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In Memoriam
“ Together We Serve”
Net na de verslagperiode is de penningmeester van Fight for Sight de heer
Adriaan van Liempt totaal onverwacht overleden. Het verlies heeft ons
allen geschokt. Fight for Sight is Adriaan veel dank verschuldigd. Hij was
bezig aan zijn zesde jaar als penningmeester. Met zijn opgewekte en
dienstbare persoonlijkheid vormde hij een aanwinst voor het bestuur.
Adriaan was Lion in hart en nieren, de Lions-erecode op zijn lijf
geschreven. Als ras-bestuurder heeft hij ook in de Lionsorganisatie talrijke
functies bekleed. Hij was districtsgouverneur van district AN en daarna
heeft hij gedurende lange tijd de cursus voor inkomende presidenten
gegeven. Met name in district AN was de goedlachse Adriaan een bekende
verschijning met een groot netwerk. De tekst in de aanhef van zijn
rouwkaart luidde: “Together We Serve”; altijd stond hij klaar.
Die tekst en het gebruik ervan tekent de mens Adriaan. Gemakkelijk in de
omgang, sociaal, jong van geest en altijd klaar staan voor de ander. Nooit
werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Vindingrijk vond hij altijd
een oplossing. Begaan met de blinden en slechtzienden in de derde wereld
was hij naast penningmeester tevens een groot ambassadeur van Fight
for Sight. Niet alleen FfS verliest in hem een goed mens.
Het bestuur zal Adriaan in gedachten met zich mee blijven dragen en in
zijn voetsporen blijven treden.
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Doelstelling
De Stichting Fight for Sight is een organisatie die uitvoering geeft aan een
specifieke doelstelling van de Lions in Nederland. Op de Internationale
Conventie van de Lions in 1925 in Cedar Point USA hebben de Lions
gehoor gegeven aan de oproep van de blinde spreekster Helen Keller om
"Knights of the Blind in the Crusade against darkness" te worden. Dat
deden ze en hoe!
Sindsdien is oogzorg een vast steunonderdeel van alle Lions over de hele
wereld geworden Ook vanuit Nederland werd hulp verleend aan blinden en
slechtzienden met name in de derde wereld.
De tot dan toe gefragmenteerde Nederlandse steun werd in 1969
gestructureerd met de oprichting van de Werkgroep Lions Blinden, dit op
initiatief van de leden van Lionsclub Utrecht Host. Later werd de
werkgroep ondergebracht in een stichting.
De gedachte was om geheel in de geest van “We Serve" kleinschalig de
internationale blindheidsbestrijding uit te voeren
De Stichting is doende met het stimuleren tot- en het verlenen van alle
mogelijke hulp voor met blindheid bedreigde mensen en mensen die
anderszins in hun gezichtsvermogen beperkt zijn. Organisaties in het
buitenland met een gelijk of verwant doel kunnen ook een beroep op
steun doen.
De meeste hulp van Fight for Sight gaat in de praktijk naar geneesbare
blinden en preventie van blindheid. Indien mogelijk wordt bij de uitvoering
een plaatselijke Lionsclub betrokken.
Door de jaren heen is een praktische werkrelatie met de organisatie
"Wilde Ganzen" ontstaan. Naast een vermeerdering tot 50% van de
ingebrachte middelen zorgt Wilde Ganzen voor de financiële afhandeling
en neemt WG de project begeleiding geheel voor haar rekening. FfS werkt
al 27 jaar samen met WG. In die periode zijn er meer dan 110 projecten
uitgevoerd en is € 3,5 miljoen aan projecten besteed.

