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1 OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2015 van Stichting Blinden-Penning te Amsterdam
gecontroleerd. De controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens bij de jaarrekening 2015.

2 ALGEMEEN

2.1 Bestemming saldo van baten en lasten 2015

Het saldo van baten en lasten over boekjaar 2015 bedraagt nihil, derhalve vindt er geen resultaatbestemming
plaats.

2.2 Omschrijving van de activiteiten

Het doel van Stichting Blinden-Penning is in artikel 3 van de statuten als volgt beschreven:

Het doel der stichting is de bevordering van de integratie van blinden en slechtzienden in de samenleving, zodat
zijzich op maatschappelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied optimaal kunnen ontplooien.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- Het verstrekken van periodieke uitkeringen;
- het verstrekken van financiële hulp bij studie;
- het bevorderen en/of veeorgen van recreatiemogelijkheden;
- het bevorderen en/of vezorgen van huisvesting;
- het stimuleren van en/of deelnemen aan research naar en vervaardigen van voor blinden en slechtzienden
geëigende hulpmiddelen;

- het bevorderen en/of vezorgen van sportbeoefening door blinden en slechtzienden;
- het bevorderen en/oÍ vezorgen van gezinshulp voor bejaarde blinden en slechtzienden door voor dit doel

geschoolde personen;

- het stimuleren van alle overige activiteiten die de integratie van blinden en slechtzienden ten goede komen

Voor het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen, die deel
uitmaken van de organen van de stichting.
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Het bestuur was per 31 december 2015 als volgt samengesteld:

lr. A. Meerstadt

Drs. J. Koning

Prof. dr. P. van Gool

Drs. M. Marinkovic

Mr M. van der Goes - Doeksen

Voozitter
Secretaris

Penningmeester
Bestuurslid

Bestuurslid

Directie:

De directeur van de stichting is mevrouw drs. l.C. Schwalbach.

2.3 Vestigingsplaats

De stichting is statutair gevestigd op Baron G.A. Tindalplein 1 te Amsterdam

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

RSM Netherlands Accountants N.V.

C. van Dijk RA
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Bestuursverslag van de Stichting "Blinden-Penning,' over 2015

Verslas van het bestuur
In 2015 bestond de stichting 100 jaar. Dit bijzonder lustrum is gevierd in een
bijeenkomst op 7 november 2015 in de Arnstelkerk in Arnsterdam met relaties en
cliënten. Ter gelegenheid van het lustrurr is een boekje rnet CD uitgebracht waarin de
geschiedenis van de sticl-rting is beschreven en wordt verleld.
De stichting is t,ooftgekomen r-rit de "2 /, Cents Hulpvereeniging Blinden-Penning", die
in 1915 is opgericht. Die verenigin,q is in het leven geroepen ter ondersteur-ring van de
Vere(e)niging (later Stichting) tot Werkverschafïng aan Hulpbehoevende Blinden, die
in 1865 is ontstaan als "Werk-lnrigting" voor blinden. De ondersteunir-rg rnaakte het
mogelijk hogere lonen aan de blincler-r te kunnen betalen in de werkplaatsen van de
Stichting Werkr.'erschafling. lrr die u,erkplaatsen maakten blinden oncler anclere borstels,
matten en manden.

