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Doelstelling 
 
De Stichting is een  organisatie van de Lions in Nederland. Op de internationale conventie 
van de Lions in 1925 in Cedar Point, Ohio hebben de Lions gehoor gegeven aan de oproep 
van de blinde gastspreker 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 gehele wereld geworden. Ook in Nederland werd hulp verleend aan 
“blinden” met name die 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 leden van de Lions Club Utrecht Host.  
De gedachte was om geheel in de geest van de “service” gedachte van de internationale 
Lions projecten op het gebied van blindheidsbestrijding kleinschalig te ondersteunen. 
Samenwerking met lokale Lions clubs in ontwikkelingslanden hoorde daarbij. 
Zo’n 20 jaar geleden is door de Gouverneurs Raad van de Lions besloten om werkgroepen 
op praktische gronden om te vormen tot “stichtingen” met een formeel bestuur en een 
duidelijke relatie waar het gaat om inhoudelijke en financiële verantwoording. Ook de Lions 
Werkgroep Blinden werd toen een Stichting; SLWB. 
De doelstelling van de Stichting is het stimuleren tot- en het verlenen van structurele 
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 of doen 
helpen met het herstellen van hun gezichtsvermogen. Door de jaren is een praktische 
werkrelatie met de organisatie “Wilde Ganzen” ontstaan. Deze relatie is geformaliseerd in 
een samenwerkingsverband genaamd Fight For Sight” en vastgelegd in een overeen-
komsten, welke jaarlijks indien nodig wordt bijgesteld. Hierdoor werd het mogelijk om de  
project begeleiding op professionele uit te voeren en te controleren. 
SLWB is een geregistreerde en erkende ANBI. 
 
Bestuurssamenstelling  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. P.J. D. Bolmers   (oogarts)    voorzitter 
Dhr. A. Roelofs      secretaris 
Ir. G. H. de Haas      penningmeester 
Dhr. B. Balgobind      lid  
Mw. Dr. M.J.  Jager  (oogarts)    lid 
     
Drs. G.M. Smith   (oogarts)     adviseur 
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 meeste overige leden in 2008, zij 
zijn aan hun 2e termijn begonnen. Alleen dhr. Bolmers is recent toegetreden. Het bestuur 
oriënteert verder op potentiële kandidaat bestuursleden. Dit om de continuïteit te kunnen 
waarborgen en het tijdig te kunnen laten inleren. Tijdens vergaderingen wordt het 
meervoudig district van de Lions in  Nederland 
vertegenwoordigd door de portefeuille-houdende districtsgouverneur, Mw. Ir. C.J.F. 
Winters-Boersma. 
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Dhr. Smith heeft afgelopen jaar na meer dan 6 jaar de voorzittershamer neergelegd en is 
opgevolgd door dhr. Bolmers. Het bestuur prijst zich gelukkig omdat de grote kennis, 
ervaring en het grote netwerk op het gebied van oogzorg hulpverlening van dhr. Smith voor 
de stichting beschikbaar blijft; dhr. Smith zal de vergaderingen nu als adviseur bijwonen. 
 
De bestuursleden zijn tevens bestuurslid van het samenwerkingsverband van SLWB met 
Wilde Ganzen genaamd Fight for Sight (FfS). De opbrengst van gerichte acties van 
Lionclubs voor FfS wordt door Wilde Ganzen vermeerderd met maar liefst 50%. 
 
 
 
Beloningsbeleid  
 
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Ook de adviseurs van het bestuur evenals de 
afgevaardigde van Lions Nederland zijn onbezoldigd. De bestuurskosten bestaan 
hoofdzakelijk uit secretariaats- en fondswervingskosten. De vergaderlokatie wordt 
gesponsord. Het bestuur is op de penning;  kosten worden doorgaans uitgedrukt in 
daardoor gemiste cataract operaties. 
 
