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I. Bestuursverslag

1. Algemeen

2. Doel 

3. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2019

Naam Functie
De heer S.J. Vegter voorzitter
De heer J.A. Welling secretaris
De heer J.J. Swart penningmeester
De heer A.F.J.A. van der Sommen Lid
Mevrouw E.G.C van den Broek Lid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd.

4. Verslag van activiteiten 2019

Stichting ’t Lot is een vermogensstichting.  Het beleid van de stichting beoogt de 
doelstelling te realiseren door de jaarlijkse uitkeerbare opbrengst van het vermogen 
voor projecten ter beschikking te stellen. 

Maatschappelijke ontwikkelingen in laatste decennia leidden tot aanzienlijke
verbeteringen van onderwijs en dienstverlening aan personen met een visuele beperking
en in zijn algemeenheid tot een betere maatschappelijke positie van hen desalniettemin
heeft de Stichting zijn oorspronkelijke doelstelling behouden. De doelstelling luidt:

* De stichting heeft ten doel de verbetering van het lot der visueel gehandicapten,
zowel kinderen als volwassenen, onverschillig van welke gezindte, alles in de
ruimste zin des woords.
* Om de doelstelling te realiseren, zal gestreefd worden naar samenwerking met alle
daarvoor in aanmerking komende instituten en instellingen. ( art.2 van de statuten) 

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.
Het adres van de stichting is: Diependaalse Drift 32, 1213 CR Hilversum. 
De administratie is gehuisvest op adres: Javalaan 11B, 3742 CN Baarn. 
Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41207376.

Het boekjaar 2019 is een goed jaar geweest. De projectkosten lagen op niveau van de 
begroting en het beleggingsresultaat was positief.
In 2019 heeft de stichting een positief resultaat behaald van 221.544 euro. Dit positieve 
resultaat werd veroorzaakt door een herstel van de aandelenkoersen, na in 2018 de slechtste 
december maand sinds de grote depressie te hebben gekend.

In april 2019 is een nieuwe vermogensbeheerovereenkomst  getekend en het beleggingsbeleid 
is behoudend volgens de principes van ESG (Environmental, Social en Governance).

De totale baten in 2019 bedroegen 384.706 euro positief, wat neerkomt op een stijging van  
656.058 euro ten opzichte van 2018. Dit werd met name veroorzaakt door de

koersresultaten. Het netto rendement bedroeg  6,46% (2018: -/- 4,75%), terwijl het begrote 
rendement 3% bedraagt.
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5. Financieel- ,beleggingsbeleid, risicomanagement

Realisatie
min max 31-12-2019

aandelen 10% 40% 26%
0% 30%

vastrentend 0% 65% 39%
liquiditeiten 0% 80% 34%

6. Financiële positie

Het aantal gehonoreerde projectaanvragen bedroeg 24, terwijl in 2018 het aantal 
gehonoreerde projectaanvragen 27 bedroeg.  De kosten voor projecten bedroegen in het 
verslagjaar 127.931 euro (2018: 716.109 euro). De koste nzijn lager dan vorig jaar en dat 
wordt met name veroorzaakt doordat in 2018 enkele grote onderzoeksprojecten zijn 
toegekend. De kosten in het boekjaar 2019 voor  projecten waren met name gericht op Afrika 
en op overige projecten voor visueel gehandicapten.  Een nadere detaillering van de 
toegekende projecten is opgenomen in hoofdstuk II, paragraaf 6 Toelichting op de staat van 
baten en lasten. 

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 drie 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. 

De omvang van het eigen vermogen, inclusief fondsen, bedraagt 5.382.503 euro en dit is 
93% 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 werkelijk vermogen ligt per 31 december 2019 onder het genormaliseerd eigen 
vermogen. Het genormaliseerd vermogen bedraagt per jaareinde 5.837.888 euro. Het 
genormaliseerd vermogen, ingangsdatum 1 januari 2011,  is het vermogen gecorrigeerd voor 
inflatie plus giften en legaten en wat volgens de kaders van de belastingdienst als plausibel 
kan worden bestempeld. 

De verdeling over de verschillende financiële instrumenten per eind 2019 ten opzichte 
van de mimimale en maximale verdeling , zoals opgenomen in de 
vermogensbeheerovereenkomst,  is als volgt:

Overeenkomst

alternatieve beleggingen
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7. Toekomst paragraaf

Begroting 
2020

€

Totaal Baten 155.000     

Ruimte voor projecten 120.350     

Accountantskosten 7.500         
Administratiekosten 6.050         
Verzekering 600            
Diversen 1.000         
Optimix vermogensbeheer 14.000       
Bewaarloon Effecten 1.500         
Rente banken 4.000         

Totaal Lasten 155.000     

Resultaat -                 

Begin 2020 is een wereldwijde pandemie door het coronavirus (COVID-19) uitgebroken.  Wij 
zijn van mening dat dit virus in elk geval de komende maanden na vaststelling van deze 
jaarrekening geen grote nadelige gevolgen kent voor de activiteiten en financiering van 
Stichting tot verbetering van het lot der blinden. De begroting 2020 is niet aangepast als 
gevolg van het coronavirus.

