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Doelstelling
De Stichting is een organisatie van de Lions in Nederland. Op de internationale
conventie in 1925 hebben de Lions gehoor gegeven aan de oproep van de blinde
Helen Keller om "knights of the blind in the crusade against darkness" te worden.
Sindsdien is oogzorg een vast steunonderdeel van alle Lions
geworden. In
Nederland werd de gefragmenteerde steun gestructureerd met de oprichting van
Stichting Lions Werkgroep blinden in 1970.
De doelstelling van de Stichting is het stimuleren tot en het verlenen van
structurele 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 blindeen slechtziende patiënten helpen met het herstellen van hun gezichtsvermogen.
SLWB is een geregistreerde en erkende ANBI.

Bestuurssamenstelling 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 oog zorg 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
Drs. P.J. D. Bolmers

(oogarts)

(oogarts)

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

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
adviseur
adviseur

Dhr. Roelofs is tot het bestuur toegetreden in 2009, de meeste overige leden in
2008, zij zijn aan hun 2e termijn begonnen. Alleen dhr. Bolmers is recent
toegetreden. Het bestuur oriënteert verder 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 portefeuille
houdende districtsgouverneur, in dit boekjaar de heer R.P.F. de Groot.
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 Lionclubs voor FfS wordt door Wilde Ganzen vermeerderd
met maar liefst 55%.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Ook de adviseurs van het bestuur zijn
onbezoldigd. De bestuurskosten bestaan hoofdzakelijk uit secretariaats- en

Jaarverslag SLWB 12-13

Pagina 3 van 13

wervingskosten. De vergaderlokatie wordt gesponsord. Het bestuur is op de
penning; geregeld worden kosten uitgedrukt in aantallen gemiste cataract
operaties.

Beleidsplan
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 de laatste 20 jaar in totaal al meer dan 220.000
patiënten kunnen helpen. 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 ook in het komende decennium onverminderd 200.000
patiënten te helpen. Dit zal op een meer indirecte manier worden gerealiseerd dan
in het verleden het geval was. De duurzaamheid van de hulpprojecten wordt
hierdoor verder vergroot. De accentverschuiving van onze steunprojecten is al
gaande. Projecten bestaan steeds meer uit diepte-investeringen zoals
ziekenhuisbouw, het verstrekken van instrumentarium c.q. het doen trainen van de
lokale staf. Aan de inkomstenzijde vergt het bewandelen van het
vermeerderingstraject via Fight for Sight een goede voorbereiding van en gericht
actievoeren door de desbetreffende LionsClub. Opbrengsten van niet gerichte acties
blijven ten allen tijde welkom en komen ten gunste 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. Iedere ingebrachte Euro
wordt €1,55; bovendien wordt het projectbeheer door Wilde Ganzen gedaan. De
projecten worden zonder uitzondering ingebracht door het bestuur van SLWB en
haar adviseurs.
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. De eerste projecten van enige omvang zijn
inmiddels gestart.

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 gemiddeld voldoende om onze
jaarlijkse doelstelling te realiseren. Om de continuïteit van langjarige projecten
zeker te stellen heeft SLWB het weerstandsvermogen moeten aanspreken om de
tijdelijke kloof tussen de benodigde projectondersteuning en de geprognotiseerde
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opbrengsten van Lionclubs te overbruggen. SLWB is een wervingsoffensief gestart
om meer clubs te bewegen om samen met SLWB en FfS blindheid te bestrijden. Via
artikelen in de Lion zijn 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. Van de meer dan
400 Lionclubs dragen er slechts een kleine vijftien bij aan het lenigen van de nood.
Bovendien zijn het vrijwel steeds dezelfde clubs. Het bestuur van SLWB blijft zich
inspannen om meer clubs te bewegen om SLWB en/of FfS financieel te steunen.
SLWB en FfS danken naast enkele individuele personen de volgende Lionclubs: LC
Castricum Heemskerk, LC Alblasserwaard-Tablis, LC Arnhem Arentheem, LC de BiltBilthoven, LC Blaricum-Laren, LC de Zuidelijke Baronie, LC Etten-Leur, LC GoorMarkelo, LC de Liemers, LC Oosterhout, LC Rijnwoude, LC Schiphol LC Sneek, LC
Steenwijk en LC Utrecht Domstad.
Ook is SLWB zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage van de Stichting
Community Service Club, de Rotaryclub Amstelveen –Amstel, “Felix voor goede
doel” ,de diaconie Remonstrantse kerk en Lions International MD110.