Straatverkoper van de Vereeniging (later Stichting) tot Werkverschaffing aan Hulpbe6oer.ende Blinden
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Eind jaren tachtig van de vorige eeuw is de blindenwerkplaats van de Stichting tot
Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden gefuseerd met andere gemeentelijke
sociale werkplaatsen. Het werkterrein van de genoemde stichtingen verschoof daarmee
naar maatschappelijk werk. Door de fusie konden de vrijkomende gebou\ven van de
werkplaats worden verkocht. Dat r,r,as de basis van het huidige kapitaal van de Stichting
tot Werkverschaffingaan Hulpbehoer,,ende Blinden. Daarmee werd deze stichting de
organisatie die het kapitaal beheerde en die haar beleggingsopbrengsten ter bescl-rikking
stelde aan de Stichting "Blinden-Penning". In feite draaiden de rollen van beide
stichtingen zich otn. Zo werd de Stichting "Blir-rden-Penning" de organisatie die het
sociale en tnaatschappelijk rverl< uitvoerde met het geld van de Stichting tot
Werkverschaft'ing aan Hulpbehoevende Blinden. Een en ander rnaakte het nrogelijk dat
het sociaal en tnaatschappelijk rverk voor blinden en slechtzienden in Arrsterdam kon
worden vootlgezet. Verder konden subsidies rvorden verstrekt aan projecten in binnen-
en buitenland. Dit is nu nog altijd het geval. De stichting is spriuglevend, ondanks haar
gevorderde leeftijd! De sticlrting bli.ift inspelen op de noden van vooral Alnsterdamse
blinden en slechtzienden.

Aankomst van cliënten voor het lustrum
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Lustrumviering in de Amstelkerk in Amsterdam op 7 november 2015

optreden van het Amsterdams Smartlappenkoor tijdens het lustrum

ln20l5 is de Stichting "Blinden-Penning" onverminderd verder gegaan rnet haar
activiteiten. Het gaat hier vooral om het voor blinden en slechtzienden organiseren van
dagactiviteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding (gymnastiek, dansen en yoga,
koken en bakken, knutselen, evenals soosrniddagen) in het activiteitencentrum van de
stichting in Amsterdam. Verder was er rnaatschappehjk werk gericht op het
ondersteunen van cliënten in de thuissituatie. Ook was er, net als in de yoorafgaande
jaren, sprake van het verlenen van subsidies voor medisch onderzoek op het terrein van
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blindheid, voor recreatie en sport, voor toegang tot het arbeidsproces en scholing, voor
sociaal maatschappelijke projecten, evenals voor buitenlandse projecten. Ten opzichte
van vorig jaar zijn de totale lasten enigszins afgenornen van € 37 6.063 in 20 1 4 naar €
362.124 in2015.Deze daling is vooral toe te schrijven aan een geringere
subsidieverlening en aan lagere alschrijvingen. Hiertegenover stond dat er rleer geld is
uitgegeven voor eigen activiteiten, waaronder het vieren van het genoemde 100 jarig
bestaan van de stichting. Ook zijn de personeelskosten gestegen.

Het beleidsplan van de stichtin g "Blinden-Penning"
Een ANBI dient over een actueel beleidsplan te beschikken dat inzicht geeft in de door
de instelling te verrichten werkzaarnheden ter verwezenlijking van haar doelstellinB, de
w\ze van werving \/an inkonrsten, het beheer van het vermogen van de instelling en de
besteding daarvan. Hieronder volgt dit beleidsplan.

Doelstelling
De stichting heeft statutair ten doel het bevorderen van de integratie van blinden en
slechtzienden in de samenleving, zodat ztj zich op maatschappelijk, sociaal, cultureel en
economisch gebied optirnaal kunnen ontplooien,

Werkrvijze
De stichting vervult haar doelstellingen door zell werkzaamheden te verrichten voor de
doelgroep en door het verstekken van subsidies aan particulieren en aan organisaties die
zich hiervoor inzetten. Wat betreft de subsidies aan particulieren richt de stichtin g zich
op blinden en slechtzienden in de regio Amsterdarn. Daarbij gaat het dan vooral om het
geven van eenrtalige bijdragen voor situaties waarin een dergelijke bijdrage nodig is orn
tot ontplooiing te kunnen komen. Wat betreft de subsidies aan andere organisaties gaat
het om het ondersteunen van projecten voor blinden en slechtzienden nret betrekking tot
de medische ontwikkelingen op het terrein van blindheid, voor recreatie en sport,
betreffende toegang tot het arbeidsproces en scholing, voor sociaal maatschappelijke
projecten, evenals voor buitenlandse projecten (zie verder hierna).

