Jaarrekening
Stichting Lions Werkgroep Blinden
2006/2007

BESTUURSVERSLAG 2006/2007
Met de inzet van vele Lions Clubs werd in het verslagjaar 2006/2007 een totaal van € 101.830
aan giften verzameld. In het verslagjaar 2005/2006 bedroeg dit totaal € 168.894. Een daling
met € 67.064 of 39,7 %. In het verslagjaar 2006/2007 werd hiervan € 95.321 rechtstreeks
aan het Fonds Fight for Sight overgemaakt. Deze laatste giften worden niet in de jaarrekening
van SLWB verantwoord. Deze giften hebben tot en met juni 2007 wel een extra premie van
ICCO voor het fonds Fight for Sight opgeleverd.
De bijdragen van Lionsclubs en particulieren rechtstreeks aan de Stichting Lions Werkgroep
Blinden daalden van € 14.737 in 2005/2006 tot € 6.509 in 2006/2007.
Het vrij besteedbare vermogen van de Stichting daalde van € 337.606 per 30 juni 2006 tot
€ 261.973 per 30 juni 2007. Een minimum vrij besteedbaar vermogen van Euro 250.000 wordt
door het bestuur aangehouden om, in verband met jaarlijks wisselende club opbrengsten de
continuïteit van langjarig lopende projecten zoals VENU en JWCS te kunnen garanderen.

Voortgang beleid
Met het Kilimanjaro Center for Community Opthalmology (KCCO) verloopt de samenwerking
voorspoedig. Hierdoor wordt vorm gegeven aan ons beleid om opnieuw actief te raken op het
Afrikaanse continent. Om dit te realiseren worden thans onze bijdragen aan de projecten in
India (VENU en JWCS) geleidelijk in omvang teruggebracht.
KCCO richt zich op de infrastructurele verbetering van de regionale oogzorg. Inmiddels zijn
met KCCO vervolgprojecten in uitvoering in Tanzania en Uganda.

Fondsenwerving
Vele soorten van locale initiatieven werden georganiseerd. Van Muziekfestivals,
Lustrumfestiviteiten, golftoernooi, haardhoutactie tot Old Timer (auto) Festival en wandel- en
fietstochten. De opbrengsten zijn, met de verveelvoudigings bijdrage van Wilde Ganzen en
ICCO gelukkig weer toereikend om onze doelstelling van tenminste 20.000 cataract operaties
in 2007/2008 te kunnen continueren.
Samenwerking ICCO
De samenwerking met ICCO is per 1 juli jl. geëindigd. Dat wil zeggen dat geen nieuwe
aanvragen meer kunnen worden gedaan en de nog lopende projecten met ICCO worden
afgerond.
Vanaf juli 2007 bestaat nu de mogelijkheid om, door onze samenwerking met de Wilde
Ganzen en het NCDO de actieresultaten van onze Lions Clubs te verveelvoudigen met de
factor 2,45. Een actieresultaat van € 10.000 wordt dus verhoogd tot € 24.500. Bij de huidige
prijs van een operatie in India en Nepal van € 16 betekent dit dat een Lions Club in die landen
een blinde het zicht terug kan geven voor maar € 6,50!
Vision 2020
In Nederland loopt de actie Vision 2020 – Netherlands , met als doelen o.a. de bewustwording
van de blindheidproblematiek, het bevorderen van de samenwerking tussen Nederlandse
NGO’s werkzaam in de derde wereld, en het stimuleren van onderzoek.