Samenwerkingsverbanden
•

Wilde Ganzen in Fight for Sight

Een groot deel van de blindheidsbestrijdingsactiviteiten is gebundeld in het
samenwerkingsverband van Wilde Ganzen en SLWB onder de naam Fight for
Sight. De inleg van Lionclubs wordt - mits aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan - substantieel vermeerderd met 55%. Ook dit jaar zijn er via FfS weer
een kleine 20.000 blinden en slechtzienden door Lion clubs en door giften aan
Wilde Ganzen geholpen. 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 betrouwbare 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 van de projecten is opgenomen in de bijlage bij dit
jaarverslag.
De Stichting Lions Werkgroep blinden (SLWB) kanaliseert tegenwoordig het
merendeel van haar structurele hulpverlening via Wilde Ganzen. De
samenwerking is formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Wilde
Ganzen heeft voor SLWB een belangrijke meerwaarde. Vermeerdering van de
ingelegde gelden met gemiddeld 55% is een belangrijke component. Maar zeker
zo belangrijk is de projectbegeleiding gedurende de gehele projectlooptijd. Deze
omvat screening, onderzoek in situ en een deugdelijke administratie. Zaken, die
het vermogen van het (kleine) vrijwilligersbestuur van SLWB te boven gaan.
SLWB zorgt primair via haar Lionsnetwerk voor de fondsenwerving en SLWB
bepaalt de projectkeuze. Het bestuur bestaat volledig uit Lions, enkele leden zijn
zelf oogarts met ervaring met werken in de tropen. Het bestuur heeft 2 adviseurs
gespecialiseerd in tropische oogheelkunde met actuele kennis van- en ervaring in
de landen waar de Stichting actief is.
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•

LCIF

Ondanks veelvuldige pogingen van het bestuur om een samenwerking op gang te
brengen heeft het geen enkel concreet resultaat opgeleverd. Reeds in 2008 heeft
het eerste overleg plaatsgevonden met een Amerikaanse vertegenwoordiger van
Sight First II betreffende toekomstige samenwerking. Een specifiek en niet
urgent project zal aan LCIF worden aangeboden ter financiering.

Continuïteit
De meeste projecten hebben een lange termijn horizon en een duurzaam karakter.
SLWB wordt geconfronteerd met het wegvallen van de vermeerderingsbijdragen
van andere bronnen. Wilde Ganzen kampt ook met een terugloop van vrijwillige
bijdragen aan hun adres. Daarom is het dan ook noodzakelijk om een weerstandsreserve aan te houden om de continuïteit van langjarige projecten te waarborgen.
Conform de verschuiving van het zwaartepunt van haar hulpverlening naar FfS
heeft SLWB €100.000 ingelegd om tot een weerstandsvermogen FfS te komen. Dit
bedrag is door WG met de gebruikelijke toeslag vermeerderd. Meer details worden
gegeven in de toelichting op de jaarrekening bij het kopje ”Weerstandsreserve”.

Projecten
•

India
Projecten 2011-07
In Khejri ondersteunt SLWB het project van de Khejri Sarvodaya Trust met
een jaarlijkse bijdrage. De betaling van de bijdrage 2012 en 2013 heeft net
voor c.q. net na het SLWB boekjaar plaatsgevonden. Door “Felix goede doel”
is het bedrag verhoogd. Het duurt onvoorspelbaar lang voordat het geld ter
plaatse is.

Adviseurs
Veel dank gaat uit naar onze adviseurs Mw. Drs. Margreet Hogeweg en Mw. Dr.
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. De band met het hoofdbestuur
(gouverneursraad) van Lions Nederland werd tijdens het boekjaar onderhouden
door districtsgouverneur de heer R.P.F. de Groot. Veel dank voor de plezierige en
professionele invulling.
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Contactgegevens
•

Postadres
Stichting Lions Werkgroep Blinden
Ottersumseweg 58
6591CM Gennep

•

email
blinden@lions.nl

•

website
SLWB wordt “gehost” op twee websites. De activiteiten van SLWB zijn terug te
vinden op de website van ons samenwerkingsverband met “Wilde Ganzen
Fight for Sight”
www.fightforsight.nl
bovendien is dit verslag te vinden op de website van Lions in Nederland.
www.lions.nl/Lions_helpen/49//Stichting_Lions_Werkgroep_Blinden.html
of ga naar
www.lions.nl
en kies op de homepage onder categorie LIONS HELPEN de knop Stichting
Lions Werkgroep Blinden.

•

Bankrekening SLWB
Nummer 439221315, t.n.v. St Lions Werkgr. Blinden.
IBAN: NL43ABNA0439221315

•

KvK nummer SLWB
41184947

•

RSIN nummer SLWB
805263524

Ondertekening
Namens het bestuur SLWB
Gerard Smith, voorzitter
Arnold Roelofs, secretaris
Gert de Haas, penningmeester
Bhola Balgobind, bestuurslid
Peter Bolmers, bestuurslid.
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Balansen per 30 juni (in €)

2013

2012

950
336.618

500
326.512

Activa
Te vorderen posten
Banktegoeden
Vordering Wilde
Ganzen

Totale Activa

100.000

337.568

427.012

113717
50.000
6.119

46.576
200.000
20.294

167.732

157.031

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

Totale passiva
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Staat van Baten en Lasten (in €)