Eigen maatschappelijk werk
Zoals gezegd vervult de stichting l-raar doelstellingen in belangrijke rrlate door het zelf
verrichten van praktisch maatschappelijk werk voor blinde en slechtziende volwassenen
in de regio Arnsterdam. De behoefte hieraan neernt toe. Verschillende maatschappelijke
ontwikkelingen dragen daartoe bij, zoals de bezuinigingen op het gebied van zorg en
welzijn. Het gaat dan vooral om een toenemend gebrek aan tijd en aandacht in de
reguliere zorg voor ouderen en gehandicapten. Mede dankzij de toewijding van onze
medewerkers en vrijwilligers kan de stichting wèl de aanvullende zorg en aandacht
geven. Het gaat hier vooral orn het voor blinden en slechtzienden organiseren van
dagactiviteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding in het activiteitencentr.um van de
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De status van de stichting
De Stichting "Blinden-Penning" is rnet ingang van I januari 2008 aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting heett geen rvinstoogn-rerk.



stichting in Amsterdam. Verder is er maatschappelijk werk gericht op het ondersteunen
van cliënten in de thuissituatie. Dit varieert van bemiddeling br.; het zoeken naar een
geschikte woning, het verzorgen van de aanvraag van een begeleiderskaarl
openbaarvervoer tot ondersteunende gesprekken bij het verlies van een partner of bij de
verwerking van problemen bij slecht zien. Ook w'orden feestda gen gezamenlijk gevierd.
Verder geven de medewerkers informatie op vele terreinen. Het eigen werk richt zich in
de praktijk vooral op blinde en slechtziende volrvassenen waarbij de groep ouderer-r
(boven een leeftijd van 75 laar) het grootst is.

Su bsidieverlening
Naast het eigen maatschappelijke rverk verstrekt de stichting, zoals gezegd, ook
subsidies ten behoeve van de doelgroep. Voor de totale uitgaven rvordt per jaar een
uitgavenplafond vastgesteld. Dit plafond is in beginsel gebaseercl op de geraaurde totale
beleggingsopbrengsten van de steunsticlrting, de Stichting tot Werkverscl-rafÍing aan
Hulpbehoevende Blinden. Aan die opbrengsten kunnen eventueel rvorden toegevoegd
ontvangen bedragen uit hoofde van erfstellingen, legaten en schenkingen. Binnen het
totale subsidieplafond worden (minimurn en maxirnum) budgetten gehanteerd voor de
verschillende soorlen subsidies. De invulling van de budgetten is afhankelijk van de
subsidieverzoeken en de mate rvaarin die worden toegekend en opgeroepen. Gedurende
het jaar kan daarbij sprake zijn van bijsruring.

De stichting als activiteitencentrum
Wat betreft de werkverdeling tussen de Stichting "Blinden-Penning" en de Stichting tot
WerkverschafÏng aan Hulpbehoevende Blinden zij het volgende opgernerkt. Ingevolge
een in oktober 1987 genomen bestuursbesluit komen met ingang van het boekja ar t98l
alle exploitatiekosten, die geen rechtstreeks verband houden met de
beleggingsopbrengsten van de Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende
Blinden, ten laste van de Stichting "Blinden-Penning". De Stichting "Blinden-penning"
is dus vanaf 1987 het lichaam waar de feitelijke sociale en maatschappelijke activiteiÉn
geconcentreerd zi.in. De Stichting tot WerkverschafÏng aan Hulpbehoevende Blinden is
sindsdien de organisatie rvaarin de beleggingsactiviteiten plaatsvinden.

De wijze van werving van inkomsten
De stichting beschikt niet over een eigen veunogen en doet niet aan fbndsentverving.
Hierdoor heeft de stichting geen eigen inkomsten van relevantie (schenkingen, legÀn
en dergelijke buiten beschouwing gelaten). De stichting dekt de kosten van de rotale
activiteiten uit een subsidie die jaarlijks wordt gekregen van de Stichting tot
Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden. Die subsidie wordt aan het eind van het
jaar vastgesteld op basis van het totale negatieve saldo van baten en lasten en wordt dan
verrekend met eventuele ontvangen voorschotten.

