Giften en legaten 2. 13.421         -                  

Totale baten 485.553       204.424       

LASTEN

Projecten 3. 126.870       129.112       

Algemene kosten 4. 38.272         41.905         

Totale lasten 165.142       171.017       

Saldo van baten en lasten 320.411       33.407         

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Algemene reserve 437.155       154.492       

Fonds Eva’s Hulpbetoon -                  1.096           

Fonds Villbach-Thomann (116.744)     (122.181)     

Totaal 320.411       33.407         

________________________
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II.3 Kasstroomoverzicht over 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 320.411       33.407        

Aanpassingen voor:

 - Ongerealiseerde waardevermindering 

mbt effecten (44.551)       41.439        

(44.551)       41.439        

Veranderingen in werkkapitaal:

Aankopen van effecten (4.254.287)  (4.465.375)  

Verkopen van effecten 4.029.394    4.837.205    

 - vorderingen 7.795          26.059        

 - kortlopende schulden (exclusief schulden 

   aan kredietinstellingen) 62.551        (49.984)       

(154.547)     347.905       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 121.312       422.751       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit investerings-

activiteiten -                  -                  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige mutaties schulden lange termijn (5.061)         (4.178)         

Totaal Kasstroom uit financierings-

activiteiten (5.061)         (4.178)         

Mutatie geldmiddelen 116.251       418.573       

2014 2013

€ €

________________________
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III.4 Toelichting

1. Algemeen

2. Doel 

3. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2014

Naam Functie

De heer S.J. Vegter voorzitter

De heer J.A. Welling secretaris

De heer J. van der Moolen penningmeester

De heer N.G.G. Pronk lid

De heer A.F.J.A. van der Sommen lid

4. Grondslagen

De Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht 

op 5 februari 1988 en is middels een juridische fusie, welke op 25 augustus 1989 heeft 

plaatsgevonden, tevens de rechtsopvolger van de Vereniging tot Verbetering van het Lot der 

Blinden in Nederland.

De stichting levert beperkte financiële ondersteuning van individuele personen en kleinschalige 

projecten ten behoeve van slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten.

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
'Organisaties zonder winststreven'.  
 
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 
 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. 
 
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de verslaggevingsperiode van het kalenderjaar 
2014. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming.  
 
Schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding van de stichting oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen 
en de gerapporteerde waarde van de activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor herziening gevolgen heeft. 
 
Begroting 
De begroting 2014 wordt door de stichting niet als belangrijk stuurinstrument voor de beheersing 
van de activiteiten  gebruikt. Derhalve zijn in de staat van baten en lasten geen begrotingscijfers 
opgenomen. 

________________________
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die 
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder 
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten effecten, vorderingen, liquide middelen, langlopende en 
kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 
waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier 
gewaardeerd. 
 
Effecten 
Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen actuele waarde (beurskoers) per 31 december of indien 
geen beurskoers beschikbaar is, een door derden opgegeven koers. Voor waardering tegen 
beurskoers is de collectieve methode toegepast. 
Bij de eerste verwerking worden de effecten gewaardeerd tegen de actuele waarde. Na de eerste 
verwerking worden  de effecten gewaardeerd tegen actuele waarde waarbij waardeveranderingen 
worden verantwoord in de staat van baten en lasten.  
Niet gerealiseerde koersverschillen worden verantwoord via de staat van baten en lasten.  
 
Vorderingen 
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.  
 
Liquide middelen  
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Fondsvermogen 
Aan de fondsen Eva's Hulpbetoon en Villbach-Thomann wordt op basis van de vermogenspositie 
van de fondsen per 1 januari het aandeel in het resultaat toegevoegd. De toevoeging van het 
resultaat is inzichtelijk gemaakt in de overige gegevens. 
 
Kortlopende schulden 
Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van 
maximaal één jaar. 
 
Langlopende schulden  
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van 
meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossing wordt opgenomen 
onder de kortlopende schulden. 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste 
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake is van 
agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 

________________________
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Grondslagen voor de resultaatsbepaling 
 
Algemeen 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, 
met uitzondering van de opbrengsten en kosten inzake buitenlandse dividendbelasting. Gezien 
het onzekere karakter van deze post wordt deze post op basis van het kasstelsel verantwoord. 
 
