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Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is het stimuleren tot en het verlenen van medische,
verpleegkundige, technische, financiële, of welke hulp ook aan personen die met
blindheid bedreigd worden dan wel blind zijn of anderszins in hun gezichtsvermogen
zijn beperkt; evenals aan organisaties met een gelijk of verwant doel in het
buitenland. De meeste hulp van SLWB gaat in de praktijk naar geneesbare blinden
en preventie van blindheid; SLWB wil jaarlijks 20.000 staaroperaties
verwezenlijken. SLWB is een geregistreerde en erkende ANBI.

Bestuur SLWB
De leden van het bestuur zijn leden van Lions Clubs en worden benoemd voor een
periode van 3 jaar, met een eenmalige verlenging. Het bestuur wordt bijgestaan
door adviseurs, die een grote materiekennis hebben op het gebied van oogzorg in
de derde wereld. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Drs. G.M. Smith
Dhr. A. Roelofs
Ir. G. H. de Haas
Dhr. B. Balgobind

(oogarts)

Mw. Drs. M. Hogeweg (oogarts)
Mw. Drs. K. van Dijk (low vision specialiste)

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
adviseur
adviseur

Dhr. Roelofs is tot het bestuur toegetreden in 2009, de overige leden in 2008, zij
zijn aan hun 2e termijn begonnen. Het bestuur oriënteert zich nu al op potentiële
kandidaat bestuursleden. Dit om de continuïteit te kunnen waarborgen en het tijdig
te kunnen laten inleren. Tijdens vergaderingen worden de Lions vertegenwoordigd
door de portefeuillehoudende districtsgouverneur, in dit boekjaar dhr. J. Geeratz.
De bestuursleden zijn tevens bestuurslid van het samenwerkingsverband Fight for
Sight (FfS). Het betreft samenwerking van SLWB met Wilde Ganzen. De opbrengst
van gerichte acties van LionsClubs voor FfS wordt door Wilde Ganzen vermeerderd
met maar liefst 55%.

Voortgang beleid
Na jaren van onderuitputting van de SLWB fondsen is de hulpverlening vanuit
SLWB goed op gang gekomen. Het aandeel van de hulp van SLWB met Wilde
Ganzen onder de naam Fight for Sight is onverminderd hoog gebleven. Aan het
einde van dit boekjaar heeft FfS in totaal al 205.093 staaroperaties gerealiseerd.
De activiteiten van FfS in India en Nepal met onze lokale partners zijn zo geslaagd,
dat de partners in toenemende mate op eigen benen kunnen staan. Ondanks het
langjarige continuïteitsstreven met deze partners wordt gewerkt aan een
verantwoorde accentverschuiving, opdat het lenigen van de nood in nieuwe
speerpuntgebieden kan worden opgebouwd en /of uitgebreid. De doelstelling van
FfS is om het komende decennium opnieuw 200.000 staaroperaties mogelijk te
maken. Dit zal op een meer indirecte manier worden gerealiseerd mede om de
duurzaamheid van de hulp verder te vergroten. De accentverschuiving van onze
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steunprojecten is al gaande. Projecten bestaan steeds meer uit diepteinvesteringen zoals ziekenhuisbouw, het verstrekken van instrumentarium, het
doen trainen van de lokale staf. Het vermeerderingstraject vereist een goede
voorbereiding van en gericht actievoeren door de desbetreffende LionsClub.
Opbrengsten van niet gerichte acties blijven ten allen tijde welkom ten behoeve van
de SLWB fondsen.
SLWB wil deze middelen aanwenden voor snelle en kleinschalige hulp en voor
hulpvragen die buiten de criteria van Wilde Ganzen vallen. Grote meerjarige
projecten zullen zo veel mogelijk via de FfS route lopen.
Er is sprake van de wens tot verschuiving van de inspanningen van de SLWB naar
andere geografische gebieden. Het bestuur houdt het oog tevens scherp gericht op
Afrika en zoekt actief naar projecten voor structurele en duurzame dienstverlening
met betrouwbare lokale partners.