Risicobeheersing
Met het oog op de risicobeheersing heeft de stichting het nodige geregeld. Zo geldt er
een procuratieregeling voor de betalingen en de verstrekking van de subsidies. Die
regeling komt er in hoofdlijnen op neer dat er pas betalingen kunnen plaatsvinden na
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tekening van betalingsopdrachten door twee bestuursleden. Verstrekking van subsidies
boven de € 10.000 per ontvanger vereist een meerderheid in de bestuursvergadering.

Activiteiten in 2015

Eigen maatschappelijk werk in 2015
Eind 2015 stonden 82 blinden en slechtzienden ingeschreven in het cliëntenbestand van
stichting "Blinden-Pentring". In 2015 hebben 75 van hen deelgenomen aan de
verschillende activiteiten. De overige cliënten staan op de wachtlijst, wonen buiten de
regio of kunnen vanwege fysieke of psychische problerren niet (rneer) aan activiteiten
deelnemen. Met hen wordt telefonisch contact onderhouden en zij ontvangen van de
stichting een kerstpakket en verjaardagsattentie. I-Iet bestuur beseft dat de eigen
maatschappelijke activiteiten veel tnzeÍ, aandacht, tact en kennis vragen. In dit licht
spreekt het bestuur graag waardering uit voor de directeur en onze medewerkers. ln het
bijzonder gaat dank uit naar onze vrijw'illigers zonder rvie het eigen maatschappeh.yk
werk op de huidige schaal niet rnogellk is.

Subsidieplafond voor 2015
Eind 2014 is het uitgavenbudget voor 2015 vastgesteld. Daarbij is een streeÍhaarde voor
het subsidiebudget op transactiebasis vastgesteld van € 75.000. Br.1 de vaststelling is
onder andere gelet op de vermogenspositie van de steunstichting, op de verwachtingen
over beleggingsrendementen en op de kosten van het werkapparaat en het eigen
maatschappelijk werk. Voor 2014 gold een bedrag van € 100.000. Boven deze
streefu,aarde konden in beginsel nog middelen ter beschikking worden gesteld uit
ontvangen erfstellingen, legaten en schenkingen. In 2015 was in dit kader sprake van een
gift van C 1.645. Op transactiebasis is in 2015 voor € 52.605 aan subsidies verstrekt
(tegen e %.494 in 2014). Daarrnee zijn de totale subsidie-uitgaven ruim onder het
afgesproken subsidieplafond (van € 75.000 + € I .645) gebleven.

To e de en erealiseerde subsidies van de Stichtin " Blind en-Pen ni
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201.4 2015Op transactiebasis

gerealiseerd mt ntmum ma xtmum s treef-
wa a rde

gerealiseerd

A. Projecten met betrekklng tot
de medische ontwi kkelingen
betreffende bl i ndhei d

B. Projecten m.b.t. recreatie en

sport
C. Proj ecten m.b.t. het
a rbei dsproces en schol i ng

D. Soclaal maatschappel ijke
proj ecten

E. Buitenl a ndse proj ecten

32.500

11.850

28.700

20.719

9.562

20.719

9.562

3.188

24.375

11.250

24.375

11.250

3.750

20.000

20.000

11.910

3.000

7.050

Totaal toegezegde subsidies op

transactiebasis 98.050 63.750 75.000 75.000 61.960
Vrijval van subsidies (-) -4.556 -9.3s5
Ges ubs i di eerde proj ecten 93.494 52.60s
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Het grootste gedeelte van nieuw verstrekte subsidies is in 2015 geweest voor medisch
onderzoek en voor projecten met betrekking tot het arbeidsproces en scholing. Daarna
volgden sociaal maatschappelijke projecten voor blinden en slechtzienden. Verder waren
er projecten met betrekking tot recreatie en sport en buitenlandse activiteiten. Voor een
overzicht van de gesteunde projecten zij verwezennaar de bijlagen in dit jaarverslag.
Wat betreft de allocatie van de subsidies op transactiebasis kan rvorden gesteld dat in
2015 op basis t,an toezeggingen er op bijna alle ter:reinen iets minder is toegekend dan
was voorgenolnen, behalve bij sociaal rnaatschappelijke projecten, waar sprake \\/as van
een kleine overschrijding van het budget.