Beleidsplan  
 
Het beleid van SLWB conformeert zich aan de richtlijnen, die geformuleerd zijn in het 
wereldwijde programma van “Vision 2020” . Dit laatste is een initiatief van de WHO (World 
Health Organization) en de IAPB (International Agency for the Prevention of Blindness). Het 
beleid van SLWB en trouwens ook van Wilde Ganzen is tevens in lijn met de z.g. 
“Millenium”doelstellingen. Ook wordt waar mogelijk het beleid afgestemd op het beleid van 
het “Sight First” programma van  LCIF (Lions Clubs International Foundation). 
 
De afgelopen jaren heeft het beleid zich gericht op het ondersteunen van primaire oogzorg 
programma’s. Deze waren gericht op het terugdringen van met name de achterstand in 
staaroperaties. Zuidoost Azië  is van oudsher het belangrijkste werkterrein met een 
geleidelijke verschuiving naar Midden-Afrika . 
Het bestuur hanteert de volgende uitgangspunten: 
 

• er moete sprake zijn van initiatief op locatie en er moet draagvlak zijn voor dit 
initiatief in de samenleving, op lokaal-, regionaal- of landelijk niveau.  

• steun wordt verleend in gebieden en/of regio’s  waar de nood structureel is en waar 
een plaatselijke organisatie aanwezig is om projecten te formuleren, uit te voeren 
en te rapporteren.  

• structurele ondersteuning is gericht op faciliteren van blinden- en slechtziendenzorg; 
te denken valt aan het bouwen van ziekenhuizen, het verstrekken van apparatuur, 
en aan educatie en opleidingsprogramma’s. 

• steun wordt voornamelijk via het samenwerkingsverband met Wilde Ganzen: ”Fight 
for Sight” gerealiseerd. 

Het bestuur zoekt waar mogelijk medewerking en steun van een landelijke “Vision 2010” 
commissie dan wel van lokale, regionale of landelijke Lion Clubs. Ook wordt nadrukkelijk 
samenwerking met en/of aansluiting gezocht met lopende programma’s van buitenlandse of 
binnenlandse NGO’s. 
 
Aan het einde van dit boekjaar heeft FfS in de laatste 20 jaar in totaal al meer dan 250.000 
patiënten kunnen helpen. De activiteiten van FfS in India en Nepal met onze lokale partners 
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zijn zodanig 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 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.  
 
SLWB wendt haar middelen aan voor snelle en kleinschalige hulp en voor hulpvragen die 
buiten de criteria van Wilde Ganzen vallen. Grote meerjarige projecten zullen zo veel 
mogelijk via Fight for Sight gekanaliseerd worden. Iedere ingebrachte Euro wordt €1,50; 
bovendien wordt dan het projectbeheer door Wilde Ganzen gedaan. De projecten worden 
zonder uitzondering ingebracht door het bestuur van SLWB en haar medische 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 goededoelengeld; dat is de 
individuele LionsClub. Ook dit boekjaar hebben clubs vele initiatieven ontplooid. De 
fundraisingactiviteiten liepen uiteen van vreemd- en oud geld inzamelingen, 
muziekfestivals, jampotacties, filmpremières en golftoernooien. Ook de aardbeving in Nepal 
heeft gulle gevers aangezet tot doneren. Na deze ramp is er een grote toename geweest 
van particuliere donaties als wel als die van LionsClubs. De opbrengsten waren, met de 
vermeerderingsbijdrage van Wilde Ganzen gemiddeld voldoende om onze jaarlijkse 
doelstelling te realiseren. Om de continuïteit van langjarige projecten zeker te stellen heeft 
SLWB een weerstandsvermogen aangelegd om de kortstondige kloven tussen de benodigde 
projectondersteuning en de geprognotiseerde opbrengsten van Lionclubs te overbruggen. 
SLWB is een wervingsoffensief gestart om meer clubs te bewegen om samen blindheid te 
bestrijden. Clubs hiertoe opgeroepen via artikelen in de Lion, via direct mail, via 
spreekbeurten en via de website. Nog geen 10% van de meer dan 400 Lionclubs dragen bij 
aan het lenigen van de nood. Bovendien zijn het vrijwel steeds dezelfde clubs. Het bestuur 
van SLWB blijft zich inspannen om meer clubs te bewegen om haar doelstelling financieel te 
steunen. SLWB en FfS danken naast meerdere individuele personen en instanties de 
volgende Lionclubs: LC Assen Drentsche Aa, LC de Bernisse, LC Deurne, LC Etten-Leur, LC 
Harderwijk, LC Haarlemmermeer Ringvaart, LC Isala Doetinchem, LC Land van Cuijk e.o., 
LC Lochem, LC Maastricht Euregio, LC Oss, LC Renkum Airborne, LC Sneek, LC Schouwen 
Duiveland, LC Utrecht Kromme Rijn, LC Voorst, LC Woerden, LC Wychen en LC IJsselmonde 
en LC Zuid-Kennemerland. Zelfs een Duitse club, namelijk LC Krefeld heeft gedoneerd. 
 