Hieronder is de begroting opgenomen voor het boekjaar 2020. Het gemiddeld verwacht 
rendement op de effectenportefeuille bedraagt drie procent, gebaseerd op een  analyse met 
1.000 scenario's,uitgevoerd door de vermogensbeheerder. Tot en met 1 februari 2020 is 
reeds 13.000 toegekend aan projecten. 
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II.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA PASSIVA
31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Effecten 1. 3.801.493          4.412.230          Algemene reserves 4. 5.279.354          5.057.810          

Vorderingen 2. 1.240                 10.561               Fonds Eva's Hulpbetoon 5. 35.082               35.082               

Liquide middelen 3. 1.976.944          1.269.738          Fonds Odo van Vloten 6. 68.067               68.067               

5.382.503          5.160.959          

Langlopende schulden 7. 159.881             258.947             

Kortlopende schulden 8. 237.293             272.623             

Totaal 5.779.677          5.692.529          Totaal 5.779.677          5.692.529          
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II.2   Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018
€ €

BATEN

Resultaat effecten 1. 384.706       (271.352)     

Som van de baten 384.706       (271.352)     

LASTEN

Projecten 2. 127.931       716.109       
Algemene kosten 3. 16.137         15.108         

Som van de lasten 144.068       731.217       

Saldo voor financiële baten en lasten 240.638       (1.002.569)  

Saldo financiële baten en lasten 19.094         16.065         

Saldo van baten en lasten 221.544       (1.018.634)  

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Algemene reserve 221.544       (1.011.710)  
Fonds Eva’s Hulpbetoon -                   (6.924)         

Totaal 221.544       (1.018.634)  
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II.3 Kasstroomoverzicht over 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 221.544       (1.018.634)   

Aanpassingen voor:
 - Ongerealiseerde waardevermindering 
mbt effecten (295.657)      487.383       

(295.657)      487.383       

Veranderingen in werkkapitaal:
Aankopen van effecten (3.982.249)   (1.934.051)   
Verkopen van effecten 4.888.643    2.779.870    
 - vorderingen 9.321           10.518         
 - kortlopende schulden (exclusief schulden 
   aan kredietinstellingen) (35.330)        23.320         

880.385       879.657       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 806.272       348.407       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit investerings-
activiteiten -                   -                   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige mutaties schulden lange termijn (99.066)        217.280       

Totaal Kasstroom uit financierings-
activiteiten (99.066)        217.280       

Mutatie geldmiddelen 707.206       565.687       

2019 2018
€ €

________________________
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III.4 Toelichting
1. Algemeen

2. Doel 

3. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2019

Naam Functie
De heer S.J. Vegter voorzitter
De heer J.A. Welling secretaris
De heer J.J. Swart penningmeester
De heer A.F.J.A. van der Sommen Lid
Mevrouw E.G.C van den Broek 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 
RJK C1 '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 
2019. 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 2019 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.

Eigen vermogen
Aan het eigen vermogen en het fonds Eva's Hulpbetoon wordt op basis van de 
vermogenspositie van het fonds per 1 januari het aandeel in het resultaat berekend. De 
berekening van het resultaat is inzichtelijk gemaakt in de toelichting op de staat van baten 
en lasten.

Fonds Eva’s Hulpbetoon
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. 

________________________
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Fonds Odo van Vloten
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.
Het fonds wordt bij het eigen vermogen gerekend bij de berekening van het aandeel in het 
resultaat aangezien de rente van het vermogen kan worden aangewend aan de doelstellingen 
van de stichting. 

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 van de schuld.

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
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Waarde per 1 januari 4.412.230       5.745.433       
Bij: verkregen uit aankopen en stockdividend 3.982.249       1.934.051       

8.394.479       7.679.484       

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde 4.888.643       2.779.870       
Subtotaal 3.505.836       4.899.614       

Mutaties niet gerealiseerde koersverschillen
boekjaar 295.657          (487.383)        

Waarde per 31 december 3.801.493       4.412.230       

2. Vorderingen
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Rente obligaties 700                7.288             

700                7.288             

De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

Te vorderen dividendbelasting

Nederlandse dividendbelasting 540                3.273             

540                3.273             

1.240             10.561            

3. Liquide middelen
31-12-2019 31-12-2018

€ €

ABN AMRO Bank N.V. 77.932            59.108            

Kasbank 1.899.012       1.210.630       

1.976.944       1.269.738       

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

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 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Stand per 1 januari 5.057.810       6.069.520       
Toevoeging exploitatieresultaat 221.544          (1.011.710)     

5.279.354       5.057.810       

221.544          (1.018.634)     

Af : toevoeging uit het saldo van baten en lasten aan:
 - fonds Eva's Hulpbetoon -                     (6.924)            

221.544          (1.011.710)     

5. Fonds Eva’s Hulpbetoon
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Stand per 1 januari 35.082            42.006            

Af: - aandeel staat van baten en lasten -                     (6.924)            

Stand per 31 december 35.082            35.082            

6. Fonds Odo van Vloten
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Fonds Odo van Vloten 68.067            68.067            

Het saldo van baten en lasten bedraagt

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.

