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Doelstelling 
De doelstelling van de Stichting is het stimuleren tot en het verlenen van 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 blinde- en slechtziende 
patiënten helpen met het herstellen van hun gezichtsvermogen. SLWB is een 
geregistreerde en erkende ANBI. 
 
Bestuur 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 oogzorg in 
de derde wereld. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 
Drs. G.M. Smith     (oogarts)    voorzitter 
Dhr. A. Roelofs      secretaris 
Ir. G. H. de Haas      penningmeester 
Dhr. B. Balgobind      lid  
 
Mw. Drs. M. Hogeweg (oogarts)    adviseur 
Mw. Dr. K. van Dijk   (low vision specialiste)  adviseur 
 
Dhr. Roelofs is tot het bestuur toegetreden in 2009, de overige leden in 2008, zij 
zijn aan hun 2e termijn begonnen. Het bestuur oriënteert zich nu al 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 portefeuillehoudende districtsgouverneur, in dit boekjaar mevr. Drs. M. 
I.Th. van Ophem. 
 
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 LionsClubs voor FfS wordt door Wilde Ganzen vermeerderd 
met maar liefst 55%. 
 
Voortgang beleid  
 
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 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 
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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, golf-
toernooien, hardhoutacties tot wandel- en fietstochten. De opbrengsten waren, met 
de vermeerderingsbijdrage van Wilde Ganzen onvoldoende om onze jaarlijkse 
doelstelling te continueren. 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 
opbrengsten van Lionsclubs 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. SLWB en FfS 
danken naast enkele individuele personen de volgende Lionclubs: LC 
Alblasserwaard-Tablis, LC Arnhem Arentheem, LC de Bilt-Bilthoven, LC Blaricum-
Laren, LC Breda de Baronie, LC Etten-Leur, LC Goor-Markelo, LC de Liemers, LC 
Middelburg, LC Opsterland, LC Rijnwoude, LC Sneek, LC Steenwijk, LC Utrecht 
Domstad en LC Utrechtse Heuvelrug.  
Ook is SLWB zeer erkentelijk voor de financiële bijdragen van de Landelijke 
Stichting voor Blinden en Slechtzienden, de Stichting Rentmeester  en de Stichting 
Winckel Sweep.  
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Samenwerkingsverbanden 
 

• Wilde Ganzen in Fight for Sight 
 
Een groot deel van de blindheidsbestrijdingsactiviteiten zijn gebundeld in een 
samenwerkingsverband van Wilde Ganzen en SLWB onder de naam Fight for Sight. 
Lionclubs weten de weg naar Fight for Sight goed te vinden. Hun inleg wordt - mits 
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - substantieel vermeerderd. 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 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.  
 

• 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 NCDO en van ICCO. Wilde Ganzen kampt ook met een terugloop van vrijwillige 
bijdragen aan hun adres. Daarom is het dan ook noodzakelijk om een weerstands-
reserve aan te houden om de continuïteit van langjarige projecten te waarborgen. 
 
Projecten 
 

• Verspreiding van kennis 
 

Project 2010-02 
 
Het Community Eye Health Journal (oplage 27000) is een belangrijke bron van 
actuele informatie voor oogwerkers in de 3e wereld. Het is voor hen gratis. Het 
blad wordt financieel mogelijk gemaakt door donaties. Door het wegvallen van 
een belangrijke donor ondersteunt SLWB incidenteel de continuïteit van de 
berichtgeving. Een andere donor moet het gat structureel invullen.  
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• Nepal 
 

Project 2010-06 
 
Nepal Netra Jyoty Sang is de paraplu organisatie van oogzorg in Nepal. NNJS 
heeft behoefte aan verdere kennisontwikkeling en –verspreiding en aan het 
volgen en bewaken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit wordt voor 3 
jaar vanuit Nederland financieel ondersteund. Dit is een groot project buiten 
het blikveld van FfS. De helft van de gemoeide steun mag ten laste worden 
gebracht van het fonds Karnali Margreet. 
 