Samenwerkingsverbanden 
 

• Wilde Ganzen; WG + SLWB = FfS 
 

Een groot deel van de blindheidsbestrijdingsactiviteiten is al vele jaren gebundeld in het 
samenwerkingsverband van Wilde Ganzen en SLWB onder de naam Fight for Sight. De 
inleg van  Lionclubs substantieel vermeerderd. Ook dit jaar zijn er via FfS weer een groot 
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aantal blinden en slechtzienden geholpen door giften van LionsClubs, instellingen en 
particulieren. Wilde Ganzen blijft een zeer gewaardeerde en effectieve partner. 
 
De middelen van FfS komen ter beschikking van betrouwbare 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.  
 
De Stichting Lions Werkgroep blinden (SLWB) kanaliseert beleidsmatig tegenwoordig het 
merendeel van haar structurele hulpverlening via Wilde Ganzen. De samenwerking is 
formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Wilde Ganzen heeft voor SLWB 
een belangrijke meerwaarde. Vermeerdering van de ingelegde gelden is een belangrijke 
component. Maar zeker zo belangrijk is de projectbegeleiding gedurende de gehele 
projectlooptijd. Deze omvat screening, onderzoek in situ en een deugdelijke 
administratie. Zaken, die het vermogen van het (kleine) vrijwilligersbestuur van SLWB te 
boven gaan. SLWB zorgt primair via haar Lionsnetwerk voor de fondsenwerving en SLWB 
bepaalt de projectkeuze. Het bestuur bestaat volledig uit Lions, enkele leden zijn zelf 
oogarts met ervaring met werken in de tropen. Het bestuur beschikt verder over drie 
adviseurs gespecialiseerd in tropische oogheelkunde met actuele kennis van- en ervaring 
in de landen waar de Stichting actief is. 
 
Ook het komende jaar wordt de goede samenwerking met Wilde Ganzen voortgezet. 
Wilde Ganzen heeft ook te maken met krimpende fondsen en heeft een efficiencyslag 
uitgevoerd. Mede hierdoor is de overeenkomst bijgesteld. Wat blijft is de substantiële 
vermeerdering van de fondsen. Begin van het kalenderjaar krijgt WG van SLWB een 
prognose voor de komende projecten , de benodigde middelen en de benodigde totale 
vermeerdering voor dat jaar. Dat helpt WG met hun financiële planning. WG blijft het 
projectbeheer doen.  
SLWB heeft veel krediet opgebouwd bij WG door jarenlang goede projecten aan te 
dragen en een goede geldstroom te genereren. Daarom komen nu alle inzamelings-
gelden voor vermeerdering in aanmerking en is aanmelding vooraf van de beoogde 
inzameling bij WG niet langer vereist. Wel mag een LionsClub tijdens een specifieke 
inzamelingsactie voor de ”blinden” de bijdrage van Wilde Ganzen niet onvermeld laten! 
Verder is het beheer van de inzamelingsgelden tot het moment van besteding neergelegd 
bij SLWB. Het bestuur van SLWB  vindt dit alles een belangrijke en positieve 
ontwikkeling. De verantwoordelijkheden zijn duidelijker afgebakend, het voorwaarden 
voor het actievoeren voor hulp aan de “blinden” sterk vereenvoudigd. De transparantie 
wordt verhoogd, waardoor SLWB beter kan communiceren over de gesteunde projecten. 
Specifieke financiële controle op de “Fight for Sight” fondsen bij WG wordt door deze 
overeenkomst overbodig. 
Aan het einde van ons boekjaar (juni 2015) zijn de nog aanwezige middelen bij WG voor 
de hulp aan de “blinden” uitgeput aan onderhanden projecten. Het weerstandsvermogen, 
dat SLWB had ondergebracht bij WG is teruggestort naar SLWB. 
 

