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I. Bestuursverslag

1. Algemeen

2. Doel 

3. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021

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

4. Verslag van activiteiten 2021

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.

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) 
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. 

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 2021 is een zeer goed jaar geweest voor de beleggingsopbrengsten. De projectkosten 
lagen iets onder het niveau van de begroting en het beleggingsresultaat was positief. 
In 2021 heeft de stichting een positief resultaat behaald van 687.143 euro. 

De totale baten in 2021 bedroegen 850.877 euro positief, wat neerkomt op een stijging van  180.436 euro 
ten opzichte van 2021. Dit werd met name veroorzaakt door de positieve koersresultaten. Het netto 
rendement bedroeg  12,92% (2020: 11,03%), terwijl het begrote rendement 3% bedraagt.

Het aantal gehonoreerde projectaanvragen bedroeg 23, terwijl in 2020 het aantal gehonoreerde 
projectaanvragen 23 bedroeg.  De kosten voor projecten bedroegen in het verslagjaar 129.316 euro 
(2020: 117.151 euro). De kosten liggen onder de begroting en het verschil tussen de begrote en 
werkelijke projectkosten, ad 9.233 euro worden toegevoegd aan de projectruimte van 2022. 

In 2021 is meer projectgeld gegaan naar projecten voor visueel gehandicapten en indivuele hulpvragen 
dan voorgaand jaar, 28.750 euro versus 13.785 euro in 2020
Circa de helft van de projecten gelden zijn voor internationale projecten, waarvan de bijdrage in Kongo 
het grootste is. In Kongo hebben we bijgedragen aan bijscholing leerkrachten, opleiding optometrist en 
500 cataract operaties. 
Een nadere detaillering van de toegekende projecten is opgenomen in hoofdstuk II, paragraaf 6 
Toelichting op de staat van baten en lasten. 
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5. Financieel- ,beleggingsbeleid, risicomanagement

Realisatie
min max 31-12-2021

aandelen 10% 100% 77%
0% 30%

vastrentend 0% 65% 12%
liquiditeiten 0% 80% 11%

6. Financiële positie

7. Toekomst paragraaf

Begroting 
2022

€

Totaal Baten 184.000     

Ruimte voor projecten 158.183     

Accountantskosten 8.000         
Administratiekosten 6.050         
Verzekering 1.200         
Diversen 3.300         
Optimix vermogensbeheer 15.000       
Bewaarloon Effecten 1.500         
Rente banken -                 

Totaal Lasten 193.233     

Resultaat 9.233-         

Overeenkomst

alternatieve beleggingen

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 verdeling over de verschillende financiële instrumenten per eind 2021 ten opzichte van de mimimale en 
maximale verdeling , zoals opgenomen in de vermogensbeheerovereenkomst,  is als volgt:

De omvang van het eigen vermogen, inclusief fondsen, bedraagt 6.589.718.euro en dit is 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 werkelijk vermogen is per 31 december 2021  hoger dan het niveau van het genormaliseerd eigen 
vermogen. Het genormaliseerd vermogen bedraagt per jaareinde 6.232.000. 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. 

Hieronder is de begroting opgenomen voor het boekjaar 2022. Het gemiddeld verwacht rendement op de 
effectenportefeuille bedraagt drie procent. Tot en met maart 2022 is reeds 28,000 toegekend aan projecten. 

De resterende projectruimte van 2021 bedraagt 9.233 euro en is toegevoegd aan de projectruimte 2022.
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II.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA PASSIVA
31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

Vlottende activa Eigen vermogen

Effecten 1. 6.075.274          5.210.567          Algemene reserves 4. 6.486.569          5.799.426          

Vorderingen 2. 8.354                8.391                Fonds Eva's Hulpbetoon 5. 35.082              35.082              

Liquide middelen 3. 720.586            946.640            Fonds Odo van Vloten 6. 68.067              68.067              

6.589.718          5.902.575          

Langlopende schulden 7. 10.000              100.616            

Kortlopende schulden 8. 204.496            162.407            

Totaal 6.804.214          6.165.598          Totaal 6.804.214          6.165.598          
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II.2   Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020
€ €

BATEN

Resultaat effecten 1. 850.877      670.441      

Som van de baten 850.877      670.441      

LASTEN

Projecten 2. 129.316      117.151      
Algemene kosten 3. 17.724        16.280        

Som van de lasten 147.040      133.431      

Saldo voor financiële baten en lasten 703.837      537.010      

Saldo financiële baten en lasten 16.694        16.938        

Saldo van baten en lasten 687.143      520.072      

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Algemene reserve 687.143      520.072      