Lions Fight for Sight The Netherlands is een geregistreerde en erkende
ANBI-organisatie.
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Bestuurssamenstelling
De leden van het Bestuur zijn Lions en worden benoemd voor een periode
van 3 jaar, met mogelijkheid tot tweemalige verlenging.
Het Bestuur wordt bijgestaan door op hun gebied specialistische
adviseurs.
Bestuur
Drs. P.J.D Bolmers (oogarts)
A. Roelofs
A.W van Liempt
E. Veldman (oogarts)
P. Korremans

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

Adviseurs
Drs. G. M. Smith (oogarts)
Drs. M. Hogeweg (oogarts)
Dr. K. van Dijk (low vision specialiste)
Dr. J. Limburg (arts)

adviseur
adviseur
adviseur
adviseur

Tijdens de vergaderingen wordt MD 110 vertegenwoordigd door de
portefeuillehouder, dit jaar in eerste instantie door W. Meijers en later
door M. Westerbaan DG 110 BN.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden, portefeuillehouder MD 110 en adviseurs zijn
onbezoldigd.
Bij kostendeclaraties gelden de regels van Lions Nederland.
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Beleidsplan
Het doel van de Stichting Fight for Sight is om de Lionsclubs te motiveren
activiteiten te ondernemen die tot fondswerving leiden. Deze beschikbaar
komende fondsen worden door de stichting aangewend om onnodige
blindheid te bestrijden in Derde Wereldlanden.
Het motto daarbij is “We Serve”!
Welke middelen zijn daarvoor nodig?
•

•
•
•
•
•
•

Laten weten, dat je activiteiten ontwikkelt via een goede website,
regelmatig publicaties in het Lions magazine en nieuwsbrief
verzenden naar de Lionsclubs. Daarnaast door het actief benaderen
van de Lionsorganisatie tijdens Conventies, Zone bijeenkomsten en
Club bijeenkomsten. We moeten ervoor zorgen, dat we worden
uitgenodigd.
Professionele follow up van activiteiten en actief reageren op
inbreng, ook financieel van de Lions organisatie en daarbuiten.
Goed gebruik maken van de deskundigheid binnen het Bestuur en
de Adviseurs.
Fight for Sight The Netherlands als enige naam gebruiken en het
logo overal tonen.
De relatie met Wilde Ganzen en anderen goed onderhouden.
Duidelijke en beknopte informatie over ontwikkelingen van Bestuur
en adviseurs.
Samenwerking verkennen tussen Fight for Sight en gelijkgezinde
organisaties bij specifieke projecten.

Fondsenwerving
Er is binnen de Lionsorganisatie slechts een bron van goede doelengeld,
dat is de individuele Lionsclub. Gelukkig hebben Clubs vele initiatieven
ontplooid. Te melden zijn de actie oud en vreemd geld (goed voor 50%
van de inkomsten), jampotactie en niet op de laatste plaats
clubactiviteiten in allerlei vormen. Daarnaast zijn giften van derden ook
een belangrijke geldbron.
Om te kunnen blijven voldoen aan geldelijke behoeften is een
weerstandsvermogen ingesteld om in wat mindere jaren toch projecten te
kunnen uitvoeren.
De 50% ondersteuning van Wilde Ganzen is natuurlijk zeer welkom.
De middelen van FfS komen ter beschikking van betrouwbare project
partners in ontwikkelingslanden, die voldoende capaciteit hebben om
daadwerkelijke efficiënt hulp kunnen bieden aan blinden en slechtzienden.
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Adviseurs
Veel dank gaat uit naar onze specialistische adviseurs Margreet Hogeweg,
Karin van Dijk, Gerard Smith en de dit jaar toegetreden Hans Limburg. In
een activiteit als deze is deskundigheid onontbeerlijk.
Ondertekening
namens het Bestuur
Peter Bolmers,
Arnold Roelofs
Gert de Haas

voorzitter
secretaris
penningmeester

Door het onverwacht overlijden van de penningmeester heeft de oudpenningmeester Gert de Haas de functie weer opgenomen en heeft hij de
jaarrekening opgesteld. Gert was en is volledig vertrouwd met de
werkwijze van FfS.
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Contactgegevens
Postadres:
Stichting Lions Fight for Sight The Netherlands
Nijmeegseweg 13 D
6591CG Gennep
Bezoekadres:
telefoonnummer
e-mail

Slotlaan 7, 1871BC Schoorl
0626066626
pkorremans@vanrandwijk-consultancy.com

Internetadres:

www.fightforsight.nl

Emailadres:

fightforsight@lions.nl

Bankrekening IBAN:

NL43 ABNA 0439 2213 15

Kamer van Koophandel :

41184497

RSIN:

805263524
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Jaarrekening Fight for Sight boekjaar
2020-2021
Balans per 30-06-'21

Activa

2021

2020

te vorderen
banktegoeden

€ 0,00
€ 215.532,18

€ 0,00
€ 341.918,41

totaal

€ 215.532,18

€ 341.918,41

€ 28.824,86
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 86.707,32

€ 155.220,78
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 86.697,00

€ 215.532,18

€ 341.917,78

Passiva
eigen vermogen
Continuïteitssreserve
projectreserveringen
bestemmingsreserve Karnali

Baten en Lasten
Baten
giften clubs
jampot clubs
giften derden
donatie oud vreemd geld
rentebaten
Donatie Tijssenstichting tbv Uganda
ondersteuning GR
overboeking Robeco
resultaat

€ 10.638,73
€ 805,66
€ 2.538,92
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 126.395,92
€ 190.379,23

€ 9.739,55
€ 872,67
€ 2.789,40
€ 100.000,00
€ 0,00

€ 190.146,03
€ 9,95
€ 223,25
€ 0,00
€ 0,00

€ 60.388,86
€ 1.908,79
147,25
€ 2.652,70
€ 122.779,21

€ 2.000,00
€ 72.475,19
€ 0,00
€ 187.876,81

totaal

Lasten
projecten
bestuurskosten
bankkosten
promotiekosten
resultaat
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totaal

€ 140.379,23

€ 187.876,81

Toelichting
Het financiële jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
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 onherroepelijke
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 2021
banktegoeden

30-06-'21

01-07-'20

bestuurrekening
NL43ABNA0439221315

€ 73.730,47

€ 200.126,39

bestuurspaarrekening
NL08ABNA0416480004

€ 5.094,39

€ 5.094,39

zakelijke spaardeposito
NL14ABNA052345430

€ 50.000,00

€ 50.000,00

86707,32

86697,63

€ 215.532,18

€ 341.918,41

Robeco
283852534
totaal
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Toelichting
Continuïteitsreserve
Deze reserve dient als buffer voor de continuering van langlopende
projecten en voor eventuele calamiteiten binnen de stichting.
Het weerstandsvermogen heeft een maximum van euro 100.000, --.
Eigen vermogen
Het resultaat is aan het eigen vermogen toegevoegd
Karnali Fonds
In 1999 is een bedrag van HFL 345.000, -- ontvangen en in een fonds
(reservering) gestort. Dit bedrag vermeerderd met de jaarlijks toe
te rekenen rente moet worden aangewend voor hulpverleningsprojecten,
bij voorkeur oogheelkundige activiteiten in aanvulling op reeds bestaande
activiteiten ter bestrijding van onnodige blindheid in Karnali in Nepal.
Toelichting bij baten en lasten
Binnen de lastenpresentatie is een onderscheid gemaakt tussen bestuurs-,
bank- en promotiekosten. Vooral de promotiekosten kunnen nogal
fluctueren vanwege investeringen in begeleiding, materialen en website.
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Projecten

Projectnr.