 
• LCIF 

 
Ondanks veelvuldige pogingen van het bestuur om een samenwerking op gang te 
brengen heeft het geen enkel concreet resultaat opgeleverd. In 2008 heeft topoverleg 
plaatsgevonden met de Amerikaanse bestuursvoorzitter Moore van Sight First II en later 
ook met Madden betreffende toekomstige samenwerking. Helaas blijft het op dat front 
stil. 



 

Jaarverslag SLWB 14-15       Pagina 7 van 14    
 

 
Continuïteit 
 
De meeste projecten hebben een lange termijn horizon en een duurzaam karakter. SLWB 
wordt geconfronteerd met het wegvallen van de vermeerderingsbijdragen van andere 
bronnen. Wilde Ganzen kampt ook met een terugloop van vrijwillige bijdragen aan hun 
adres. Daarom is het dan ook noodzakelijk om een weerstandsreserve aan te houden om de 
continuïteit van langjarige projecten te waarborgen.  
 
Projecten 
 

• Benin Mali 
 

In Benin staat een oogziekenhuis dat geleid wordt door Dr. Andrew Potter. Het 
ziekenhuis is meerdere malen door SLWB ondersteund en Dr. Potter is een 
betrouwbare partner gebleken. Hij heeft een gevorderde leeftijd en hij heeft een 
beoogd opvolger. Deze Dr. Gouda heeft een meerjarige opleiding nodig om in de 
opvolging te voorzien. SLWB betaalt de opleidingskosten. Dit project komt niet 
voor vermeerdering in aanmerking omdat WG opleidingen nooit financiert. 
 

• Nepal 
 

Noodhulp na aardbeving. SLWB is decennia lang actief in Nepal en heeft daar 
meerdere betrouwbare partners. Een daarvan is het Himalaya Eye Hospital in 
Pokhara. Noodhulp is door SLWB verstrekt, mede voor hulp aan 
aardbevingsslachtoffers. Deze steun komt niet voor vermeerdering in aanmerking 
omdat WG zich concentreert op projecten van structurele aard. 

 
Adviseurs 
 
Veel dank gaat uit naar onze adviseurs Mw. Drs. Margreet Hogeweg, Mw. Dr. Karin van Dijk 
en Drs. G.M. Smith. Zij hebben het bestuur steeds met hun kunde, hun netwerk  en hun 
ervaring met het werken in Azië en Afrika bijgestaan bij de voorbereiding en uitvoering van 
hun taken, en zij hebben aan onze Stichting de professionaliteit gegeven, waardoor SLWB 
en FfS zich kan meten met andere toonaangevende NGO’s op dit gebied. De band met het 
hoofdbestuur (gouverneursraad) van Lions Nederland werd tijdens het boekjaar 
onderhouden door districtsgouverneur mw. ir. C.J.F. Winters-Boersma (Ina). 
Veel dank voor de plezierige enthousiaste en professionele invulling. 
 
