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STICHTI NG TOT WERKVERSCHAFFI NG AAN

H
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BESTUURSVERSLAG

Verslao van het bestuur
In 2015 bestond de stichting 150 jaar. Dit bijzonder lustrum is gevierd in een bijeenkomst op 7
november 2015 in de Amstelkerk in Amsterdam met relaties en klanten. Ter gelegenheid van
het lustrum is een boekje met CD uitgebracht waarin de geschiedenis van de stichting is
beschreven en wordt verteld.
De stichting'Werkverschaffing is in 1865 ontstaan als "Werk-Inrigting" in de Pieter
Jacobsstraat in Amsterdam. De inrichting gaf in het begin werk aan 12 blinden die borstels,
matten en manden maakten. Er was veel vraag naar. In 1893 is aan de Plantage Middenlaan een
werkplaats gebouwd voor meer dan 150 blinden en slechtzienden. In 1915 werd een
steunstichting"2 Tz Cents Hulpvereeniging Blinden-Penning" opgericht. Die stichting maakte
het mogelijk hogere lonen aan de blinden in de werkplaats te kunnen betalen.
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Straatverkoper van de Vereeniging (later Stichting) tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden

STICHTI NG TOT WERKVERSCHAFFING AAN

HUL

PB EHOEVENDE B L I N DEN

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw is de blindenwerkplaats gefuseerd met andere
gemeentelijke sociale werkplaatsen. Het werkterrein van de genoemde stichtingen verschoof
daarmee naar maatschappelijk werk. Door de fusie konden de vrijkomende gebouwen van de
werkplaats worden verkocht. Dat was de basis van het huidige kapitaal van de Stichting tot
Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden. Met dit kapitaal kon het sociaal en
maatschappelijk werk voor blinden en slechtzienden in Amsterdam worden voortgezet en
konden subsidies worden verstrekt aan projecten in binnen- en buitenland. Dit is nu nog altijd
het geval. De stichting is springlevend, ondanks haar gevorderde leeftijd! De stichting blijft
inspelen op de noden van vooral Amsterdamse blinden en slechtzienden.
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Aankomst van cliënten voor het lustrum
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Lustrumviering in de Amstelkerk in Amsterdam op 7 november 2015
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Optreden van het Amsterdams Smartlappenkoor tijdens het lustrum

Het jaar 2015 was voor de beleggingen van de stichting tot Werkverschaffin g aan
Hulpbehoevende Blinden een matig jaar, met een totaal rendement van 5,0Yo. Over 2014 was
er nog sprake van een rendement van 1I,3Yo. Laag was vooral het rendement op de
beleggingen in obligaties (1 ,lYo).De aandelen scoorden met een gezamenlijk rendement van
8,80% aanmerkelijk beter. Goed deden het vooral de aandelen in Japan (19,5o/o), maar de
aandelen in opkomende landen gaven een negatief rendement zien (van -4,9Yo). Het rendement
op liquide middelen na aftrek van alle beleggingskosten was negatief.
De totale directe en indirecte inkomsten uit effecten (na aftrek van beheerloon) bedroegen in
2015 € 496.795 tegen € 1.006.354 over het jaar 2014.

Wat betreft de lasten heeft de stichting in 2015 aan de Stichting "Blinden-Penning" een
subsidie verleend van € 360.479 (in 20 14 C 37 6.05 8). Sinds 1 983 is het namelijk het beleid van
de stichting van jaar tot jaar aan de Stichting "Blinden-Penning" een subsidie te geven ter
grootte van het exploitatietekort van deze stichting. De kosten voor het beheren van de
beleggingen bedroegen in 2015 € 32.991 (over 2014 € 26.694). Deze stijging is vooral toe re
schrijven aan het oplopen van het vermogen van de stichting. De administratie- en
accountantskosten hadden in 2015 een omvang van € 9 .041 (tegen € 8.962 over 20 l4). De
algemene kosten waren in 201 5 € 414 tegen €. 31 | over 2014. De totale kosten van de stichting,
waaronder de kosten van het beheer van de beleggingen, de algemene kosten, evenals de
administratie- en accountantskosten, bedroegen in 2015 ll,8yo van de aan de Stichting
"Blinden-Penning" verstrekte subsidies voor goede doelen (in 2014: 9,6yo).
In percentage van de totale beleggingsresultaten hadden de totale kosten over 2015 een
omvang van8,}Yo, tegen 3,5%o over 2014. Deze stijging houdt verband met de daling van de
beleggingsinkomsten. In 2015 heeft de Stichting tot V/erkverschaffing aan Hulpbehoevende
Blinden vrijwel geen schenkingen of nalatenschappen ontvangen.
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De status van de stichting
De Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden is met ingang van l januari
2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting heeft geen
winstoogmerk.