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. 

________________________
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7. Langlopende schulden
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Projectverplichtingen met looptijd langer dan één jaar 159.881          258.947          

Totaal 159.881          258.947          

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.

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

31-12-2019 31-12-2018
€ €

- Leerlingen neutraal speciaal onderwijs 4.064             2.490             
 - Beheerloon effecten 3.600             3.599             
 - Accountantskosten 7.700             7.260             
 - Projectverplichtingen 220.774          259.274          
 -  Bankrente en kosten 1.155             -                     

237.293          272.623          

Het verloop van de langlopende en kortlopende schulden inzake projecten
was in het verslagjaar als volgt:

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Stand per 1 januari 518.221          277.452          

Nieuwe aangegane verplichtingen 128.823          716.108          
Uitgaven boekjaar 259.448          469.290          
Reeds betaald en teruggevorderd -                     750                
Vervallen verplichtingen 6.941             5.299             

Stand per 31 december 380.655          518.221          

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

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum en voor de datum van openbaarmaking van de 
jaarrekening plaatsgevonden, anders dan het uitbreken van een wereldwijde pandemie door het coronavirus 
(COVID-19) Wij zijn van mening dat dit virus in elk geval de komende maanden na vaststelling van deze 
jaarrekening geen grote nadelige gevolgen kent voor de activiteiten en financiering van Stichting tot 
verbetering van het lot der blinden, behalve dat het beschikbare budget voor projecten naar beneden kan 
worden bijgesteld, afhankelijk van de stand van het vermogen per 31 december 2020.

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

Baten
2019 2018

1. Resultaat effecten € €

Dividenden
Uit in euro genoteerde aandelen 8.679           21.433         
Uit in vreemde valuta genoteerde aandelen -                  2.564           
Niet terugvorderbare ingehouden
buitenlandse dividendbelasting (1.574)         -                  

7.105           23.997         

Rente
Uit genoteerde obligaties 15.056         33.718         

(On)Gerealiseerde koersverschillen
Uit genoteerde obligaties 149.206       (170.727)     
Uit genoteerde aandelen 232.744       (150.733)     

381.950       (321.460)     

Totaal inkomsten, bruto 404.111       (263.745)     
Provisie coupons en dividenden
Verwervingskosten en mutatieprovisie (19.405)       (7.607)         

384.706       (271.352)     

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

Ongereal. Ongereal. Gereal. Realisatie
koersversch. koersversch. koersversch. koersversch.

1-jan-19 31-dec-19 in  2019 in 2019

Uit genoteerde obligaties (125.931)     60.039         (36.764)       149.206       
Uit genoteerde aandelen 12.950         122.637       123.057       232.744       

(112.981)     182.676       86.293         381.950       

________________________
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Lasten
2019 2018

2. Projecten € €

Internationale projecten
Afrika -                  1.522           
Bangladesh 5.000           -                  
Burundi 2.500           
Ethiopië 16.925         -                  
Fillippijnen -                  26.067         
Ghana -                  5.000           
ICEVI 4.544           4.701           
ICEVI Balkan 2.500           -                  
ICEVI Latijns Amerika/ West Azië 1.456           59.616         
Kameroen 2.000           2.000           
Kenia 38                25.000         
Kongo 28.404         14.049         
Malawi 15.498         13.080         
Nepal 5.798           9.000           
Oeganda -                  15.043         
Rwanda -                  27.659         
Somalië 5.894           10.000         
Tanzania -                  19.475         
Togo 2.500           19.000         
Vietnam 309              23.500         
Zimbabwe -                  50.000         

Wetenschappelijk onderzoek

-                  276.186       
-                  64.748         
-                  10.000         

10.000         -                  
Twee wetenschappelijke stages in Verenigde Staten 2.000           -                  
Wetenschappelijke stage in Australië 750              
Diverse congresbezoeken (250)            1.022           

Overige projecten voor visueel gehandicapten
Stichting Vigeta: Tandemfiets -                  2.500           
Bijbelvereniging: Bijbel in braille 2.500           -                  
Stichting MVO: sport en spelmiddelen 2.500           -                  
Tuin der Blinden 10.000         25.000         
Overige projecten 4.265           2.400           