Fondsenwerving
Er is binnen de Lions organisatie slechts één bron van goede doelen geld; dat is de
individuele club. Ook dit boekjaar hebben clubs vele initiatieven ontplooid. De
fundraisingactiviteiten liepen uiteen van muziekfestivals, lustrumfestiviteiten, golftoernooien, hardhoutacties tot wandel- en fietstochten. De opbrengsten waren, met
de vermeerderingsbijdrage van Wilde Ganzen gelukkig weer toereikend om onze
jaarlijkse doelstelling van tenminste 20.000 cataract operaties ook in 2010/2011 te
continueren.
In 2012 zal er een tijdelijke kloof ontstaan tussen de benodigde projectondersteuning en de geprognotiseerde opbrengsten van Lionsclubs. Hiertoe zal naar
verwachting het weerstandsvermogen moeten worden aangesproken om de
continuïteit van projecten te waarborgen. SLWB is een offensief gestart om meer
clubs te bewegen om samen met SLWB en FfS blindheid te bestrijden. Via artikelen
in de Lion worden clubs hiertoe opgeroepen, net als via een direct mail campagne,
via spreekbeurten voor clubs en via de website. Ook wordt assistentie verleend om
clubs te helpen aan de FfS voorwaarden te voldoen.
SLWB en FfS danken LC Alblasserwaard-Tablis, LC Arnhem-Arentheem, LC de Bilt
Bilthoven, LC Breda de zuidelijke Baronie, LC Doetinchem de Graafschap, LC Etten
Leur, LC Krimpenerwaard, LC Katwijk, LC Middelburg, LC Schiphol, LC Slochteren
Skiramere, LC Sneek, LC Steenwijk, LC Utrechtse Heuvelrug en de Lions
International Stamp Club. Zij maken het werk van SLWB en FfS financieel mogelijk.

Samenwerkingsverbanden


Wilde Ganzen in Fight for Sight

Een groot deel van de blindheidsbestrijdingsactiviteiten zijn gebundeld in een
samenwerkingsverband van Wilde Ganzen en SLWB onder de naam Fight for Sight.
Lionclubs weten de weg naar Fight for Sight goed te vinden. Hun inleg wordt - mits
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - substantieel vermeerderd. Ook dit jaar
zijn er via FfS weer een kleine 20.000 staaroperaties door Lion clubs en door giften
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aan Wilde Ganzen mogelijk gemaakt. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in de
landen India en Nepal. Wilde Ganzen blijft een zeer gewaardeerde en effectieve
partner.
De middelen van FfS komen ter beschikking van projectpartners in
ontwikkelingslanden, die voldoende capaciteit hebben om daadwerkelijk en efficiënt
hulp te bieden aan blinden en slechtzienden en de voorkoming van blindheid. De
projecten die lopen via FfS worden verantwoord in het jaarverslag van WG; een
samenvatting ervan is opgenomen in de bijlage bij dit jaarverslag.


NCDO

NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling heeft alle ondersteuning aan projecten van derden gestaakt. Helaas is
er een einde gekomen aan de gewaardeerde samenwerking.


LCIF

Begin 2008 heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van Sight
First II betreffende toekomstige samenwerking. Het overleg heeft erin geresulteerd
dat:

De Nederlandse actie Fight for Sight zal zelfstandig voortgaan met behoud
van eigen opbrengsten en dat LCIF (Fonds Sight First II) bereid is enkele van
onze projecten in de toekomst verder financieel te ondersteunen;

LCIF biedt Fight for Sight de mogelijkheid gebruik te maken van de
faciliteiten in de ontvangende landen .

De kredietcrisis heeft ook bij LCIF sporen achtergelaten, waardoor de
beoogde samenwerking is getemporiseerd.
Continuïteit
De meeste projecten hebben een lange termijn horizon en een duurzaam karakter.
SLWB wordt geconfronteerd met het wegvallen van NCDO en ICCO
vermeerderingsbijdragen. Wilde Ganzen kampt ook met een terugloop van
vrijwillige bijdragen aan hun adres. Daarom is meer dan ooit noodzakelijk een
weerstandsreserve van € 200.000 aan te houden om de continuïteit van langjarige
projecten te waarborgen.
Projecten


Opleiding MsC
2010-01
Een belangrijke doelstelling van SLWB duurzaamheid. Daarom ondersteunt
SLWB de opleiding van een Ethiopiër, een Indiër en een Oegandees tot MsC
public health ophthalmology. Na een geslaagde afronding van de studie
kunnen de heren leiding geven aan blindheidsbestrijdingsprogramma’s in hun
land. Het direct ondersteunen van cataract chirurgie wordt hierdoor minder
noodzakelijk.
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Verspreiding van kennis
2010-02
Het Community Eye Health Journal (oplage 27000) is een belangrijke bron van
actuele informatie voor oogwerkers in de 3 e wereld. Het is voor hen gratis. Het
blad wordt financieel mogelijk gemaakt door donaties. Door het wegvallen van
een belangrijke donor ondersteunt SLWB incidenteel de continuïteit van de
berichtgeving. Een andere donor moet het gat structureel invullen.



Benin
2010-03
Door een versleten en te kleine generator ontstonden er capaciteitsproblemen
bij de oogzorg in Parakou Benin. Noodhulp in de vorm van een 50kVA
generator is verstrekt.