Hd bdddsolan van deStich ti no tot Wer kver schaff i no aan H u I obel'rosrende B I i nden
Een ANBI dient over een actueel beleidsplan te beschikken dat inzicht geeft in de door de
instelling te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van
werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding daarvan
Hieronder volgt dit beleidsplan.
Dodstdling
De stichting heeft statutair ten doel het verschaffen van hulp aan, en de verzorging van
lichamelijk gehandicapten, in de meest ruime zin, doch meer in het bijzonder van blinden en
visueel gehandicapten, ter voorziening in hun geestelijke, lichamelijke en materiële belangen.
Wer kwijze
De stichting vervult haar doelstelling door haar kapitaal te beleggen en door de daarmee
verkregen beleggingsopbrengsten in beginsel te gebruiken voor het verlenen van subsidie aan
de Stichting "Blinden-Penning". Die stichting geeft het geld vervolgens uit ten behoeve van de
doelgroep op een zodanige wljze dat daarmee aan de doelstelling van de stichting, zoals
hierboven in beschreven, wordt voldaan.

Dewijzevan werving van inkomsten
De stichting doet niet aan fondsenwerving en is voor de nodige middelen voor het kunnen
vervullen van haar doelstellingen aangewezen op het verkrijgen van beleggingsopbrengsten
(zie verder hiema). Hiernaast kan de stichting schenkingen, legaten e.d. krijgen.

