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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de S6ch6ng tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel ’t Lot
genaamd.
Dit plan tracht u meer inzicht te geven in het beleid van de s6ch6ng ’t Lot. Ook op de website en in de
jaarverslagen zijn verschillende aspecten van het beleid beschreven.
Dit plan geeD inzicht in en openheid over:
•
•
•
•
•

Doelstelling van de s6ch6ng
Het beheer van vermogen van de s6ch6ng
Werkzaamheden van de s6ch6ng
De besteding van het vermogen van de s6ch6ng
Het func6oneren van het bestuur

Namens het bestuur van de S6ch6ng Amsterdam 19 maart 2021

Sjoerd Vegter, voorziMer

Ellen van den Broek, secretaris
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1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van S6ch6ng tot Verbetering van het Lot der Blinden het
actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering 19 maart 2021. Het
beleidsplan zal periodiek worden aangepast indien nodig.

Ontstaansgeschiedenis van de stichting
Het interna6onale congres van blindenins6tuten in 1878 te Parijs was niet alleen van belang vanwege
de doorbraak van het braillesysteem. Ook vond de Vereeniging tot Verbetering van het Lot der
Blinden in Nederland en zijne Koloniën er zijn oorsprong. Het doel van de vereniging was "de
verbetering van het lot der Blinden, zowel kinderen als volwassenen, van welke godsdiens6ge
gezindheid".
Een belangrijk deel van het werk van Het Lot speelde zich af in de afdelingen. In Amsterdam en
Leeuwarden func6oneerden die vanaf het begin. Later volgden afdelingen in Haarlem, Utrecht,
Groningen, Arnhem, Amersfoort, Zaanstreek, Barneveld, Den Haag, Leiden, Gooiland, Zwolle en
Deventer.
In de loop der jaren werden de afdelingen onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen
opgeheven en veranderde de naam van de vereniging ook in "Vereniging ter Verbetering van het Lot
der Blinden".
Als gevolg van het ontbreken van leden werd in februari 1988 de vereniging omgezet in de S6ch6ng
tot Verbetering van het Lot der Blinden.

2. Kernprincipes
Statutaire doelstelling
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 posi6e van hen, desalnieMemin heeD de S6ch6ng zijn oorspronkelijke
doelstelling behouden.
De doelstelling luidt:
•

De s6ch6ng heeD ten doel de verbetering van het lot der visueel gehandicapten,
zowel kinderen als volwassenen, onverschillig van welke gezindte, alles in de
ruimste zin des woord.

•

Om de doelstelling te realiseren, zal gestreefd worden naar samenwerking met alle
daarvoor in aanmerking komende ins6tuten en instellingen ( art.2 van de statuten).

Financiële middelen
Het vermogen van de s6ch6ng bestaat uit:
•

het door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de s6ch6ng bestemde
bedrag;
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•
•
•

subsidies en dona6es;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten (art3 statuten).

De s6ch6ng houdt zich niet ac6ef bezig met fondswerving.

Afwezigheid van winstoogmerk
Het Lot streeD niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de s6ch6ng
behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan de doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit ar6kel 12 van de statuten wordt een eventueel ba6g saldo van de ontbonden s6ch6ng
besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en
die een soortgelijke doelstelling heeD.

3. Beleid
Financiële beleid en vermogen
S6ch6ng ’t Lot is een vermogenss6ch6ng. Het beleid van de s6ch6ng beoogt de doelstelling te
realiseren door de jaarlijkse opbrengst van het vermogen voor projecten ter beschikking te stellen.
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 en toekoms6ge uitgaven aan projecten onder
druk kan komen te staan. De vermogensbeheerder voert verschillende (stress) scenario's uit op de
overwegend sinds 2020 oﬀensieve aandelenportefeuille.
De vermogensbeheerder rapporteert minimaal ieder kwartaal aan voorziMer, penningmeester en
administrateur. Eens per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats waarin verantwoording wordt gedaan
over het gevoerde beleid en het beleid voor het komend jaar wordt bepaald.
Bij het beleggingsbeleid worden de onderstaande criteria gehanteerd:
•
•
•
•

geen risicovolle beleggingen;
geen beleggingen in oorlogsindustrie;
bijdrage aan duurzaamheid
in het algemeen geen beleggingen in fondsen die strijdig zijn met de doelstelling van de
s6ch6ng.