Totaal 687.143      520.072      
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II.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 687.143       520.072       

Aanpassingen voor:
 - Ongerealiseerde waardevermindering 
mbt effecten (442.515)      (543.200)      

(442.515)      (543.200)      

Veranderingen in werkkapitaal:
Aankopen van effecten (2.649.777)   (2.579.363)   
Verkopen van effecten 2.227.585    1.713.491    
 - vorderingen 37                (7.151)          
 - kortlopende schulden (exclusief schulden 
   aan kredietinstellingen) 42.089         (74.886)        

(380.066)      (947.909)      

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (135.438)      (971.037)      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit investerings-
activiteiten -                   -                   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige mutaties schulden lange termijn (90.616)        (59.267)        

Totaal Kasstroom uit financierings-
activiteiten (90.616)        (59.267)        

Mutatie geldmiddelen (226.054)      (1.030.304)   

2021 2020
€ €
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III.4 Toelichting
1. Algemeen

2. Doel 

3. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021

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

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 
2021. 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 2022 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
31-12-2021 31-12-2020

€ €
Waarde per 1 januari 5.210.567       3.801.495       
Bij: verkregen uit aankopen en stockdividend 2.649.777       2.579.363       

7.860.344       6.380.858       

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde 2.227.585       1.713.491       
Subtotaal 5.632.759       4.667.367       

Mutaties niet gerealiseerde koersverschillen
boekjaar 442.515          543.200          

Waarde per 31 december 6.075.274       5.210.567       

2. Vorderingen
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Rente obligaties 8.354             8.391             

8.354             8.391             

De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

3. Liquide middelen
31-12-2021 31-12-2020

€ €

ABN AMRO Bank N.V. 107.254          308.071          

Kasbank 613.332          638.569          

720.586          946.640          

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 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Stand per 1 januari 5.799.426       5.279.354       
Toevoeging exploitatieresultaat 687.143          520.072          

6.486.569       5.799.426       

687.143          520.072          

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

687.143          520.072          

5. Fonds Eva’s Hulpbetoon
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Stand per 1 januari 35.082            35.082            

Af: - aandeel staat van baten en lasten -                     -                     

Stand per 31 december 35.082            35.082            

6. Fonds Odo van Vloten
31-12-2021 31-12-2020

€ €

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
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Projectverplichtingen met looptijd langer dan één jaar 10.000            100.616          

Totaal 10.000            100.616          

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:

31-12-2021 31-12-2020
€ €

- Leerlingen neutraal speciaal onderwijs 7.590             7.476             
 - Beheerloon effecten 3.843             3.600             
 - Accountantskosten 7.986             7.986             
 - Projectverplichtingen 184.156          143.323          
 -  Bankrente en kosten 921                22                  

204.496          162.407          

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

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Stand per 1 januari 243.939          380.655          

Nieuwe aangegane verplichtingen 130.176          116.110          
Uitgaven boekjaar 164.549          247.816          
Reeds betaald en teruggevorderd -                     -                     
Vervallen verplichtingen 15.410            5.010             

Stand per 31 december 194.156          243.939          

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

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 
2021.
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Jaarrekening  2021 Pagina 14



Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden
_________________________________________________

II.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
2021 2020

1. Resultaat effecten € €

Dividenden
Uit in euro genoteerde aandelen 57                2.954           

Rente
Uit genoteerde obligaties 10.355         10.066         

(On)Gerealiseerde koersverschillen
Uit genoteerde obligaties (4.856)         102.893       
Uit genoteerde aandelen 860.024       567.150       

855.168       670.043       

Totaal inkomsten, bruto 865.580       683.063       
Aandeel Leerlingen neutraal speciaal 
onderwijs  in het resultaat effecten (4.114)         (3.412)         
Provisie coupons en dividenden
Verwervingskosten en mutatieprovisie (10.589)       (9.210)         

850.877       670.441       

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

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

1-jan-21 31-dec-21 in  2021 in 2021

Uit genoteerde obligaties 92.422         28.292         59.274         (4.856)         
Uit genoteerde aandelen 633.454       1.140.099    353.379       860.024       