Individuele hulpmiddelen -                  241              

Administratiekosten 6.050           6.050           

Totaal 127.931       716.109       

Radboud UMC: Prospectieve longitudinale cohortstudie Kinderen met een 
visuele beperking

UVA: Novel targets in tip cells for anti-angiogenesis in exudative AMD
Radboud UMC: From theory to practice

Vumc: Relatie tussen RB1 mutatie en Rb tumor diagnose in familiar 
retinoblastoom

________________________
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2019 2018
3. Algemene kosten € €

Administratiekosten 6.050           6.050           
Accountantskosten 7.918           7.270           
Verzekeringen en belastingen 569              566              
Diversen 1.600           1.222           

16.137         15.108         

De werkzaamheden voor de administratie zijn voor 50% toe te rekenen aan projecten. Dit deel van 
de kosten is verantwoord onder projecten. 
Aan de bestuurders zijn geen gratificaties, leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.
De stichting heeft geen personeel in dienst. (2018: geen)

2019 2018
4. Financiële baten en lasten € €

Beheerloon 13.913         14.369         
Bewaarloon effecten 1.220           1.696           
Rentekosten 3.961           -                  

19.094         16.065         

Resultaatbestemming

Bestemming  van het saldo baten en lasten 221.544       

Stand Exploitatie Totaal
01-01-2019 resultaat

Algemene reserves 5.057.810    221.544       5.279.354    
Fonds Odo van Vloten 68.067         -                   68.067         
Algemene reserves 5.125.877    99,3% 221.544       5.347.421    

Fonds Eva's Hulpbetoon 35.082         0,7% -                   35.082         

5.160.959    221.544       5.382.503    

Hilversum, 18 juni 2020
Bestuur
Naam Functie
De heer S.J. Vegter voorzitter
Mevrouw E.G.C. van den Broek secretaris
De heer J.J. Swart penningmeester
De heer J.A. Welling Lid
De heer A.F.J.A. van der Sommen Lid

Het bestuur van de stichting heeft besloten het positieve resultaat over het boekjaar ten gunste te brengen aan 
de algemene reserves en het aandeel in het positieve resultaat betreffende het fonds Eva’s hulpbetoon te 
verantwoorden onder de kortlopende schulden. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2019.

________________________
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden
 

 

A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening  2019 van Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden te Baarn 

gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden 

per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”. 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2019   

2. de staat van baten en lasten over 2019; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.   

Wij zijn onafhankelijk van Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 

voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

B. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag andere 

informatie, die bestaat uit:   

- het bestuursverslag;  

- de overige gegevens; 

- bijlage 1 beleggingsresultaat effectenportefeuille.   
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine 

Organisaties-zonder-winststreven” is vereist.   

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving C1 “Kleine Organisaties-zonder-winststreven” en de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving C1 “Kleine Organisaties-zonder-winststreven”. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine Organisaties-zonder-

winststreven”. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 

het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 

het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;  

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   

 

Purmerend, 18 juni 2020 
 

 

JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.  

 

 

Was getekend Amanda Molenaar RA 
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Bijlage 1 Beleggingsresultaat effectenportefeuille

Totaal depot
Gem.belegd vermogen * 1.000 Euro 2019
*1.000 Euro % coupons (on)gerealiseerd totaal % gemiddeld

dividend koersverschil opbr./mut. belegd
intrest vermogen

OBLIGATIES 2.303 40% 15 149 164 7,12%

AANDELEN 1.804 31% 7 233 240 13,30%

Totaal effecten 4.107 72% 22 382 404 9,84%

Liquiditeit 1.623 28% 0 0 0 0,00%

Totaal generaal 5.730 100% 22 382 404 7,1%

DIRECTE KOSTEN: -Provisies -19 -0,33%
-Beheer- en bewaarloon -15 -0,26%

NETTO RENDEMENT 370 6,46%

________________________
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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 2.723.800 2.453.725 2.327.794 -125.931 595.325 2.549.202 2.890.700 2.748.117 -36.764 428.425 2.218.047 2.278.086 60.039

Aandelen 2.071.486 2.084.436 12.950 1.433.047 2.226.819 123.057 1.400.772 1.523.409 122.637

TOTAAL GENERAAL 2.723.800 4.525.211 4.412.230 -112.981 595.325 3.982.249 2.890.700 4.974.936 86.293 428.425 3.618.819 3.801.495 182.676

Res. NGKV Primo -112.981
Mutatie in periode: 295.657

BW Primo 4.412.230
Aankopen 3.982.249
Verkopen -4.974.936
Ger. KV 86.293

3.505.836

Mutatie NGKV in periode 295.657

BW Ultimo 3.801.493

________________________
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