Hd bdeggingsbde'd van

de stichting

Bij het beleggen van het vermogen richt de stichting zich op het behalen van een zo hoog
mogelijk rendement gegeven een risicoprofiel dat passend is voor de stichting en voor de
subsidie ontvangende Stichting "Blinden-Penning". Het beleggen door de stichting komt in de
praktijk neer op het investeren in aandelen en obligaties en het ten dele aanhouden van het
vermogen in liquide middelen (cash). Belangrijke aspecten bij het beleggen zijn spreiding van
de beleggingen, risicospreiding en risicobeheersing.
De spreiding van de beleggingen vindt in beginsel plaats door het beleggen in verschillende
vermogensvormen (aandelen, obligaties en liquide middelen) in verschillende economische
regio's (Europa, de Verenigde Staten, Japan, de overige Pacific regio en opkomende landen).
Het achterliggende idee van deze spreiding is dat aandelen en obligaties verschillen in
eigenschappen, waardoor een combinatie van beide leidt tot een risicodemping. Hetzelfde
speelt bij het beleggen in verschillende economische regio's, die qua economische
ontwikkeling uiteen kunnen lopen. Ook dat geeft risicospreiding. Een spreiding over
verschillende economische regio's geldt overigens alleen voor aandelen, maar niet voor
obligaties en liquide middelen. Vanwege het beperken van het valutarisico wordt er alleen in
obligaties in euro's belegd. Maar daarbij wordt er dan wel weer in twee soorten obligaties
geinvesteerd, namelijk staatsobligaties en obligaties uitgegeven door grote bedrijven (ook wel
credits genoemd). De liquide middelen worden uitsluitend aangehouden in euro's bij
Nederlandse banken.
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Wat betreft de aandelen- en obligatiebeleggingen belegt de stichting alleen in
beleggingsfondsen (in feite in indexfondsen). Er wordt niet belegd in individuele aandelen en
obligaties. De achtergrond hiervan is dat het lastig en relatief duur is om met individuele
aandelen en obligaties een goede spreiding te realiseren. Wat betreft de spreiding over soorten
beleggingsvormen en regio's wordt een streefverdeling van de beleggingen gehanteerd,
waarvan afhankelijk van marktverwachtingen kan worden afgeweken (zie verder hierna).
Hiermee worden risico's beheerst. Door uiteenlopende ontwikkelingen op de internationale
effectenbeurzen kan de feitelijke verdeling van de beleggingen over de verschillende
beleggingsvorïnen en regio's gaan afwijken van de beoogde strategische verdeling.
Afwijkingen worden zo veel mogelijk gecorrigeerd door daar mee rekening te houden bij het
verkopen van effecten voor het genereren van middelen van de subsidieverstrekking. Wanneer
de afwijkingen desondanks groter worden en de bandbreedtes dreigen te gaan overschrijden,
vindt overleg plaats over een herbalancering van de beleggingsportefeuille naar de
streefgewichten, waarbij met het oog op de kosten er op wordt gelet niet te frequent te
herbalanceren.
De streefverdeling van de bdeggingen
Wat betreft de spreiding van de beleggingen wordt - zoals hierboven is gezegd - een
streefverdeling gehanteerd, die van tijd tot tijd - aftrankelijk van marktverwachtingen
- kan
worden bijgesteld. Per eind 2015 gold onderstaande streefverdeling, waarbij in de laatste kolom
is weergegeven wat op die datum de feitelijke verdeling was voor de hoofdcategorieën.
Strategische verdeling van de beleggingen van de Stichting WerkverschaÍfing aan Hulpbehoevende Blinden per
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Hd beheer van hd vermogen van de Sichting
Het vermogen van de stichting wordt vrijwel geheel beheerd door de bank ABN Amro
MeesPierson. De bank belegt het vermogen in de verschillende beleggingsvormen over de
verschillende regio's, zoals hierboven is geschetst. Daarbij let de bank er op dat de beleggingen
binnen de afgesproken bandbreedtes blijven. Met de bank zijn de nodige afspraken ge-ààt tover het vermogensbeheer en over de kosten ervan.
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Risicobdreersing
Met het oog op de risicobeheersing heeft de stichting het nodige geregeld. Zo is het beheer van
de beleggingen zoals gezegd opgedragen aan de bank ABN Amro MeesPierson. Verder is
gekozen voor een gediversifieerde beleggingsportefeuille, zoals hierboven is aangegeven. In de
verschillende economische regio's is vervolgens weer sprake van een grote spreiding in
beleggingen omdat in feite wordt belegd in breed opgebouwde beleggingsfondsen (in feite in
indexfondsen). Een en ander neemt niet weg dat de beleggingen risico's kennen, wat in
bepaalde jaren ook duidelijk is gebleken. Ontwikkelingen op de internationale effectenbeurzen
en obligatiemarkten hebben een grote invloed op de beleggingsresultaten van de stichting. Ook
zljn er ten aanzien van de beleggingen buiten het Eurogebied valutarisico's. Er is voor gekozen
de valutarisico's niet af te dekken. De vermogensbeheerder rappofteert per kwartaal aan het
bestuur. Een ander punt van risicobeheersing betreft de regeling van de betalingen en de
verstrekking van de subsidies door de Stichting "Blinden Penning". Hiervoor geldt een
procuratieregeling. Die komt er in hoofdlijnen op neer dat er pas betalingen kunnen
plaatsvinden na tekening van betalingsopdrachten door twee bestuursleden. Verstrekking van
subsidies door de Stichting "Blinden-Penning" boven de € 10.000 per ontvanger vereist een
meerderheid in de bestuursvergadering.
Besleding van de inkom$en van de sichting
Zoals gezegd worden de beleggingsopbrengsten in beginsel gebruikt voor het verlenen van
subsidie aan de Stichting "Blinden-Penning". Dat gaat als volgt.
Voor het verlenen van subsidie aan de Stichting "Blinden-Penning" wordt één keer per jaar een
raming gemaakt van de totale te verwachten nominale beleggingsopbrengsten voor het
komende kalenderjaar, waarbij rekening wordt gehouden met verwachte directe inkomsten
(dividenden en renteontvangsten) en met het verwacht indirect resultaat (waardestijgingen).
Vervolgens wordt bepaald welke middelen nodig zijn, of over zijn, bij een gelijk houden van
een het nominaal eigen vermogen. Hierbij wordt uitgegaan van een nominaal streefvermogen
van de stichting op lange termijn van € 10 miljoen. De resterende beleggingsopbrengsten,
bestaande uit directe inkomsten en niet gerealiseerde waardestijgingen, vormen in beginsel de
toegestane uitgaven van de Stichting "Blinden-Penning". Deze stichting beschikt in principe
niet over een eigen vermogen en heeft mede daardoor geen eigen inkomsten van relevantie
anders dan de subsidie. Schenkingen, legaten en dergelijke aan één van beide stichtingen
kunnen leiden tot hogere toegestane uitgaven. Binnen de aldus vastgestelde budgetten doet de
Stichting "Blinden-Penning" uitgaven voor onder andere sociaal en maatschappelijk werk aan
de doelgroep van de Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden.
Ook verstrekt de Stichting "Blinden-Penning" subsidies voor onder andere medisch onderzoek,
recreatie en sport, integratie in het arbeidsproces, scholing en buitenlandse activiteiten voor
blinden en slechtzienden. De uitgaven en subsidies kunnen betrekking hebben op meerdere
jaren. Het streven is alle beleggingsinkomsten en ontvangen schenkingen en legàten om te
zetten in uitgaven voor de doelgroepen. Toch kan het voorkomen dat de beschikbare
beleggingsopbrengsten niet van jaar tot jaar in de pas lopen met de subsidie-uitgaven.
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Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo wijken de feitelijke beleggingsresultaten in de
praktijk meestal af van de geraamde resultaten. Ook zijn de verstrekte subsidies van de
Stichting "Blinden-Penning" afhankelijk van de vraagvan de doelgroepen en van de mate
waarin toegezegde subsidies worden opgevraagd. Hiermee varieert ook de
subsidieverstrekking door de stichting aan de Stichting "Blinden-Penning". Ook kan het zo
zijn dat door een niet voorziene waardestijging of -daling van de beleggingen het feitelijke
vermogen van de stichting (ver) is gaan verschillen van het streefvermogen op lange termijn
van € 10 miljoen. Dit kan nopen tot het beschikbaar stellen van een extra budget (br1
onvoorziene vermogensstijgingen) of (bij een onvoorzien vermogensverlies, bijvoorbeeld als
gevolg van een koersdaling op de effectenbeurzen) tot een korting op het budget om zo nodig
gefaseerd, over meerdere jaren, het vermogen weer op het lange-termijn niveau van € 10
miljoen te brengen.