725.876       1.168.391    412.653       855.168       

________________________
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Lasten
2021 2020

2. Projecten € €

Internationale projecten
Bangladesh -                  (5.000)         
Burundi -                  5.000           
Ethiopië 10.000         -                  
ICEVI 590              583              
Kameroen 2.544           2.500           
Kenia 7.025           -                  
Kongo 20.075         495              
Malawi -                  2.423           
Mozambique -                  10.000         
Nigeria 10.000         -                  
Oeganda 5.000           15.023         
Somalië 5.802           
Tanzania 10.032         (10)              
Zambia -                  10.000         

Wetenschappelijk onderzoek
Amsterdam UMC arbeidsparticitpatie 10.000         -                  

Erasmus onderzoek macula degeneratie in Parma 5.000           
-                  

Radboud Cremer erfelijke maculapathie 20.000         -                  
(750)            1.500           

-                  1.500           
(5.000)         5.000           

-                  30.000         
UMCU project Risseeuw -                  2.500           
LUMC corticosteroiden bij chorioretinopathie -                  10.000         

Overige projecten voor visueel gehandicapten
Archeon 10.000         -                  
The Gents: ik zou wel eens 4.000           -                  
Blindentuin Zuid-Limburg -                  5.000           
Museum beelden aan zee rondleidingsapparatuur -                  1.535           
Dit is hoe ik het zie documentaire -                  5.000           
Bijbelvereniging: Kostbare tijd 2.500           -                  
Overige projecten 3.750           1.250           

Individuele hulpmiddelen
Bijdrage in rolstoelbus 4.000           -                  
Bijdrage in bus 2.000           -                  
Overige hulpmiddelen 2.500           1.000           

 

Administratiekosten 6.050           6.050           

Totaal 129.316       117.151       

Onderzoek singapore van Van Rijssen

Radboud: Cremers, onderzoek High-thoroughput sequence ....risk factors

A UMC bijdrage promotieonderzoek
Erasmus MC myopie onderzoek Singapore CA Enthoven mei okt 2020 
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2021 2020
3. Algemene kosten € €

Administratiekosten 6.050           6.050           
Accountantskosten 7.187           7.994           
Verzekeringen en belastingen 1.182           569              
Diversen 3.305           1.667           

17.724         16.280         

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. (2020: geen)

2021 2020
4. Financiële baten en lasten € €

Beheerloon 15.175         14.096         
Bewaarloon effecten 1.356           1.512           
Rentekosten 163              1.330           

16.694         16.938         

Resultaatbestemming

Bestemming  van het saldo baten en lasten 687.143       

Stand Exploitatie Totaal
01-01-2021 resultaat

Algemene reserves 5.799.426    687.143       6.486.569    
Fonds Odo van Vloten 68.067         -                   68.067         
Algemene reserves 5.867.493    99,4% 687.143       6.554.636    

Fonds Eva's Hulpbetoon 35.082         0,6% -                   35.082         

5.902.575    687.143       6.589.718    

Hilversum, 28 juni 2022
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 2021.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

________________________
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Bijlage 1 Beleggingsresultaat effectenportefeuille

Totaal depot
Gem.belegd vermogen * 1.000 Euro 2021
*1.000 Euro % coupons (on)gerealiseerd totaal % gemiddeld

dividend koersverschil opbr./mut. belegd
intrest vermogen

OBLIGATIES 1.323 20% 10 -5 5 0,38%

AANDELEN 4.320 67% 0 860 860 19,91%

Totaal effecten 5.643 87% 10 855 865 15,33%

Liquiditeit 834 13% 0 0 0 0,00%

Totaal generaal 6.477 100% 10 855 865 13,4%

DIRECTE KOSTEN: -Provisies -11 -0,17%
-Beheer- en bewaarloon -17 -0,26%

NETTO RENDEMENT 837 12,92%
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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 620.265 1.711.846 1.804.268 92.422 11.450 282.469 252.197 1.239.562 59.274 379.518 814.026 842.319 28.292

Aandelen 2.772.845 3.406.299 633.454 2.367.308 1.400.676 353.379 4.092.855 5.232.955 1.140.099

TOTAAL GENERAAL 620.265 4.484.691 5.210.567 725.876 11.450 2.649.777 252.197 2.640.238 412.653 379.518 4.906.881 6.075.274 1.168.391

Res. NGKV Primo 725.876
Mutatie in periode: 442.515

BW Primo 5.210.567
Aankopen 2.649.777
Verkopen -2.640.238
Ger. KV 412.653
Afrondingsverschil

5.632.759

Mutatie NGKV in periode 442.515

BW Ultimo 6.075.274
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