Gift van de Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden.
Ter dekking van het negatieve saldo van baten en lasten (exclusief giften) van € 360.119
van de stichtirrg over ?015 is een subsidie van gelijke ornvang verkregen van de
Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden. In 2014 was € 376.058
aan subsidie verkregen.

Activiteiten van het bestuur. bestuursanl enstelling en andere pe rsonele zaken
Het bestuur kwam in 2015 zeven keer bijeen, waaronder twee keer per telefoon.
Hiernaast is er regelmatig overleg geweest met de directeur van de Stichting "Blinden-
Penning" en heeft het bestuur hand- en spar-rdiensten verricht voor de organisatie. In de
bestuursvergadering van l3 rnei 2015 is de jaarrekening van de stichting over 2014
vastgesteld. De accountant, RSM Netherlands Accountants NV, heeft de genoemde
jaarrekening over 2014 gecontroleerd en goedgekeurd.

Bestu urssamenstelling
Het bestuur van de stichting was eind 201 5 als volgt samengesteld
Ir. A. Meerstadt, voorzitter
Drs. J. Koning, secretaris
Prof. dr. P. van Gool, penningrneester
Drs. M, Marinkovic
Mr M. van der Goes-Doeksen

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid van
herbenoeming. Wat betreft de wijze van benoeming en ontslag van het bestuur is in
aanvulling op de statuten een protocol opgesteld. Daarin is geregeld dat nieuwe
bestuurders worden gezocht op basis van een vooraf vastgesteld profiel, waarbij geldt
dat de stichting streeft naar een pluriforme samenstelling van het bestuur. Brj de
benoerning van nieuwe bestuurders wordt verder vooral gelet op feeling rnet de
doelstellingen van de stichting, evenals op integriteit, bekwaamheid, beschikbare tijd en
teamgeest.

Het rooster van aftreden van het bestuur is als volgt.
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Drs. J. Koning
Prof. dr. P. van Gool
Drs. M. Marinkovic
Mr M. van der Goes-Doeksen

201 8

2016
2019
20t9

Wijzigingen in het bestuur
In het verslagjaar was er geen q,ijziging in de samenstelling van het bestuur

Zelfevaluatie
Het bestuur houdt een keer per tu,ee jaar een zelÍèvaluatie aan de hand van een lijst uret
criteria. In de vergadering van ?8 nover-r-rber 2014 heeft het bestuur haar tunctioneren
voor het laatst geër,alueerd. Uit die evaluatie kr.r,am onder andere naar voren dat bestuur
naar behoren denkt te functioneren. De directeur meldde alles bij het bestuur kwijt te
kunnen en respons te krijgen. In 2016 zal er weer een zelfevaluatie plaats vinden.

Personeel en honorering
De stichting had gedurende het jaar gemiddeld twee medewerkers in dienst op basis van
een volledig dienstverband. Ook waren er zes vrijwilligers die uit naam van de stichting
werkten. Zij kregen een onkostenvergoeding conforrn de Í-rscale norrr. De bestur,rrsleden
ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoeding. Het bestuur van de stichting
vormt ook het bestuur van de Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende
Blinden. Het bestuur en de directeur van de stichting hebben verder geen functies op het
terrein van de sticl-rting en ten aanzien van blinden en (visueel) gehandicapten. De
bestuursleden hebben intern n-relding gernaakt van hun andere functies.

Personeels- en organisatiekosten
De totale lasten van de organisatie (exclusief subsidies) hadden in 2015 een olnvang van
€ 309.519 tegen € 282.569 in 2014. De stijging hiervan is vooral veroorzaakt door de
kosten van het lustrum (ter grootte van C 17.445). Van de totale lasten vormen de
personeelskosten de grootste post, met een omvang in2015 van € 158.433. Het gaat hier
ook om de kosten van de tnzeÍ van medewerkers voor het eigen maatschappehJk werk.