Nepal
2010-06
Nepal Netra Jyoty Sang is de paraplu organisatie van oogzorg in Nepal. NNJS
heeft behoefte aan verdere kennisontwikkeling en –verspreiding en aan het
volgen en bewaken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit wordt voor 3
jaar vanuit Nederland financieel ondersteund. Dit is een groot project buiten
het blikveld van FfS. De helft van de gemoeide steun mag ten laste worden
gebracht van de reservering Karnali Margreet.



Burundi
2010-07
In Dr. Paul Courtright van Kilimanjaro Centre for Community Opthalmology
heeft SLWB een betrouwbare partner in Afrika. KCCO zal drie blindenscholen
in Burundi bezoeken om de kinderen te ‘screenen” en om een plan te
formuleren hoe deze kinderen te helpen. De uitbreiding van de zorg naar
Burundi is een door SLWB gewenste ontwikkeling.



Zambia
2010-08
Ondersteuning van een kandidaat van het Kitwe Ziekenhuis in Zambia voor de
opleiding “low vision”. Deze opleiding wordt alleen gegeven in Tanzania. Door
deze ondersteuning komt de zorg in Zambia op een hoger peil.



India
2010-10
In Khejri heeft SLWB meerdere projecten ondersteund van de Khejri
Sarvodaya Trust. Zo ontvangt het instituut een jaarlijkse bijdrage en is er door
de Stichting Rentmeester het bedrag verhoogd.
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Nepal
2011-03
SLWB heeft het Inclusion Empowerment Center in Nepal (doen) voorzien van
10 e-book readers. Deze speciale readers zijn ontwikkeld voor het weergeven
van gesproken boeken en het uitvergroten van teksten.

Onze adviseurs
Veel dank gaat uit naar onze adviseurs Mw. Drs. Margreet Hogeweg en Mw. Drs.
Karin van Dijk. Zij hebben het bestuur steeds met raad en daad bijstaan bij de
voorbereiding en uitvoering van onze taken, en aan onze Stichting de
professionaliteit gegeven, waardoor SLWB en FfS zich kan meten aan andere
toonaangevende NGO’s op dit gebied.

Namens het bestuur SLWB
Gerard Smith, voorzitter
Arnold Roelofs, secretaris
Gert de Haas, penningmeester
Bhola Balgobind, bestuurslid

Jaarverslag SLWB 10-11 definitief

Pagina 7 van 14

Balansen per 30 juni (in €)

2011

2010

1250
478820

1615
576529

480070

578144

50610
200000
56054

75808
200000
98726

173406

197747

Activa
te vorderen posten
Banktegoeden

Totale Activa

Passiva
eigen vermogen
weerstandsreserve
Projectreserveringen
Reservering Proj. karn.
margr.
Overige schulden

Totale passiva
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5863

480070

578144
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Staat van Baten en Lasten (in €)

2010-2011

2009-2010

Baten
Giften Clubs
Giften particulieren
Bijdrage NCDO
Rentebaten
onttrekking
reservering proj.
Totale baten

3500
1951
7590

6370
84
6507
9800

119607
132648

22761

Projecten
toename Reservering
Karn. Margr
toename
projectreservering
bestuurs, reis en org.
Kosten

101136

26396

Resultaat

Lasten

Totale lasten
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-2049
52594

-7700

4116

2505

-25198

3609

132648

22761
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Toelichting


Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Bedragen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Als baten worden verantwoord alle in het boekjaar ontvangen bedragen, alsmede alle te
vorderen bedragen uit hoofde van onherroepbare toezeggingen.
Als lasten van het boekjaar worden verantwoord alle kosten van verwerving, administratie
en bestuur, die op het boekjaar drukken, evenals alle bestemmingen van gelden voor
projecten in overeenstemming met het doel van de stichting.
De Projectreserveringen betreffen de saldi van de verplichtingen van projecten, waarvoor
door het bestuur gelden zijn bestemd, doch waarvoor de tegenover derden aangegane
verplichtingen niet onherroepelijk zijn en veelal op termijn zullen worden afgewikkeld.


Toelichting bij de balans per 30 juni 2011 (in €)


Te vorderen posten

Dit betreft te vorderen rente van spaarrekening en deposito.


Banktegoeden

ABN Amro spaarrekening
ABN Amro bestuurrekening
ABN Amro deposito
Robeco
Totaal


€
€
€
€
€

25.000
24.033
105.000
324.787
478.820

Weerstandsreserve

Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is, door het bestuur, een
beperktere bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze reserve dient als buffer voor de
continuering van langlopende projecten en voor eventuele calamiteiten binnen de stichting.
Dit weerstandsvermogen is meer dan ooit nodig doordat de vermeerderingsbijdrage van
NCDO is vervallen en de vermeerderingsbijdrage van Wilde Ganzen vanaf 1 januari 2009
begrensd is.