Onze Stichting Lions Werkgroep Blinden verleent, door middel van een bescheiden contributie
haar steun aan deze actie en draagt bij aan de discussie in de werkgroep Vision 2020
Netherlands. Inmiddels zijn alle nationale organisaties, instellingen en acties op het gebied van
de blindheidbestrijding in de derde wereld in kaart gebracht.
De Projecten
India
In India werd wederom de steun gegeven aan VENU/Delhi en JWCS/Jaipur, ieder goed voor
6000 cataractoperaties. Beide projecten ontvangen veel steun van de plaatselijke Lions en
Lionesses.
Nepal
In Karnali loopt de financiering van een drietal kleinere oogkampen alsmede, community
health training, medisch instrumentarium en de renovatie van een satelliet kliniek. In Pokhara
gaat het om de financiering van 10.000 oogoperaties over een periode van 5 jaar en de levering
medisch instrumentarium. De uitvoering ondervindt enige vertraging in verband met de
politieke onrust in Nepal. Het programma zal naar verwachting 1 à 2 jaar langer in beslag
nemen
Pakistan
Het project Lakki Marwat , dat de versterking van de regionale infrastructuur op het gebied van
de oogzorg betreft loopt door. De steun is verleend voor een periode van drie jaar waarvan 2
jaar is verstreken.
Cambodja
Door samenwerking met Mekong Eye Doctors geven we steun aan het Svay Rieng project, de
ontwikkeling van de regionale oogzorg. Het eerste project is tot tevredenheid afgerond. Onze
Stichting heeft inmiddels een nieuwe overeenkomst voor een periode van 3 jaar afgesloten ter
continuering van het project.
Benin
Onze Sichting heeft een bijdrage verstrekt voor de aanleg van een watervoorziening voor de
oogkliniek. Dit project is inmiddels uitgevoerd.
Onze adviseurs
Veel dank gaat uit naar onze adviseurs die het bestuur steeds met raad en daad bijstaan bij de
voorbereiding en uitvoering van onze taken, en onze Stichting de professionaliteit geven die
zich kan meten aan andere NGOs’s op dit gebied.
Namens het bestuur SLWB
Rob van Rooijen, voorzitter/secretaris
Kees Blok, penningmeester
Marius den Boon, bestuurslid
Adviseurs:
Margreet Hogeweg
Jan Geert Bollemeijer

Balansen per 30 juni (in €)
2007

2006

3.958
549.129
553.087

4.453
549.813
554.266

261.973
186.798
448.771
104.216
100
553.087

337.606
192.790
530.386
23.770
100
554.266

Activa
Te vorderen posten
Liquide middelen
Totaal activa

Passiva
Vrije reserve
Bestemde reserve 1)
Eigen vermogen
Projectreserveringen
Overige schulden
Totaal passiva

1) Onder Liquide middelen is een bedrag begrepen ad € 186.798 dat alleen beschikbaar komt na
goedkeuring door Dr M. Hogeweg.

Staat van Baten en Lasten (in €)

Baten

2006/2007

2005/2006

5.125
1.384
9.766

8.815
5.922
8.520

16.275

23.257

Projectreserveringen
Bankkosten
Bestuurs- en organisatiekosten

91.588
10
310

9.650
14
605

Totaal lasten

91.908

10.269

( 75.633)

12.988

Giften clubs etc.
Giften particulieren
Rentebaten
Totaal baten

Lasten

Saldo tekort / overschot

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, alsmede alle bestemmingen van gelden voor projecten overeenkomstig 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 2007 (in €)
Te vorderen posten
Dit betreft te vorderen rente van de bank- en spaarrekeningen .
Liquide middelen
Samengesteld als volgt:
Roparco Spaarrekening
ABN-AMRO spaarrekening
Loyaal depositorekening
ABN-AMRO bestuursrekening
Totaal

350.183
9.285
175.000
14.661
549.129

Vrije reserve
Het verloop is als volgt:
Saldo per 1 juli 2006
Af: tekort 2006/2007
Saldo per 30 juni 2007

337.606
75.633
261.973

Bestemde reserve
Deze reserve betreft het bedrag dat -op nadrukkelijke voorwaarde van de schenker- door het bestuur uitsluitend
kan worden aangewend na toestemming van Dr Margreet Hogeweg. De ontvangen rente wordt jaarlijks aan deze
reserve toegevoegd.
Projectreserveringen
Bestaande uit:
Nepal (Mecchi-project)
Nepal (kleine projecten)
Kleine projecten (overige landen)
Tanzania (KCCO)
Malawi
Haldia
Totaal

81.400
723
8.864
10.000
555
2.674
104.216

Het verloop van de projectreserveringen gedurende het verslagjaar is als volgt:
Stand per 1 juli 2006
23.769
Bij: dotatie projecten 2006/2007
91.588
115.357
Af: projectbetalingen 2006/2007
11.141
Stand per 30 juni 2007
104.216