Nadere informatie
Nadere informatie over de activiteiten van de stichting kunnen worden verkregen br.1 de
directie van de Stichting "Blinden-Penning"; bij mevrouw drs. I.C. Schwalbach, per
adres Baron G.A. Tindalplein 1, 1019 TW Amsterdam, telefoonnummer: O2O-4703644,
e-mailadres: info@blinden-penning.nl, website: www.blinden-penning.nl.
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Bijlage 4.1

bij rapport d.d. 1 1.05.2016

SÍichÍing Blinden-Penning te Amsterdam

4.1 BALANS pER 31 DECEMBER 2015 (2014)

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Verbouwing

lnventaris

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraden

Vorderingen

Vorderingen op gelieerde stichtingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

31-12-2015 31-12-2014

€ € €

28.477

4.266

25.070 32.743

5,1 46

3.607

7.774 8,753

17 674 17.865

22.499
2.571

1

3.775
3.999

50.519 59.362
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Bijlage 4.1

bij rappot d.d. 1 1.05.201 6

SÍichling Blinden-Penning te Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (20141

( Na resultaatbestemming)

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal

Kortlopende schulden

Subsidieverplichtingen

Belastingen en premies sociale vezekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

31-12-201s 31-12-2014

€€€

1.004 1.004

25.450

3.905

20.1 60

34.700

3.560

20.098

49.515 58.358
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Bijlage 4.2

bijrappon d.d. 11 05.2016

Stichling Blinden-Penning te Amsterdam

4.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (20141

2015 2014

Baten

Subsidie van de Stichting tot WerkverschafÍing aan Hulpbehoevende Blinden

Giften

Som der baten

Lasten

Personeelskosten

Afschrijvingen

Activiteiten

Gesubsidieerde projecten

H uisvestingskosten

Kantoorkosten

Algemene kosten

Som der lasten

Het saldo van baten en lasten bestaat uit:

Som der baten

Som der lasten

Saldo van baten en lasten:

€

360.479

1.645

€

376.058

5

362.124 376.063

158.433

7.673
79.866

52,605

44,884

7.1 95

11.468

149.167

11.783

59.295

93.494

44.155
5.551

12.618

362124 376.063

362 124

362124 -

376.063

376.063
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Bijlage 4.3

bij rapport d.d. 1 1 .05.2016
SÍrchÍing Blinden-Penning te Amsterdam

4,3 GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING

Aloemene qrondslaqen voor de oostellinq van de iaarrekeninq

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 "Organisaties-zonder-winststreven", zoals gepubliceerd onder
verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Aangezien het bestuur een begroting niet als
belangrijk sturingsinstrument gebruikt, is deze niet opgenomen in de jaanekening.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs oÍ de
actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaanekening bekend zijn geworden.

Het bedrag waarmee de lasten de baten overschrijden wordt elk jaar gedekt door de Stichting tot
Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden.

Vergelljking met voorgaand jaar:

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Schattingen:

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van
Stichting Blinden-Penning zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven van het in artikel 2'.362]id I BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaanekeningposten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Voorraad

De voorraad betreft de voorraad blinden-penningen aanwezig bij de stichting. De penningen zijn gewaardeerd op
€1.
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Bijlage 4.3 (vervolg)

bij rapporl d.d. 1 1.05.201 6

SÍichÍing Blinden-Penning te Amsterdam

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusieÍ
de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voozieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalÍ maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslaqen voor de staat van baten en lasten

Giften

Giften worden verantwoord in het jaar waarop de gift betrekking heeft.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekkíng
hebben,

Gesubsidieerde projecten

Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning schriftelijk
aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte afdwingbare verplichting is ontstaan, ongeacht in
welk boekjaar de subsidie wordt uitgekeerd.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaí het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik
afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Pensioenlasten