2012-2013

2012-2012

Baten
Giften Clubs
Giften particulieren
Overig giften
Rentebaten
Onttrekking reservering
proj.
Onttrekking karn.m.
Onttrekking
weerstandsreserve
Totale baten

3.500
584
1.000
7.857

6.102
584
35.000
6.834

14.175

35.760
19.448

150.000
177.116

103.728

101.000

98.462

10.701

3.073

1.385

3.117
3.111

64.030

4.035

177.116

103.728

Lasten
Projecten
Toename Reservering
Karn. Margr
Bestuurs, reis en org.
kosten
Overige schulden
Resultaat
Totale lasten
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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 2013 (in €)
•

Te vorderen posten

Dit betreft te vorderen rente van spaardeposito.
•

Banktegoeden

ABN Amro spaarrekening
ABN Amro bestuurrekening
ABN Amro deposito
Robeco
Totaal
•

€
€
€
€
€

445
5.284
95.000
235.890
336.618

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 nodig doordat de vermeerderingsbijdrage van Wilde Ganzen
begrensd is. Het SLWB bestuur heeft besloten de grote, structurele en meerjarige projecten
via het samenwerkingsverband Fight for Sight te laten lopen. Kortstondige eenmalige
projecten en noodhulp lopen vooral via SLWB. Tegenslagen voor SLWB nemen door de
verkleinde projectomvang af. SLWB heeft daarop besloten haar weerstandsreserve te
verkleinen tot €50.000 De meerjarige projecten van FfS betekenen omvangrijke
verplichtingen. Deze worden bekostigd uit de gestaag binnendruppelende actieopbrengsten
van Lions. Hierdoor kan tijdelijk het eigen vermogen tot een zorgelijk laag niveau zakken,
waardoor de aanname van nieuwe projecten van de gezamenlijke stichting Fight for Sight
niet langer mogelijk is. De continuïteit van de hulpverlening loopt door dit mechanisme
gevaar. Op middellange termijn (2 jaar) zijn inkomsten en uitgaven echter goed in balans.
De deelnemers van Fight for Sight, te weten Wilde Ganzen en SLWB zijn beide
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het samenwerkingsverband. SLWB heeft
vorig jaar een overbruggingsfinanciering verstrekt aan het fonds van €100.000 om de
continuïteit van de hulpverlening te kunnen voortzetten en te borgen. Na evaluatie van de
meerjarige financiële prognoses is besloten het geleende bedrag te schenken aan FfSight
onder voorwaarde dat Wilde Ganzen het bedrag met de gebruikelijke vermeerdering
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aanvult, dat er minimaal bedrag van €100.000 zal dienen als weerstandsreserve FfS en dat
die weerstandsreserve FfS slechts aangesproken mag worden na uitdrukkelijke
toestemming van het bestuur. Het bestuur dient verder te streven de weerstandsreserve zo
snel mogelijk na een eventuele onttrekking weer op het oorspronkelijke peil van €100.000
te brengen.
•

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.
Er zijn geen transacties geweest op de Robecofondsen. De rente is bepaald door het verschil
tussen eind- en beginwaarde:

Robeco 30-06-13
Robeco 01-07-12
toename

€
€
€

235.890
230.210
5.680

waarvan
aandeel karn.M. 16/23
aandeel SLWB
7/23

€
€

3.951
1.729

De reservering Karnali “Margreet” staat geparkeerd bij Robeco. De toename ervan is
bepaald door de verhouding te nemen van de hoogte van de reservering karn.M. tot de
hoogte van het totaal van de bij Robeco geparkeerde gelden. De reservering karn.M.
bedraagt per 30 juni 2013: €167.732
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•

•

Projectreserveringen

Reservering Project KCCO
Totaal Project reservering

€
€

6.119
6.119

Reservering karn.M.

€

167.732

Totaal reserveringen 30-06-13

€

173.850

Totaal reserveringen 01-07-12
Verschil 2013-2012

€
€

177.325
3.475

Onttrekking reserveringen
onttr. res. Proj. 2010-06 slwb
onttr. res. Proj. 2010-06 karn. m.
Totale onttrekking

•

€
€
€

Toename projectreserveringen
toename karn.M.
verschil toename - onttrekking

•

•

7.425
6.750
14.175

€
€

10.701
3.475

Robeco deel slwb
Robeco deel karn.M.
spaarrekening
deposito
kosten bank
rente vorig boekjaar

€
€
€
€
€
€

1.729
3.951
7
1.898
177
500

rente volgend boekjaar

€

950

totale rentebaten

€

7.857

Toelichting ontvangen rente:

Toelichting ondersteunde projecten:
Project weerstand FfS
Project 2011-07
totaal
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€
€

100.000
1.000
101.000
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