Eigen vermogen

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Reservering Karnali “Margreet”
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is, door derden, een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze reserve betreft een door tussenkomst van Mw. Dr.
Margreet Hogeweg ontvangen schenking die -op nadrukkelijke voorwaarde van de
schenker- door het bestuur uitsluitend kan worden aangewend na toestemming deze derde
en dan nog uitsluitend voor projecten in Karnali. De ontvangen rente op de tegoeden van de
schenking moet jaarlijks worden toegevoegd.
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Projectreserveringen

Reservering Project KCCO
Reservering Project 2010-02
Reservering Project 2010-06 SLWB
Reservering Project 2010-06 karn.
margr.
Reservering Project Khejri
Totaal Project reservering

€
€
€

6.119
9.285
18.900

€
€
€

15.750
6.000
56.054

Reservering karn.margr.

€

173.406

Totaal reserveringen 2010-2011

€

229.460

totaal reserveringen 2009-2010
Verschil 2011-2010

€
€

296.473
67.013

Onttrekking reserveringen
onttr. res. Proj. Nepal
onttr. res. Div. kl. Projecten
onttr. res. Proj. Mecchi Nepal
onttr. res. karn.margr.
onttrekking Proj. KCCO

€
€
€
€
€

totale onttrekking

€

119.607

Toename projectreserveringen
Reservering
Reservering
Reservering
Reservering
Reservering



723
6.603
81.400
27.000
3.881

karn.margr.
project 2010-06 karn.margr.
project 2010-06 SLWB
project 2010-02
project Khejri

€
€
€
€
€

2.659
15.750
18.900
9.285
6.000

totale toename

€

52.594

verschil toename - onttrekking

€

67.013

toename Robeco SLWB
toename Robeco karn.margr.
spaarrekening
deposito
kosten bank
rente vorig boekjaar

€
€
€
€
€
€

2.280
2.659
1.265
1.945
194
1.615

rente volgend boekjaar

€

1.250

totale rentebaten

€

7.590

Toelichting ontvangen rente:
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Er is een transactie geweest op de Robecofondsen. De rente is bepaald door het verschil
tussen eind- en beginwaarde:
Robeco 01-07-2010

€

369.848

onttrekking
rest
Robeco 30-06-2011
toename

€
€
€
€

50.000
319.848
324.787
4.939

waarvan
aandeel karn.margr.
175/325
aandeel SLWB 150/325

€
€

2.659
2.280

De reservering Karnali “Margreet” staat geparkeerd bij Robeco. De toename ervan is
bepaald door de verhouding van de hoogte van de reservering op 01-07-10 tot de hoogte
van het totaal van de bij Robeco geparkeerde gelden.



Toelichting ondersteunde projecten:

Project
Project
Project
Project
Project
Project
Project
Project
Project

2010-01
2010-02
2010-03
2010-06 SLWB
2010-06 karn.margr.
2010-7
2010-08
2010-10
2011-03

totaal
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

36.054
14.657
15.250
18.045
11.250
2.476
1.404
1.000
1.000

€

101.136
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Bijlage 1: Overzicht Projecten Fight for Sight
Fight for Sight Projecten Resultaten

Startjaar Betaald 2010

India JWCS PP3
India Venu
India JWCS PP4
Nepal Karnali
India Gujara
Vietnam
Ghana
Cambodja Svay Rieng

Oogoperaties
Oogoperaties
Oogoperaties
Oogzorgprogramma
Opnameapparaat luisterboeken
Staaroperaties en oogzorg
Basisoogzorg
Oogkampen

2005
2006
2007
2007
2010
2010
2010
2010

Tanzania
Nepal

Brillen en hulpmiddelen
Apparatuur Mecchi Eye Hospital

totaal 2010

€
€

Projectbedrag

€
€
€
€

22.667,00 €
71.081,00 €
€
€
6.000,00 €
26.717,00 €
19.078,00 €
6.330,00 €

276.478,00
653.710,00
25.456,00
19.000,00
6.000,00
26.717,00
19.078,00
6.330,00

2010 €
2010 €

14.958,00 €
90.000,00 €

14.958,00
115.932,00

€

256.831,00

N.B. Boekjaar FfS loopt van 1 januari tot 31 december .
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Bijlage 2: Overzicht aantallen staaroperaties

Land

Plaats/
aantallen
Organisatie cumulatief

Cambodja

MED

Ghana

Eye Care

India

JWCS

88.056

India
India
India
India

Venu
Sikkim
Fatah Bal
Haldia

89.053
220
727
102

Indonesië

YPWG

Nepal
Nepal
Nepal

Pokhara
Karnali
Munawar

6.160
4.118
1.367

Pakistan
Pakistan

Lakki
Marva
Muzzafarat

997
1.702

Tanzania

KCCO

2.011

Vietnam

Eye Care

Stand 31-12-2010

4.084
100

836

250
199.783

Stand 30-06-2011:
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