Stichting Blinden-Penning heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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Bijlage 4,4

bij rappon d.d. 1 1.05.201 6

Stichting Blinden-Penning te Amsterdam

4.4 ToELICHTING Op DE BALANS pER 31 DECEMBER 2O1s l2}14l

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari20l5

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve aÍschrijving

Verbouwing lnventaris Totaal

€ €

59.779

31.302 -

30.172

25.906 -

€

89.951

57.208

28.477 4.266 32.743

Mutaties 2015

Afschrijvingen 5.978- 1.695- 7.673

5978 - 1695 - 7.673

Boekwaarde per 31 december 201 5

AanschafÍingswaarde

Cumulatíeve afschrijving

22.499 2.571 25.070

De materiële vaste activa zijn direct in gebruik ten behoeve van de doelstelling van de stichting
Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 10o/o - 20y0.

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2015 31-12-2014

Voorraden

Voorraden penningen

59.779

37,280 -

30.172

27,601 -

89.951

64.881

€ €

Het aantal penningen aanwezig bijde Stichting bedraagt 25 stuks (2014:25 stuks). Deze penningen zijn niet
gewaardeerd. ln 2015 zijn er geen penningen uitgereikt.
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Bijlage 4.4 (vervolg)

bij rappot d.d. 1 1 .05.2016
Strchtlng Blinden-Penning te Amsterdam

Vorderingen

Vorderingen op gelieerde stichtingen

Rekening-courant Stichting tot WerkverschafÍing aan Hulpbehoevende
Blinden

ING Bank

Kas

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal

31-12-2015 31-12-2014

€

3.775 5 146

€

Over de rekening-courant verhouding met Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden wordt
over het boekjaar geen rente gerekend. 0mtrent aflossingen en zekerheden zijn geen aÍspraken gemaakt.

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 3.ggg 3.607

Liquide middelen

17,256
418

17.627

238

17.674

1.004

17.865

1.004

Het stichtingsvermogen is ontstaan als gevolg van de fusie met Stichting Christelijke Blindenhulp "De Fakkels
Bijeen",
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Bijlage 4.4 (veruolg)

bij rapporl d.d. 1 1,05.2016
SÍrchllng Blinden-Penning te Amsterdam

Kortlopende schulden

S u b s i d i ev e rp I i chti n g e n

Subsidieverplichtingen

Belastingen en premies socla/e verzekeringen

LoonhefÍing

Overige schulden en ovelopende passiva

Nog te betalen accountantskosten
Reservering vakantiegeld en -dagen

Nog te betalen vervoerskosten diverse activiteiten
Overige schulden

Over de rekening-courant verhouding met Stichting tot WerkverschafÍing aan Hulpbehoevende Blinden wordt
over het boekjaar geen rente gerekend. Omtrent aflossingen en zekerheden zijn geen aÍspraken gemaakt.

31-12-2015 31-12-2014

€ €

25.450 34.700

3.905 3.560

8 504

5 756

4.342
1.496

20.1 60 20.098

8.003

5.870

1.139

5.148

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen

De jaarlijkse huurverplichting is als volgt:
- Bedrijfsruimte: de verplichting bedraagt € 33.500. Het contract heeft een looptijd van S jaar ingaande op 1 juli

2009, tot en met 30 juni 2014.lnjuni 20'13 is het contract verlengd met een looptijd van 5 jaar, tot en met
30 juni 2019. Na afloop van deze periode kan slechts de stichting de huurovereenkomst beëindigen,
met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar;