• India 
 

Projecten 2011-02 en 2011-07 
 
In Khejri ondersteunt SLWB meerdere projecten van de Khejri Sarvodaya 
Trust. Zo ontvangt het instituut een jaarlijkse bijdrage en is door de Stichting 
Rentmeester het bedrag verhoogd. Het duurt onvoorspelbaar lang voordat het 
geld ter plaatse is. In het recente verleden is het geld, na vermissing, 
uiteindelijk weer naar Nederland teruggestort. Ook nu was onze ondersteuning 
heel lang onderweg ergens in India. Na herhaalde noodkreten is er een 
voorschotbedrag, gelijk aan de jaarlijkse ondersteuning voor 2012 
overgemaakt.   
 

• Sierra Leone 
 

Project 2010-06 
 
Dit kostbare project betreft het aanleggen van stromend water in het Baptist 
Eye Hospital Lunsar. SLWB kon zelf onvoldoende middelen hiervoor vrijmaken, 
maar prijst zich gelukkig met de donatie van de Stichting Winckel Sweep, 
zonder wie dit project niet gerealiseerd had kunnen worden. SLWB is er tevens 
in geslaagd voor dit project een vermeerderingsbijdrage van WG te realiseren. 
  

• Nepal 
 

Projecten 2011-06 en 2012-02 
 
In de afgelegen districten en in de bergen worden oogkampen gefinancierd. 
Tevens is voor de screening benodigde draagbare microscoop aangekocht. Dit 
project mocht ten laste worden gebracht van het fonds Karnali Margreet. 
 
 

• Malawi 
 

Project 2012-01 
 

• Pilot-en startproject voor de opbouw van structurele “low vision” zorg in 
Malawi. Het betreft screening van slechtzienden in 3 regionale oogcentra en 
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het bijbrengen van deskundigheid aan het personeel hiervoor. Patiënten 
worden geholpen met brillen, andere hulpmiddelen en waar nodig een 
operatieve ingreep. Aan het eind van dit project vindt een diepgaande 
evaluatie plaats, waarna het de bedoeling is dat er wordt doorgestart. SLWB 
heeft de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden bereid gevonden 
het leeuwendeel van de financiering op zich te nemen.  

 
• Nepal 
 

Project 2012-03  
 
Het mogelijk maken van een deelname aan een vooraanstaand oogcongres 
voor de manager oogzorg Katmadu. Aardig was dat tijdens het congres deze  
manager Anil Gorkali onderscheiden werd voor zijn verdiensten. 
 

• Project 2011-630 
 

LC Rijnwoude had actie gevoerd voor een specifiek ooghulp project, maar de 
opgehaalde gelden waren blijven liggen. Het is door de club alsnog 
overgemaakt naar SLWB omdat de aanspraak op de vermeerderingsbijdrage 
was verlopen. SLWB heeft alsnog WG kunnen overtuigen de hand over het 
hart te strijken door de vermeerderingsbijdrage toe te kennen 

  
 
 
Onze 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 bestuur van) de Lions werd 
tijdens het boekjaar onderhouden door districtsgouverneur mevr. Drs. M. I.Th. van 
Ophem. Veel dank voor de plezierige en professionele invulling. 
 
 
 
 
Namens het bestuur SLWB 
 
 
Gerard Smith, voorzitter 
Arnold Roelofs, secretaris 
Gert de Haas, penningmeester 
Bhola Balgobind, bestuurslid 
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Balansen per 30 juni (in €) 
 
 

 
2012 2011 

  
 

  
 

Activa 
 

 

  
 

Te vorderen posten 500 1.250 
Banktegoeden 326.512 478.820 
Vordering Wilde Ganzen     100.000  

  
 

Totale Activa 427.012 480.070 

  
 

  
 

Passiva 
 

 

  
 

Eigen vermogen 46.576 50.610 
Weerstandsreserve 200.000 200.000 
Projectreserveringen 20.294 56.054 
Reservering Proj. karn. margr. 157.031 173.406 

  
 

Overige schulden 3.111  

  
 

  
 

Totale passiva 427.012 480070 
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Staat van Baten en Lasten (in €) 
 
 
 
 

	Baten 
	 	

	 	 	Giften Clubs 6.102 3.500 
Giften particulieren 584 1.951 
Overig giften  35.000  
Rentebaten 6.834 7.590 
Onttrekking reservering proj. 35.760 119.607 
Onttrekking karn.m. 19.448  
   
Totale baten 103.728 132.648 

	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	Lasten 

	 	
	  	Projecten 98.462 101.136 
Toename Reservering Karn. 
Margr 3.073  
Toename projectreservering 

 
52.594 

Bestuurs, reis en org. Kosten 3.117 4.116 
Overige schulden  3.111  

  
 

Resultaat -4.035 -25.198 

  
 

Totale lasten 103.728 132.648  
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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 2012 (in €) 
 

• Te vorderen posten 
 
Dit betreft te vorderen rente van spaarrekening en deposito.  
De vordering op Wilde Ganzen bestaat uit een verstrekte overbruggingsfinanciering in de 
vorm van een kortlopende lening van 100.000. Deze lening wordt nader toegelicht bij de 
alinea over de weerstandsreserve. 
 

