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Doelstelling 

 

We willen bereiken dat door de activiteiten van Fight for Sight per Lion in Nederland er een 

blinde of slechtziende in de wereld geholpen wordt. Dat vraagt om een bijdrage per Lionslid 

van 20 euro per jaar.  

De Stichting is een organisatie van de Lions in Nederland. Op de Internationale Conventie 

van de Lions in 1925 in Cedar Point 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 Lions Werkgroep Blinden, dit op initiatief van de leden van Lionsclub 

Utrecht Host. Later werd de werkgroep ondergebracht in een stichting. 

In 2018 werd de statutaire naam gewijzigd in Stichting Lions Fight for Sight The 

Netherlands vanwege het internationale werkterrein. De gedachte was om geheel in de 

geest van "We Serve" kleinschalig en internationaal het voorkomen van blindheid te 

bevorderen. 

 

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.  

 

Door de jaren heen is een praktische werkrelatie met de organisatie "Wilde Ganzen" 

ontstaan. De project begeleiding komt geheel voor rekening van Fight for Sight. 

Na de vermeerdering met 50% zorgt Wilde Ganzen voor de financiële afhandeling. 

 

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 

de mogelijkheid tot tweemalige verlenging. 

       

Het Bestuur wordt bijgestaan door op hun gebied specialistische adviseurs.  

           

Bestuur       

Drs. P.J.D. Bolmers (oogarts)                         voorzitter 

A.W. van Liempt                                                         secretaris, penningmeester 

B. Balgobind                                                              bestuurslid 

P.M.H. Korremans MM     bestuurslid 

 

Na jarenlange bijzondere inzet voor Fight for Sight gaat Bhola Balgobind het Bestuur 

verlaten. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al het werk dat hij heeft verricht. Tot ons 

genoegen zal per 01-07-2020 Drs. E. Veldman (oogarts) tot het bestuur toetreden. 

 

Adviseurs       

A. Roelofs       ambtelijk secretaris 

Drs. G. M. Smith (oogarts)     adviseur 

Drs. M. Hogeweg (oogarts)     adviseur 

Dr. K. van Dijk (low vision specialiste)   adviseur 

Dr. J. Limburg (specialist Community Eye Health) adviseur 

       

Het ambtelijk secretariaat legt een schema van aan- en aftreden vast voor de bestuurs- 

leden.       

       

Tijdens de vergaderingen wordt Lions MD110 vertegenwoordigd door de contactgouverneur, 

Albert Spoelstra (DG 110BN). 

             

       

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 Vreemd en Oud Geld met hulp van deskundigen voor de verwerking en zuilacties 

bij 50 clubs (goed voor 75% 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 Fight for Sight 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 Hans Limburg. Lof ook voor de ambtelijk secretaris Arnold Roelofs en 

webmaster Gert de Haas. Een activiteit als deze is deskundigheid onontbeerlijk! 

 

 

 

Ondertekening 
 

Namens het Bestuur  

 

Peter Bolmers                    voorzitter 

Adriaan van Liempt            secretaris, penningmeester 

 

 

 

 

Contactgegevens 
 

Postadres 

Stichting - Lions Fight for Sight - The Netherlands  

Nijmeegseweg 13d 

6591 CG Gennep 

 

Email 

fightforsight@lions.nl  

 

Website 

www.fightforsight.nl  

 

Bankrekening 

NL43 ABNA 0439 2213 15 

 

Kamer van Koophandel 

41184497 

 

RSIN 

805263524  

 

  

mailto:fightforsight@lions.nl
http://www.fightforsight.nl/
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Balans per 30 juni 2020     

Activa 2020 2019 

te vorderen 0,00 1.500,00 

ABNAMRO banktegoeden 255.220,78 316.166,36 

TOTAAL 255.220,78 317.666,36 

Passiva     

eigen vermogen 155.220,78 217.666,36 

weerstandsreserve 100.000,00 100.000,00 

projectreserveringen 0,00 0,00 

TOTAAL 255.220,78 317.666,36 

      

FfS Baten en Lasten 2019-2020 2018-2019 

Baten     

giften clubs 9.739,55 25.469,45 

jampot clubs 872,67 605,72 

giften derden 2.789,40 5.259,46 

donatie vreemd en oud geld 100.000,00 86.366,00 

rentebaten 0,00 11,48 

ondersteuning GR 2.000,00 0,00 

overboeking Robeco 72.475,19 0,00 

TOTAAL 187.876,81 117.712,11 

Lasten     

projecten  60.388,86 115.616,23 

toename weerstandsvermogen 0,00 0,00 

bestuurskosten 1.908,79 1.757,92 

bankkosten 147,25 147,50 

promotiekosten 2.652,70 77,85 

bijzondere lasten 0,00 0,00 

resultaat 122.779,21 112,61 

TOTAAL 187.876,81 117.712,11 

      