Land

Omschrijving

Bedrag

2020.0286

Online tools om zorg te continueren tijdens
Filippijnen corona

€

7.598,00

2020.0286

Online tools om zorg te continueren tijdens
Filippijnen corona aanvulling

€

1.013,57
12.000,00

2020.FfS1

Mali

Opleiding oogarts Dr Nephthali Gnangourou,
1e jaar
€

2020.FfS2

Kenya

Bijdrage aan hulpmaterialen oogzorg ivm
covid 19

€

2.600,00

2020.0447 Tanzania

Materialen voor verlenen oogzorg in
Mwanza

€

25.721,13

2020.0569 Kenya

Het verbeteren van oogzorg in west Kenia
door het upgraden van een operatiekamer

€

13.333,33

2021.0025 Uganda

Bouw kinderzaal bij ziekenhuis ivm
behandelen Retinoblastoma

€

120.000,00

2021.0092 Nepal

Support bij outreachprogramma voor
oogzorg

€

4.000,00

€
€
€

3.640,00
240,00
190.146,03

2021.FfS1

Bijdrage aan de Mae Tao Clinic, noden in
Thailand grensgebied Myanmar i.s.m Lions Helpen
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Kascontrole
Veldhoven, 7 november 2021
Aan:
Bestuur Fight for Sight
t.a.v. de penningmeester
Dhr. de Haas
Gouverneursraad Lions Nederland
t.a.v. J.W.M. van der Meer
Betreft: Kascontrole jaarrekening 2020-2021 Fight For Sight
Geacht bestuur, Geachte heer de Haas,
Woord vooraf.
Zeer onlangs is de penningmeester, Adriaan van Liempt, van Fight for
Sight overleden. Over de kascontrole had hij zelfs nog contact opgenomen
met de kascommissie. De kascommissie is hem dankbaar voor de goede
contacten in de afgelopen jaren en wenst zijn naasten veel sterkte toe.
Fight for Sight heeft de voorganger van Dhr. Van Liempt bereid gevonden
om het jaarwerk weer voor zijn rekening te nemen aan de hand van de
bescheiden die deze ter beschikking kreeg. De kascommissie dankt Dhr.
De Haas voor zijn inzet daarvoor.
Controle.
Gecontroleerd zijn de opvolging van de gegeven adviezen, de balans en
de staat van baten en lasten.
Opvolging advies.
De adviezen van de vorige controle zijn opgevolgd.
Saldi per balansdatum diverse rekeningen.
Bij de balans zijn de banksaldi van de onderliggende rekeningen per
balansdatum gecontroleerd en in orde bevonden. De balans geeft een
getrouw beeld van de financiële situatie bij Stichting Fight for Sight. De
eigen middelen per balansdatum bedragen € 128.824,86 en het Karnali
fonds staat op € 86.707,32. Totaal € 215.532,18
Het Karnali fonds betreft gelden van derden met een vergelijkbaar doel als
Fight for Sight en in beheer bij Fight for Sight voor projecten alleen in de
regio Karnali. Geld wordt alleen besteed aan projecten die door de derde
partij worden aangegeven.
Staat van Baten en lasten.
Van de staat van baten en lasten is de onderliggende documentatie in de
vorm van gegevens van bestuursbesluiten en bij- en afschrijvingen
overlegd. De betalingen per project zijn gecontroleerd en in orde
13

bevonden. In het boekjaar zijn vrijwel geen kosten gemaakt (met
uitzondering van wat bankkosten) en geen vergoedingen uitgekeerd. Veel
projecten worden uitgevoerd via/in samenwerking met “de Wilde Ganzen”,
waardoor boven op de eigen middelen een bijdrage per project van 50 %
van “de Wilde Ganzen” wordt verkregen.
Het jaarresultaat bedraagt per saldo -/- € 126.395,92.
Overige opmerkingen.
Vraag is of het Karnali fonds wel moet worden opgenomen in het
vermogen van Fight for Sight, al is dit wel al sinds jaar en dag het geval.
Fight for Sight heeft als veruit grootste bron van inkomsten de donaties
van de stichting Vreemd en Oud geld. Hoewel deze stichting met Lions
logo en kleuren is te vinden op internet maakt deze stichting geen deel uit
van de MD stichtingen van MD 110.
Stichting Vreemd en Oud geld speelt een cruciale rol in de geldstroom van
Fight for Sight. Tijdens de controle is gebleken dat het mogelijk
aanbeveling verdient om op schrift afspraken te maken over dit proces
tussen beide stichtingen om onduidelijkheden en toevalligheden te
voorkomen.
De kascommissie stel voor het bestuur/de penningmeester decharge te
verlenen over het boekjaar 2020-2021
Met Lions groet,
Kascommissie 2020-2021
Drs. Ing. A. van Overbeek MIM MHA
Tvanoverbeek007@gmail.com
06-17379290
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