Ondertekening 
 

Namens het bestuur SLWB 
 

Peter Bolmers, voorzitter 
Arnold Roelofs, secretaris 
Gert de Haas, penningmeester 
Bhola Balgobind, bestuurslid 
Martine Jager, bestuurslid 
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Contactgegevens 
 

• Postadres 
 

Stichting Lions Werkgroep Blinden 
Ottersumseweg 58 
6591CM Gennep 

 
• email 

 
blinden@lions.nl 

 
• website 

 
De activiteiten van SLWB zijn terug te vinden op onze websites: 
 
www.slwb.nl; 
www.fightforsight.nl;  
 
en op de site van Lions in Nederland.  
 
https://www.lions.nl/Lions_helpen/49/Stichting_Lions_Werkgroep_Blinden.html 
 
of ga naar 
 
www.lions.nl  
en kies op de homepage onder categorie LIONS HELPEN de knop Stichting Lions 
Werkgroep Blinden. 

 
• Bankrekening SLWB 

 
Nummer 439221315, t.n.v. St Lions Werkgr. Blinden. 
IBAN:  NL43ABNA0439221315 

 
• KvK nummer SLWB 

 
41184947 
 

• RSIN nummer SLWB 
 

805263524  
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Balansen per 30 juni (in €) 
 
 

   
   

  
2015 

  
2014 

     
 

     
 

Activa 
    

 

     
 

Te vorderen posten 
 

550 
  

750 
Banktegoeden 

 
388.189 

  
341.852 

      
Totale Activa 

 
388.739 

  
342.602 

     
 

 
 
 
 

    
 

Passiva 
    

 

     
 

Eigen vermogen 
 

113.978 
  

119.893 
Weerstandsreserve 

 
100.000 

  
    50.000 

Projectreserveringen 
 

6.119 
  

6.119 
Reservering Proj. karn. 

margr. 168.642 
  

166.590  

  
 

  
 

     
 

Totale passiva 
 

388.739 
  

342.602 
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Staat van Baten en Lasten (in €) 
 

	 	 	
2014-2015 

  
2013-2014 

	 	 	 	 	 	
	

Baten 
	 	 	 	 	

	

	 	 	 	 	 	
	

Giften Clubs 
  

18.474 
  

750  
Giften particulieren 

  
3.119 

  
584  

Overig giften    17.045   14.343  
Rentebaten 

  
3.828 

  
2.991  

Onttrekking karn.m. 

 

 

 
 

4.444      

  
Bijzondere baten 35.547  
   

Totale baten 
  

78.013  
 

 
 23.112 

        

	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	
	

Lasten 
	 	 	 	 	

	

	 	 	  	 	
	

Projecten 
  

29.125 
  

11.944 
Toename Reservering 
Karn. Margr.   2.052   3.302 
Toename 
weerstandsvermogen   50.000    
Bestuurs, reis, bank en 
org. kosten   2.751   1.690 
Resultaat   -5915   6.176 
       
       
Totale lasten   78.013   23.112 
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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 2015 (in €) 
 

• Te vorderen posten 
 
Dit betreft te vorderen rente van spaardeposito. 
 
 

• Banktegoeden 
 

  ABN Amro bestuurrekening 439221315      22.776 
ABN Amro rekening Black and White 437468976 0  
ABN Amro spaarrekening 416480004 25.000 
ABN Amro deposito 523454309 100.000  
Robeco 283852534 240.413 
Totaal 

 
388.189  

 
• 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. 
Het SLWB bestuur heeft besloten de grote, structurele en meerjarige projecten via het 
samenwerkingsverband Fight for Sight te laten lopen. Kortstondige eenmalige projecten en 
noodhulp lopen vooral via SLWB. De meerjarige projecten van FfS betekenen omvangrijke 
verplichtingen. Deze worden bekostigd uit de gestaag binnendruppelende actieopbrengsten 
van Lions. Hierdoor kan tijdelijk het eigen vermogen tot een zorgelijk laag niveau zakken, 
waardoor de aanname van nieuwe projecten van de gezamenlijke stichting Fight for Sight 
gevaar kan lopen. De continuïteit van de hulpverlening hierdoor gevaar. Op middellange 
termijn (2 jaar) zijn inkomsten en uitgaven echter goed in balans.  
 