- Parkeerplaatsen: de verplichting bedraagt € 1.475, Het contract is voor onbepaalde tijd;
- Fietsenstalling: de verplichting bedraagt € 200. Het contract is voor onbepaalde tijd.
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Bijlage 4,5

bij rapporl d.d. 1 1.05.201 6

SlichÍrng Blínden-Penning te Amsterdam

4.5 ToEL|CHT|NG 0p DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (2014)

2015 2014

Personeelskosten

Brutoloon

Sociale lasten

Pensioenpremies

Ziektewetvezekering
Reiskosten personeel

Vergoeding vrijwilligers

Overige personeelskosten

Lustrum

Koken en bakken

Gymnastiek

Knutselgroep

Yoga

Kerstfeesten

Soos middagen

Dansen

Dagtochten

Salsa

Sinterklaasfeest

Brailleles en boekenclub

Welzijnswerk
Paasfeest

Overige activiteiten

'123.398

1 6.1 76

11 501

3 841

2237
735

545

1 '15,283

'15.379

11.860

3.021

2.137

917

570

€ €

158.433 149.167

Gedurende het jaar 2015 waren gemíddeld 2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband

12014:2).

Activiteiten

17 .445
1 4.1 50

9.478

8.241
7.458
5.852

4.979

2.576
1.838

1.400

1.231

1.103

1.090

1.025

2.000

13.463

10.028

6.247

7.307

6.393

4.587

3 203

2.505

872
871

849

1 309

1.661

79.866 59.295
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Bijlage 4.5 (veruolg)

bij rapporÍ d.d 11.05.2016

Slichling Blinden-Penning te Amsterdam

Gesu bsidieerde projecten

Medische subsidies

Subsidie Arbeid & Scholing
Subsidie Sociaal Maatschappelijk

Subsidie Buitenland

Subsidie Recreatie & Sport
Vrijval toegezegde subsidies

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen
TeleÍoon- en faxkosten
Computerkosten

Kantoorbenodigdheden

Porti

Algemene kosten

Accountantskosten

Vezekeringen
Advertentiekosten

Bankkosten

Overige algemene kosten

Huisvestingskosten

Huurkosten

Gas, water en elektra
Schoonmaakkosten

Overige huisvestingskosten

201 5 2014

€

20.000

20.000

11910

3 000

7.050

9.355 -

€

32.500

28.700

8 000

17.000

11.850

4 556

52.605 93.494

2.127

1.694

1 689

í.633
52

1.346

1.706

1.689

785

25

7.1 95 5.551

7.349

1.803

1.293
193

830

9.171
250

1 264
175

1,758

11.468 12.618

33.457

5.170
3.387

2,870

33.457

5 278
3 269

2.151

44.884 44.155
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Bijlage 5

bij rappon d,d. 11.05.2016

Stichting Blinden-Penning te Anslerdam

5 OVERIGE GEGEVENS

5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt veruezen naar de hierna opgenomen verklaring.

5.2 Bestemming saldo van baten en lasten 2015

Het saldo van baten en lasten over boekjaar 2015 bedraagt nihil, derhalve vindt er geen resultaatbestemming
plaats,

5.3 Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen

Tot op heden hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen
voorgedaan.

Amsterdam, 11 mei20'16

Het bestuur,

lr. A. Meerstadt

Voozitter

Drs. J. Koning

Secretaris

Mr M. van der Goes - Doeksen
Bestuurslid

Prof. dr. P. van Gool
Penningmeester

Drs. M. Marinkovic

Bestuurslid
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5.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

RSM Netherlands Accountants N.V.

Maliesingel 26
Postbus 14046

3508 SB Utrecht

r o3023173 44

www.rsmnl.comVerklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Blinden-Penning te Amsterdam
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten
over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een ovezicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverstag, UeiOe in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, Het bestuur
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaanekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van Íraude of fouten.

V erantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarreiening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaanekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaanekening een
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op-
zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de efÍectiviteit van de inteme beheersing
van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagei
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van dè stichting geraàktt
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onder-
bouwing voor ons oordeel te bieden.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT ITAX ICONSULTING
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is lngeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummeÍ 34255759 en heeft kantoren in Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht

Aan: het bestuur van Stichting Blinden.Penning



Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Stichting Blinden-Penning per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in ovéreenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richilijn 640 organisaties zonder winststreven,

Utrecht, 11 mei2016

RSM Netherlands Accountants N.V

WAS GETEKEND

C. van Dijk RA
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