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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. Op dit moment halen we met de hulp van Wilde Ganzen bijna 70%.
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 Sindsdien is voorzorg 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 iniatief 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 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 
De meeste hulp van Fight for Sight gaat in de praktijk naar geneesbare blinden en preventie van 
blindheid. Meestal geschiedt de uitvoering met een plaatselijke Lionsclub.

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 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                                                                                                 lid

Adviseurs
Ir G.H. de Haas                                                                        websitebeheerder
A. Roelofs ambtelijk secretaris
Prof Dr. M.J. Jager adviseur
Drs. G. M. Smith (oogarts) adviseur
Drs. M. Hogeweg (oogarts) adviseur
Dr. K. van Dijk (low vision specialiste) adviseur
J. Limburg (arts) adviseur

Het ambtelijk secretariaat legt een schema van aan en aftreden vast voor de bestuursleden.

Tijdens de vergaderingen wordt MD 110 vertegenwoordigd door de portefeuillehouder,
dit fiscale jaar door R.  Viveen DG 110 BZ.

De bestuursleden zijn tevens bestuurslid  van het samenwerkingsverband van Fight for Sight met  
Wilde Ganzen" FfS" genaamd. Op opbrengst van gerichte acties van Lions voor Fight for Sight wordt 
door Wilde Ganzen vermeerder met 50%.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden, portefeuillehouder  MD 110 en adviseurs zijn onbezoldigd. 
Bij kostendeclaraties gelden de regels van Lions Nederland.
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Beleidsplan

Hoe houden we Fight for Sight in de picture?
Voornamelijk door de Lionsclubs en derden te overtuigen van onze basisdoelstellingen 
"We Serve" en Blindheid de wereld uit.

Welke middelen zijn daarvoor nodig?

1. Laten weten, dat je activiteiten ontwikkeld via een goede website, regelmatige
publicaties in het Lions magazine. Daarnaast door het actief benaderen van de
Lionsorganisatietijdens Conventies, zone bijeenkomsten en club bijeenkomsten.
We moeten ervoor zorgen, dat we worden uitgenodigd.

2. Professionele follow up van activiteiten en actief reageren op inbreng, ook
financieel van de Lions organisatie en daarbuiten.

3. Goed gebruik maken van de deskundigheid binnen het Bestuur en de adviseurs, dus
de eigen Fight for Sight organisatie.

4. Fight for Sight The Netherlands als enige naam gebruiken en het logo overal tonen.

5. De relatie met Wilde Ganzen goed onderhouden.

6. Duidelijke en beknopte informatie over ontwikkelingen van Bestuur en adviseurs.

7. Andere vergaderstructuur, bv 4 maal DB overleg, waarbij 2 maal in aanwezigheid 
van de adviseurs. Uiteraard wanneer gewenst overleg per project.

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 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 Ger de Haas.
In een activiteit als deze is deskundigheid onontbeerlijk.

Ondertekening

namens het Bestuur 

Peter Bolmers,                     voorzitter
Adriaan  van Liempt           secretaris, penningmeester
Bhola Balgobind                  bestuurslid

Contactgegevens

postadres
Stichting Lions Fight for Sight The Netherlands
Ottersumseweg 58
6591 CM Gennep

email
fightforsight@lions.nl

website
www.fightforsight.nl

Bankrekening
NL43 ABNA 0439 2213 15

Kamer van Koophandel
41184497

RSIN
805263524
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Balans per 30 juni FfS
Activa 2018 2017

te vorderen 0,00 0,00
banktegoeden 316.135,40 359.681,89

316.135,40 359.681,89
Passiva
eigen vermogen 105.154,15 89.562,16
weerstandsreserve 100.000,00 100.000,00
projectreserveringen 0,00 0,00
Karnali fonds 110.981,25 170.119,73

316.135,40 359.681,89

Baten en Lasten FfS 17-18 16-17
Baten
giften clubs 17.193,22 43.911,65
giften particulieren 11.915,42 1.876,46
overige giften Karnali 59.236,50 4.107,13
oud vreemd geld 83.633,33 66.667,00
rentebaten 33,29 122,40
bijzondere baten 0,00 0,00
onttrekking sparen 0,00 0,00

172.011,76 116.684,64
Lasten
projecten incl Karnali 147.538,71 102.273,68
toename Karnali Fonds 0,00 27,73
toename weerstandsverm 0,00 0,00
bestuurskosten 3.208,58 1.991,03
bankkosten 163,40 267,15
promotiekosten 5.509,13 1.089,00
bijzondere lasten 0,05 -0,89
resultaat 15.591,99 11.035,16

172.011,76 116.684,64
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Begroting 18-19 17-18

baten
giften clubs 70.000,00 45.000,00
giften particulieren 2.500,00 2.000,00
overige giften 4.000,00 4.000,00
vreemd- en oud geld 80.000,00 65.000,00
rentebaten 0,00 100,00
bijzondere baten 0,00 0,00
onttrekking sparen 0,00 0,00
totaal 156.500,00 116.100,00

lasten
projecten 150.000,00 110.000,00
toename Karnali fonds 0,00 0,00
toename weerstandsvermogen 0,00 0,00
bestuurskosten 3.000,00 1.800,00
bankkosten 300,00 300,00
promotiekosten 2.500,00 4.000,00
bijzondere lasten 0,00 0,00
resultaat 700,00 0,00
totaal 156.500,00 116.100,00



 

Blad 9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

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 projekten in overeenstemming met het doel
van de stichting.

De projektreserveringen betreffen de saldi van de verplichtingen van
projekten, 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 2018
banktegoeden
Bestuursrekening                                NL43ABNA0439221315 77.496,07
Zakelijk jaardeposito NL14ABNA0523454309 50.000,00
 Bestuur spaarekening NL08ABNA0416480004 5.094,39
Roparco sparen 283852534 72.563,69

205.154,15
onder beheer
sparen Karnali contract 283852534 110.981,25

316.135,40
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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 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
(reservering) gestort. Dit bedrag vermeerderd met de jaarlijks toe te rekenen rente 
moet worden aangewend voor hulpverleningsprojecten.  
Bijvoorkeur 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. Dit boekjaar
heeft een aanpassing van de website plaatsgevonden en is het wel en wee van
de stichting  onder deskundige leiding aan de orde geweest. Onder het 
hoofdstuk Beleid staan een aantal daar het gevolg van zijnde punten.
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Overzicht ondersteunde projecten

datum omschrijving bedrag WG totaal
24-10-2017 Ruwanda a 15.463,33 7.716,65 23.179,98
31-10-2017 Ruwanda b 1.333,34 666,67 2.000,01

6-11-2017 opleiding Gouda 11.500,00 0,00 11.000,00
20-11-2017 Benin opleiding 6.783,54 0,00 6.783,54
22-12-2017 Haiti SLAH 3.000,00 0,00 3.000,00

29-1-2018 Cambodja A 15.228,00 7.614,00 22.842,00
5-2-2018 Kenia Oloonkoliu 3.500,00 0,00 3.500,00
3-4-2018 Tanzania 9.494,00 4.747,00 14.241,00

25-5-2018 Nepal 22.000,00 11.000,00 33.000,00
14-7-2018 Eye Care Karnali Nepal 59.236,50 0,00 59.236,50

totaal 147.538,71 31.744,32 179.283,03