Baten worden verantwoord wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 

Projecten 
Uitgaven voor projecten worden verantwoord in de staat van baten en lasten indien voor deze 
projecten in het betreffende jaar betalingen zijn verricht danwel betalingstoezeggingen zijn 
gedaan.  
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
  

________________________
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II.5 Toelichting op de balans

Activa

1. Effecten

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Waarde per 1 januari 5.796.712       6.209.981       

Bij: verkregen uit aankopen en stockdividend 4.254.287       4.465.375       

10.050.999     10.675.356     

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde 4.029.394       4.837.205       

Subtotaal 6.021.605       5.838.151       

Mutaties niet gerealiseerde koersverschillen

boekjaar 44.551            (41.439)           

Waarde per 31 december 6.066.157       5.796.712       

2. Vorderingen

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Rente obligaties 39.954            55.048            

39.954            55.048            

De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Te vorderen dividendbelasting

Nederlandse dividendbelasting 622                 424                 

622                 424                 

Overige vorderingen

nalatenschap mevr. Hadderingh-Reudink 7.101              -                  

7.101              -                  

47.677            55.472            

3. Liquide middelen

31-12-2014 31-12-2013

€ €

ABN AMRO Bank N.V. 38.098            24.642            

Kasbank 515.049          412.254          

553.147          436.896          

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar en staan ter vrije beschikking van het bestuur. 

Het ontvangen stockdividend in 2013 bedraagt EUR 0 (2013: EUR 5.682).

Voor een specificatie van de effecten wordt verwezen naar bijlage IV.1 Beleggingsresultaat effectenportefeuille 

en bijlage IV.2 effectenportefeuille.

________________________
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Passiva

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

4. Algemene reserves 31-12-2014 31-12-2013

€ €

Stand per 1 januari 5.881.517       5.727.025       

Toevoeging exploitatieresultaat 437.155          154.492          

6.318.672       5.881.517       

320.411          33.407            

126.870          129.112          

447.281          162.519          

Af : toevoeging uit het saldo van baten en lasten aan:

 - fonds Eva's Hulpbetoon -                      1.096              

 - fonds Villbach-Thomann 10.126            6.931              

437.155          154.492          

5. Fonds Eva’s Hulpbetoon

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Stand per 1 januari 43.411            42.315            

Bij: - aandeel staat van baten en lasten -                      1.096              

Stand per 31 december 43.411            43.411            

Het saldo van baten en lasten bedraagt

Bij: de kosten van ondersteuningen en subsidies welke ten laste van 

het fonds Villbach-Thomann worden gebracht

Vorenstaande resultaatbestemming is rechtstreeks verantwoord in de post leerlingen neutraal speciaal 

onderwijs onder de schulden op korte termijn.

Het fondsvermogen dient ingevolge testamentaire bepalingen in stand te blijven en afzonderlijk te worden 

beheerd.

Het positieve nettorendement van beleggingen is ingevolge een stichtingsbesluit bestemd voor steun aan 

leerlingen van het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden, danwel voor de leerlingen van 

scholen voor speciaal onderwijs op neutrale grondslag. Het negatieve nettorendement van beleggingen komt 

ten laste van het fonds. 

________________________

Jaarrekening  2014 Pagina 13



Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden

_________________________________________________

6. Fonds Vilbach-Thoman

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Stand per 1 januari   137.815          259.996          

Bij: - aandeel staat van baten en lasten 10.126            6.931              

Af : Projecten 126.870          129.112          

Stand per 31 december 21.071            137.815          

In 1987 is de nalatenschap verkregen van mevrouw Vilbach-Thoman.

Ingevolge testamentaire bepalingen worden de ontvangen middelen afzonderlijk beheerd.

7. Fonds Odo van Vloten

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Fonds Odo van Vloten 68.067            68.067            

8. Langlopende schulden

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Projectverplichtingen met looptijd langer dan één jaar 57.773            62.834            

Totaal 57.773            62.834            

Het deel dat binnen 1 jaar verschuldigd is, is gepresenteerd onder kortlopende schulden.

Van bovengenoemde verplichting heeft geen een resterende looptijd langer dan 5 jaar.

9. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2014 31-12-2013

€ €

- Leerlingen neutraal speciaal onderwijs 9.693              6.838              

 - Beheerloon effecten 3.853              3.748              

 - Accountantskosten 7.320              7.865              

 - Administratiekosten 3.025              -                      

 - Uitgave voor stichtingsdoelen 133.554          76.502            

 - Diversen 542                 483                 

157.987          95.436            

Het verloop van de langlopende en kortlopende schulden inzake projecten

was in het verslagjaar als volgt:

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Stand per 1 januari 139.336          178.744          

Nieuwe aangegane verplichtingen 166.578          133.040          

Uitgaven boekjaar 72.879            168.520          

Vervallen verplichtingen 41.708            3.928              

Stand per 31 december 191.327          139.336          

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Ingevolge een bestuursbesluit worden de kosten van projecten ten laste van het Fonds Vilbach-Thoman 

gebracht.

Dit fonds is opgebouwd uit een ontvangen legaat onder de bepaling dat het vermogen in stand zal moeten 

worden gehouden en alleen de rente van het vermogen ten behoeve van de bevordering der doeleinden van de 

stichting zal kunnen worden aangewend.

In 2014 zijn de projectkosten tot de hoogte van het fonds ten laste gebracht. 

________________________
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II.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

2014 2013

1. Resultaat effecten € €

Dividenden

Uit in euro genoteerde aandelen 3.917           6.621           

Uit in vreemde valuta genoteerde aandelen 10.041         7.136           

Stockdividend -                   5.682           

Niet terugvorderbare ingehouden

buitenlandse dividendbelasting (2.166)         (888)            

11.792         18.551         

Rente

Uit genoteerde obligaties 109.406       102.310       

(On)Gerealiseerde koersverschillen

Uit genoteerde obligaties 136.241       (72.422)       

Uit genoteerde aandelen 227.862       169.664       

364.103       97.242         

Totaal inkomsten, bruto 485.301       218.103       

Aandeel Leerlingen neutraal speciaal 

onderwijs  in het resultaat effecten (2.855)         (1.128)         

Provisie coupons en dividenden

Verwervingskosten en mutatieprovisie (10.314)       (12.551)       

472.132       204.424       

De (On) gerealiseerde koersverschillen zijn als volgt te specificeren.

Ongereal. Ongereal. Gereal. Realisatie

koersversch. koersversch. koersversch. koersversch.

1-jan-14 31-dec-14 in  2014 in 2014

Uit genoteerde obligaties 204.968       162.631       178.578       136.241       

Uit genoteerde aandelen 140.401       227.289       140.974       227.862       

345.369       389.920       319.552       364.103       

2. Giften en legaten

nalatenschap JC Boerema/Trappel 6.320           -                   

nalatenschap mevr. WB Hadderingh-Reudink 7.101           -                   

13.421         -                   

________________________
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Lasten

2014 2013

€ €

3. Projecten

Internationale projecten

Egypte -                   36.000         

Ethiopië -                   (2.428)         

ICEVI 1.343           -                   

India 75.000         -                   

Kameroen 2.300           3.214           

Kenia 18.550         

Malawi 487              28.625         

Somalië 15.000         -                   

Vietnam (30.860)       -                   

Wereld blinden unie -                   398              

Wetenschappelijk onderzoek

20.000         -                   

10.000         -                   

Radboud project Siemiatkowska-Holchen-  Cremers 10.000         -                   

Toezeg. AMC schlingemann Uitzicht 2014-33  Tip Cell project 10.000         -                   

AMC schlingemann Uitzicht 2014-   BRB project 5.000           -                   

VU promotie Mimi Lusi 5.100           -                   

Vumc promotieproject Suriname -                   11.850         

Erasmus project singapore -                   6.100           

-                   16.020         

AMC project Akima -                   5.000           

Overig 4.498           

Overige projecten voor visueel gehandicapten 1.500           450              

Individuele hulpmiddelen 2.000           835              

Totaal 126.870       129.112       

Radboud UMC: functionele analyse van retina dystrofie zebravissen

Radboud UMC tav Collin Identificatie intronische mutaties 

netvliesdegeneratie

UMC Radboud:  Searching for the missing pieces of the retinitis pigmentosa 

genetic puzzle

________________________
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4. Algemene kosten

Beheerloon 15.246         14.739         

Bewaarloon effecten 2.233           2.314           

Administratiekosten 12.100         14.500         

Accountantskosten 7.321           8.230           

Verzekeringen en belastingen 566              566              

Diversen 806              1.556           

38.272         41.905         

Aan de bestuurders zijn geen gratificaties, leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.

