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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" dienstbaar, kleinschalig en 
onbaatzuchtig 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. Onze hulp gaat ook veel naar slechtziende mensen, veelal jongeren, die door 
een speciale opleiding en door begeleiding een veel grotere kans geboden wordt op een 
zelfstandig en beter leven. 
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.  De project begeleiding wordt gedaan door de adviseurs van Fight for 
Sight. FfS werkt al 28 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)    voorzitter                                                                    
A. Roelofs      secretaris 
Ir. G.H. de Haas     penningmeester 
Drs. E. Veldman (oogarts)    lid 
P. Korremans      lid 
       
Adviseurs       
Drs. G. M. Smith (oogarts)    adviseur 
Drs. M. Hogeweg (oogarts)    adviseur 
Dr. K. van Dijk (low vision specialiste)  adviseur 
Dr. H. Limburg (public eye health specialist) adviseur 
Drs. J. Bollemeijer (oogarts)               adviseur 
           
Tijdens de vergaderingen wordt MD 110 vertegenwoordigd door de portefeuillehouder, dit 
jaar in eerste instantie door A. Ham DG 110 CO.       
       
  
       
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 in opdracht van MD110,  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 (inmiddels goed voor het merendeel 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, en financiële 
zekerheid te bieden aan meerjarenprojecten.      
  
De 50% ondersteuning van Wilde Ganzen is en blijft vanzelfsprekend 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, Hans Limburg en de dit jaar toegetreden Jan Geert Bollemeijer. In een 
activiteit als deze is deskundigheid onontbeerlijk.      
   
 
Ondertekening           
 
namens het Bestuur         
        
Peter Bolmers            voorzitter      
 
Arnold Roelofs   secretaris 
 
Gert de Haas   penningmeester  
 
     

Contactgegevens           
 
Postadres   Stichting Lions Fight for Sight The Netherlands  
    Nijmeegseweg 13 D      
    6591CG Gennep       
        
Bezoekadres   Slotlaan 7, 1871BC Schoorl 
 
Telefoonnummer        0626066626 
 
e-mail    pkorremans@vanrandwijk-consultancy.com 
 
Internetadres          www.fightforsight.nl 
 
Emailadres   fightforsight@lions.nl       
Bankrekening IBAN  NL43 ABNA 0439 2213 15     
   
Kamer van Koophandel 41184947        
        
RSIN    805263524  
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Balans per 30-06-2022 
 

€ 327.983,17 € 215.532,18

2022 2021
Baten

giften clubs € 5.982,01 € 10.638,73
jampot clubs € 750,00 € 805,66
giften derden € 2.000,00 € 2.538,92
giften particulieren € 11.260,00
donatie Karnali € 2.180,00
donatie oud vreemd geld € 233.333,33 € 0,00
rentebaten € 0,00 € 0,00
ondersteuning GR € 0,00 € 0,00
overboeking Robeco € 0,00 € 0,00

Baten en Lasten

Jaarrekening Fight for Sight boekjaar 2021-2022
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Staat van Baten en Lasten Boekjaar ’21-’22   
 

2022 2021

Baten

giften clubs € 5.982,01 € 10.638,73
jampot clubs € 750,00 € 805,66
giften derden € 2.000,00 € 2.538,92
giften particulieren € 11.260,00
donatie Karnali € 2.180,00
donatie oud vreemd geld € 233.333,33 € 0,00
rentebaten € 0,00 € 0,00
ondersteuning GR € 0,00 € 0,00
overboeking Robeco € 0,00 € 0,00
resultaat  € 126.395,92

totaal € 255.505,34 € 140.379,23

Lasten

projecten € 144.032,00 € 140.146,03
bestuurskosten € 1.000,00 € 9,95
bankkosten € 202,35 € 223,25
promotiekosten € 0,00 € 0,00
resultaat € 110.270,99 € 0,00

Baten en Lasten

Jaarrekening Fight for Sight boekjaar 2021-2022
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Toelichting       
 
Algemeen 
 
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. 
     
 
Fluctuaties 
 
Over de jaren heen fluctueert het eigen vermogen nogal van jaar tot jaar. Dat is 
onvermijdelijk. De projecten worden zeer zorgvuldig gewogen op realiseerbaarheid, 
betaalbaarheid en te bereiken resultaat. 
Met buitenlandse projectpartners kan dit de nodige tijd vergen. Het definitieve besluit om 
een project te gaan uitvoeren kan soms pas in een volgend boekjaar genomen worden. 
Ogenschijnlijk is er dan een onderbesteding, dit boekhoudkundig fenomeen is onlosmakelijk 
verbonden met het soort dienstverlening dat de Stichting doet. 
 
Ook aan de inkomenszijde kunnen fluctuaties optreden. De baten komen niet altijd precies 
per boekjaar binnen. Ook hier moeten de cijfers in een meerjarenperspectief bekeken 
worden. 
 
De Stichting is een ANBI, de jaarverslagen vanaf 2006 staan op de website 
www.fightforsight.nl/publicaties  
 
 
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 saldi bankrekeningen 
 
In de volgende tabel worden de saldi van alle bankrekeningen van de Stichting getoond op 
zowel het eind, als het begin van het boekjaar. 
 

 

30-06-'22 01-07-'21

bestuursrekening NL43 ABNA 0439 2213 15 € 131.275,85 € 73.730,47

spaarrekening NL08 ABNA 0416 4800 04 € 60.000,00 € 5.094,39

flexibel sparen NL14 ABNA 0523 4543 09 € 50.000,00 € 50.000,00

Robeco 283852534 € 86.707,32 € 86.707,32

€ 327.983,17 € 215.532,18

Overzicht bankrekeningen 

saldo per

 
 
Alle transacties lopen via de bank. Het plotseling verscheiden van de voorgaande 
penningmeester heeft bij Robeco geleid tot een trage overdracht van de bancaire 
bevoegdheden. Er zijn geen transacties gedaan bij Robeco in het boekjaar ’21-‘22. Op 30 
juni ’22 was de overdracht nog niet geregeld, daarom is bij het saldo op 30-06-’22 hetzelfde 
saldo als aan het begin van het boekjaar aangehouden. 
 
          
Continuïteitsreserve 
 
Deze reserve dient als buffer voor de continuering van langlopende projecten en voor 
eventuele calamiteiten binnen de stichting. De baten van de Stichting worden gegund, zijn 
afkomstig van fundraisingsactiviteiten. Derhalve zijn de baten in de toekomst niet 
gegarandeerd.   
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.  Beoogd 
wordt om in het boekjaar ’22-’23 dit fonds uit te putten voor de bouw van 2 Primary Eye 
Care Centres in de Districts hoofdplaatsen van Mugu en Humla. 
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Overzicht Projecten 
 
 
 Boekjaar 2021-2022 
 
Projecten

Projectnr. Land Omschrijving Deel FfS premie WG projectbedrag

2021.0186 Malawi Opbouw zorg voor 
slechtzienden bij Mzuzu Central 
Hospital

72.418,67€      36.209,34€   108.628,01€   

2021.0338 Zambia Renovatie mannen- en 
vrouwenzaal Macha Mission 
Hospital

57.033,33€      28.516,67€   85.550,00€     

2020.FfS1 Mali 2e jaar opleiding oogarts Dr 
Nephthali Gnangourou, 

12.400,00€      € 0,00 12.400,00€     

Nepal Karnali, reserve opgehoogd 2.180,00€        € 0,00 2.180,00€       

Totaal projecten 144.032,00€    64.726,00€   208.758,00€   

2021-2022

 