• Banktegoeden  

   ABN Amro spaarrekening 
 

 €              438  
 ABN Amro bestuurrekening 

 
 €              864  

 ABN Amro deposito 
 

 €          95.000  
 Robeco 

 
 €        230.210  

 Totaal 
 

 €        326.512  
  

• 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 meer dan ooit nodig doordat de vermeerderingsbijdrage van 
NCDO is vervallen en de vermeerderingsbijdrage van Wilde Ganzen vanaf 1 januari 2009 
begrensd is. Door tegenvallende actieopbrengsten van de gezamenlijke stichting Fight for 
Sight kwam de continuïteit van een aantal projecten in gevaar. Er is een overbruggings-
financiering verstrekt aan het fonds van €100.000 in de vorm van een lening, met dien 
verstande dat het bedrag zal dor FfS worden afgelost met de actieopbrengsten van het 
komende jaar. Volgend boekjaar wordt de situatie geëvalueerd en wordt vastgesteld of c.q. 
in welke mate er behoefte is aan de restlening.   
 

• Eigen vermogen  
 
Het resultaat is onttrokken aan het eigen vermogen.  
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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 twee transacties geweest op de Robecofondsen. De rente is bepaald door het verschil 
tussen eind- en beginwaarde: 
 

Robeco 01-07-2010  €      324.787  
	Onttrekkingen  €      100.000  
	Rest  €      224.787  
	Robeco 30-06-2011  €      230.210  
	Toename  €          5.423  
	waarvan 

	 	Aandeel karn.m. 17/30  €          3.073 
	Aandeel SLWB 13/30  €          2.350  
	

	 	 	  
      
 
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. 
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• Projectreserveringen 
 

   Reservering Project KCCO  €          6.119  
 Reservering Project 2010-06 SLWB €          7.425 
 Reservering Project 2010-06 karn.m.  €          6.750 
   
 Totaal Project reservering  €        20.294  
 

   Reservering karn.m.  €      157.031 
 

   Totaal reserveringen 30-06-12  €      177.325 
 

   Totaal reserveringen 01-07-11  €      229.460  
 Verschil 2012-2011  €        52.135            
 

   • Onttrekking reserveringen 
 

Onttr. res. Proj. 2010-02 €        9.285 
 Onttr. res. Proj. 2010-06 slwb €      11.475 
 Onttr. res. Proj. 2010-06 karn. m. €        9.000 
 Onttr. res. Proj. 2011-02 €        6.000 
 Onttr. karn m.   2011-06 €      14.710  

Onttr. karn m.   2012-02 €        4.738 
  

Totaal onttrekkingen €      55.208 
 

    
• Toename projectreserveringen 
 

Toename karn.m. 
  €        3.073                 

 Totaal toename  €        3.073  
   
Verschil toename - onttrekking          €     52.135  

  
• Toelichting ontvangen rente: 

 
Robeco deel slwb  €       2.350  

	Robeco deel karn.m.  €       3.073  
	Spaarrekening  €          248  
	Deposito  €       2.015  
	Kosten bank  €          102 
	Rente vorig boekjaar  €       1.250 
	Rente volgend boekjaar  €          500  
	

  	Totaal rentebaten  €       6.834  
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• Toelichting ondersteunde projecten: 
 

 
 

Project 2010-02 €   9.285 
Project 2010-06-slwb € 11.475 
Project 2010-06-karn.m. €   9.000 
Project 2011-02 €   6.000 
Project 2011-02-a €   3.111 
Project 2011-05 € 24.290 
Project 2011-06 € 14.710 
Project 2011-07 €   1.000 
Project 2012-01 € 10.000 
Project 2012-02 €   4.738 
Project 2012-03 €      500 
Project WG 2011-630 €   4.352 
  
Totaal € 98.462 