De stichting heeft geen personeel in dienst. (2013: geen)

Hilversum, 29 april 2015

Bestuur

Naam Functie

De heer S.J. Vegter voorzitter

De heer J.A. Welling secretaris

De heer J. van der Moolen penningmeester

De heer N.G.G. Pronk lid

De heer A.F.J.A. van der Sommen lid

________________________
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III Overige gegevens

1 Resultaatbestemming

Bestemming  van het saldo baten en lasten 320.411     

Bij: Projecten ( ten laste van 

       het fonds Villbach-Thomann) 126.870     nieuw

Te verdelen exploitatieresultaat 447.281     

Stand Exploitatie Projecten Totaal

01-01-2014 resultaat

Algemene reserves 5.881.517  437.155     -                 6.318.672  

Fonds Odo van Vloten 68.067       -                 -                 68.067       

Algemene reserves 5.949.584  97,0% 437.155     -                 6.386.739  

Fonds Eva's Hulpbetoon 43.411       0,7% 43.411       nieuw

Fonds Villbach-Thomann 137.815     2,2% 10.126       126.870     21.071       

         6.130.810  447.281     126.870     6.451.221  

2 Gebeurtenissen na balansdatum

Het bestuur van de stichting heeft besloten het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de 

algemene reserves, het fonds Eva’s hulpbetoon en  het fonds Villbach-Thomann. Het vorenstaande is 

reeds verwerkt in de jaarrekening 2014.

Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op de 

jaarrekening 2014.

________________________

Jaarrekening  2014 Pagina 18



Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden

_________________________________________________

3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden 
 
Wij hebben de jaarrekening over 2014 van Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden te Huizen 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten 
over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
waardering activa en passiva en resultaat bepaling alsmede andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur  
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. Het 
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten.  
 
Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.  
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen 
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.  
 
Verklaring betreffende het bestuursverslag 
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat 
ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder 
winststreven’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 
 
Purmerend, 8 juni 2015 
JAN © Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

________________________
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Totaal depot

Gem.belegd vermogen * 1.000 Euro 2014

*1.000 Euro % coupons (on)gerealiseerd totaal % gemiddeld

dividend koersverschil opbr./mut. belegd

intrest vermogen

OBLIGATIES 3.676 57% 109 136 245 6,66%

AANDELEN 2.255 35% 12 228 240 10,64%

Totaal effecten 5.931 92% 121 364 485 8,18%

Liquiditeit 495 8% 0 0 0 0,00%

Totaal generaal 6.426 100% 121 364 485 7,5%

DIRECTE KOSTEN: -Provisies -10 -0,16%

-Beheer- en bewaarloon -17 -0,26%

NETTO RENDEMENT 458 7,13%

________________________
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BIJLAGEN IV.2

Effectenportefeuille

Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden

_________________________________________________

Stand per begin van periode Verworven Verkocht Stand per ultimo

Niet ger. Gerealiseerd Niet ger.

TOTAAL SPECIFICATIE Nominale Aanschaf Beurs koers Nominale Aanschaf Nominale Verkoop koers Nominale Aanschaf Beurs koers

waarde waarde waarde verschil waarde waarde waarde waarde verschil waarde waarde waarde verschil

Obligaties 3.063.840 3.361.634 3.566.602 204.968 2.458.821 2.785.090 2.702.398 178.578 2.923.000 3.622.905 3.785.536 162.631

Aandelen 2.089.707 2.230.110 140.401 1.469.197 1.646.549 140.974 2.053.329 2.280.621 227.289

TOTAAL GENERAAL 3.063.840 5.451.341 5.796.712 345.369 2.458.821 4.254.287 4.348.947 319.552 2.923.000 5.676.234 6.066.157 389.920

Res. NGKV Primo 345.369

Mutatie in periode: 44.551

BW Primo 5.796.712

Aankopen 4.254.287

Verkopen -4.348.947

Ger. KV 319.552

6.021.606

Mutatie NGKV in periode 44.551

BW Ultimo 6.066.157

________________________

Bijlagen Jaarrekening  2014 Pagina 21