Het samenwerkingsverband van SLWB met Wilde Ganzen heet Fight for Sight. Deze 
samenwerking is veranderd. Gebleven is de projectkeuze door SLWB en het projectbeheer 
door Wilde Ganzen. Lions zijn een zeer betrouwbare partner gebleken binnen FfS, reden 
voor WG om hun vermeerderingsvoorwaarden à priori bij SLWB neer te leggen i.p.v. bij de 
individuele clubs. Daardoor komen zo goed als alle door SLWB ingezamelde gelden in 
aanmerking voor vermeerdering. SLWB beheert voortaan alle ingezamelde gelden en 
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betaalt WG een netto bedrag op het moment dat WG de betaling doet aan het project. In 
tussentijd heeft WG het bedrag vermeerderd. De geldstroom binnen SLWB zal hierdoor naar 
verwachting groter worden, evenals de onzekerheid tussen de met horten en stoten 
binnenkomende inkomsten en hoge uitgaven aan grote projecten. Het bestuur heeft daarom 
besloten het weerstandsvermogen te vergroten naar €100.000. 
 

• Eigen vermogen 
 
Het resultaat is aan het eigen vermogen onttrokken.  
 
 

• Bijzondere baten 
 
De bij Wilde Ganzen nog vrij te besteden gelden van het fonds Fight for Sight zijn onder 
beheer gebracht van SLWB. Het betreft gelden die door Lions  en SLWB bijeen zijn gebracht 
en die aangewend werden om continuïteit te waarborgen van langlopende FfS projecten. 
 
 

• 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 geen transacties geweest op de Robecofondsen. De rente is bepaald door het verschil 
tussen eind- en beginwaarde: 
 

  
	Robeco 30-06-15 240.412 	

Robeco 01-07-14 237.516  
	toename          2.897  
	waarvan 

	 	aandeel karn. M. 17/24 2.052 
	aandeel SLWB      7/24 845 
	

	 	 	  
 
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 Karn.M. 2015 168.642 
 

   Totaal reserveringen 30-06-15 172.709 
 

   
 

  
 

   
   • Onttrekking reserveringen 

 

    
• Toename projectreserveringen 
 

toename karn.M. 2.052  
 

    
• Toelichting ontvangen rente: 

 
Robeco deel slwb  845 

	Robeco deel karn.M.  2.052  
	spaarrekening  3  
	deposito  1.128  
	rente bestuurrekening  0 
	rente vorig boekjaar  -750 
	rente volgend boekjaar  550  
	

 
 

 	totale rentebaten  3.828 
	

	
	

	 	 
• Opsomming door SLWB ondersteunde projecten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Project  oogheelkundige opleiding Benin 
Project  Noodhulp Nepal 
 

        14.125         
        15.000 

       

Totaal 
          

29.125     
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Bijlage 1: Overzicht Projecten Fight for Sight 
 
Fight for Sight 
Projecten 

Resultaten Startjaa
r 

Betaald  
2014-2015 

    
Burundi 
Cambodja 
Kenia 
Laos 
Malawi 
Nepal 
Thailand 
 

oogzorg en onderwijs 
voorkomen en behandeling oogaandoeningen  
oogzorg Kwale district 
bouw oogkliniek 
oogzorg voor kinderen 
opleiding blinden 
bouw oogkliniek 

2015 
2014 
2015 
2014 
2015 
2015 
2015 

€  20.627 
€  38.481 
€  12.538 
€  35.000 
€  29.000 
€  14.214 
€  37.142 

NB. Betalingen gedurende boekjaar van SLWB 