Het eigen vermogen dient te worden gezien als bron van inkomsten, het zogenaamde stamvermogen.
Het minimaal aanwezig noodzakelijk geachte stamvermogen wordt jaarlijks aangepast met de
werkelijke inﬂa6ecijfers.

Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van ar6kel 7 van de statuten van de s6ch6ng heeD geen van de bestuursleden een
doorslaggevende zeggenschap binnen de s6ch6ng. De s6ch6ng wordt in en buiten rechte
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vertegenwoordigt door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Aldus kan geen enkele persoon
beschikken over het vermogen van de s6ch6ng als ware het eigen vermogen.

Beleid met betrekking tot de bestedingen
De jaarlijkse opbrengst van het vermogen staat ter beschikking voor projecten in binnen en
buitenland. Dit bedraagt circa 135.000 per jaar
In onderstaande tabel is de meerjarenbegro6ng opgenomen tot en met 2024

Projectcategorieën
S6ch6ng ’t Lot ondersteunt projecten in vier categorieën, te weten:
•
•
•
•

Aanvragen vanuit ontwikkelingslanden ten behoeve van individuele personen of groepen van
personen die slechtziend of blind zijn;
Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door Nederlandse universiteiten gericht op
preven6e of behandeling van slechtziendheid of blindheid;
Aanvragen ten behoeve van gezamenlijke ac6viteiten van mensen die slechtziend of blind,
waaraan extra uitgaven verbonden;
Aanvragen van individuele personen die slechtziend of blind zijn en als gevolg daarvan in
bijzondere omstandigheden terecht gekomen zijn.

De s6ch6ng realiseert de doelstelling, zoals vermeld ar6kel 2 van de statuten, door geldelijke
middelen ter beschikking te stellen.

Beschrijving administratieve organisatie
Aanvraagprocedure projecten
De s6ch6ng heeD een eigen website. Hierop wordt aangegeven hoe een aanvraag ingediend kan
worden. Doorgaans worden aanvragen rechtstreeks naar het secretariaatsadres verstuurd. De
aanvragen worden beoordeeld. Doorgaans wordt aanvullende informa6e gevraagd. Op grond hiervan
wordt de aanvraag voorgelegd aan het bestuur, 6jdens een vergadering dan wel elektronisch. Het
bestuursbesluit wordt aan de aanvrager schriDelijk medegedeeld en bij een posi6eve beslissing ook
de voorwaarden waaronder de toekenning van de subsidie wordt verleend.
Aanvragen van een geringe omvang worden door de secretaris van het bestuur afgewikkeld en later
ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.
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Criteria bij beoordeling van aanvragen
1. Het project moet betrekking hebben op het welzijn van mensen met een visuele beperking
dan wel op slechtziendheid en blindheid in het algemeen.
2. Uit de aanvraag moet duidelijk zijn dat reguliere ﬁnanciering niet mogelijk is.
3. Projectondersteuning is al6jd aanvullend. De projectaanvrager dient zelf ook een bijdrage te
leveren.
4. Zijn door de projectaanvrager ook aanvragen elders gedaan in verband met de grooMe van
het project dan wordt een eventuele toekenning pas beschikbaar gesteld als de volledige
projectkosten gedekt zijn.
5. Aanvragen voor structurele ﬁnanciering worden niet toegekend. Een projecMoekenning kan
wel meerdere jaren gelden.
6. Voorwaarden bij toekenning is een periodieke ﬁnanciële en inhoudelijke verslaglegging.
De ﬁnanciële administra6e wordt verzorgd door een controller/administrateur die hiervoor een
vergoeding ontvangt.

4.Overige
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in
het kader van het uitoefenen van de bestuursfunc6e kunnen worden vergoed, mits niet bovenma6g.
De s6ch6ng heeD geen personeel in dienst.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:
•
•

bestuurlijke ervaring;
kennis met betrekking tot de dienstverlening aan personen met een visuele
beperking, na6onaal en interna6onaal;

•

kennis op het gebied van vermogensbeheer.

Publicatie
De instelling voldoet aan haar publica6eplicht door middel van website
www.hetlot.eu

7