Overzicht Karnali Fonds 2019-2020 2018-2019 

Robeco saldo 1 juli 2020 183.474,79 110.999,60 

rente  18,03 18,34 

opgenomen voor projekten 24.320,00 0,00 

saldo FfS overgeboekt 72.475,19 0,00 

Robeco saldo 30-6-2019 86.697,63 111.017,94 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

 

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 bestuurskosten, die op het boekjaar drukken, evenals alle bestemmingen van gelden 

voor projecten in overeenstemming met het doel van de stichting. 

 

Eventuele 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.  
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Begroting     
Baten 2020-2021 2019-2020 

giften clubs 15.000,00 30.000,00 

giften derden 3.000,00 2.500,00 

jampot 1.000,00 3.300,00 

vreemd- en oud geld 100.000,00 95.000,00 

rentebaten 0,00 0,00 

bijzondere baten 0,00 0,00 

onttrekking sparen 0,00 0,00 

TOTAAL 119.000,00 130.800,00 

Lasten     
projecten 113.800,00 125.000,00 

toename weerstandsvermogen 0,00 0,00 

bestuurskosten 2.500,00 3.000,00 

bankkosten 200,00 300,00 

promotiekosten 2.500,00 2.500,00 

bijzondere lasten 0,00 0,00 

resultaat 0,00 0,00 

TOTAAL 119.000,00 130.800,00 
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Toelichting  

   
Het financiële jaar loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. 

   

   

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.   

     

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 bestuurskosten, die op het boekjaar drukken, evenals alle bestemmingen van gelden 

voor projecten in overeenstemming met het doel van de stichting.   

    

Eventuele 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 2019 
 

Bestuursrekening  NL43ABNA0439221315  €  200.126,39 

Zakelijk jaardeposito  NL14ABNA0523454309  €    50.000,00 

Bestuur spaarekening NL08ABNA0416480004  €      5.094,39 

 

TOTAAL        € 255.220,78 

 

 

Onder beheer 

Spaarfonds Karnali  283852534    €    86.697,63 
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Toelichting 
 

Weerstandsreserve          

Deze reserve dient als buffer voor de continuering van langlopende projecten en voor 

eventuele calamiteiten binnen de stichting.      

  

Het weerstandsvermogen heeft een maximum van € 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. 

Het lopende saldo staat op een rekening bij Robeco. Vanaf dit boekjaar wordt Het 

Karnalifonds apart gepresenteerd. Het saldo gedeelte van € 72.475,19 FfS bij Robeco is 

overgeboekt naar ABN Amro.        

 

        

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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Overzicht ondersteunde projekten

datum omschrijving FfS Bijdrage ECF bijdrage projectbedrag

4-12-2019 2019.1 ECF Tanzania 12.171,50 12.171,50 24.343,00

Wilde Ganzen bijdrage

13-1-2020 2019.0325 Kameroen 26.947,00 13.473,50 40.420,50

12-3-2020 2020.0058 Malawi 25.791,00 12.895,50 38.686,50

24-3-2020 2020.0062 Ruhero Zkh 19.610,00 9.805,00 29.415,00

10-5-2020 2020.0280 Uganda corona 500,00 500,00 1.000,00

10-5-2020 2020.0281 Malawi corona 500,00 500,00 1.000,00

15-5-2020 2020.0282 Cameroon corona 500,00 500,00 1.000,00

15-5-2020 2020.0283 Zambia corona 557,50 557,50 1.115,00

27-5-2020 2020.0284 Zimbabwe corona 502,50 502,50 1.005,00

4-6-2020 2020.0287 Nepal corona 484,50 484,50 969,00

14-5-2020 2020.0288 Kenia corona 500,00 500,00 1.000,00

10-5-2020 2020.0289 Cambodja corona 498,50 498,50 997,00

20-5-2020 2020.0290 Uganda corona 498,00 498,00 996,00

10-5-2020 2020-0292 Rwanda corona 500,00 500,00 1.000,00

9-6-2020 2020.0293 Cambodja corona 537,00 537,00 1.074,00

TOTAAL 90.097,50 53.923,50 144.021,00

Overzicht projekten Karnali

datum omschrijving bedrag

4-10-2019 Nepal Via ECF 13.121,00

24-2-2020 Nepal Via ECF 9.360,00

24-2-2020 Nepal Via ECF 1.839,00

TOTAAL 24.320,00