Veranderingen in hd bddd in 2015
In het verslagiaar is het beleid van de stichting niet veel veranderd. Begin 2014 is het idee
gekomen een deel van de liquide middelen bij een andere bank dan de vermogensbeheerder
(ABN Amro Mees Pierson) aan te gaan houden. Dit is uiteindelijk pas in 2015 gerealiseerd. In
de bestuursvergadering van 15 mei 2015 is met het oog een mogelijke rentestijging in de
toekomst besloten het streefgewicht van de obligatieportefeuille met 5%-punt te verlagen van
37 ,5yo naar 32,50À en de aanhoudingen in cash met eenzelfde percentage te verhogenvan l5oÀ
naar 20Yo.
Het eigen verÍnogen van de stichting is in 2015 verder toegenomen van ongeveer € 9,8 miljoen
eind2014 naar iets meer dan € 10,0 miljoen eind 2015. De beoogde € 10 miljoen aan
stichtingsvermogen is hiermee weer bereikt. Met het geschetste beleid streeft de stichting er
naar alle beschikbare middelen ter beschikking te stellen voor goede doelen, binnen de
randvoorwaarde van financiële continuiïeit van de stichting.

Activitdten van hd bestuur, bestuurssamenstdling en andere personde zakdl
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 spandiensten verricht voor de organisatie. In de bestuursvergadering van 13
mei 2015 is de jaarrekening van de stichting over 2014 vastgesteld. De accountant, RSM
Netherlands Accountants NV, heeft de genoemde jaarrekening over 2Ol4 gecontroleerd en
goedgekeurd.
Bestuur ssamenstd ling
Het bestuur van de stichting was eind 2015 als volgt samengesteld
Ir. A. Meerstadt, voorzitter
Drs. J. Koning, secretaris
Prof. dr. P. van Gool, penningmeester
Mevrouw drs. M. Marinkovic
Mevrouw mr M. van der Goes-Doeksen
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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. Bij de benoeming van nieuwe bestuurders wordt
verder vooral gelet op feeling met de doelstellingen van de stichting, alsmede op integriteit,
bekwaamheid, beschikbare tijd en teamgeest.
Het rooster van aftreden van het bestuur is als volgt.

Ir. A. Meerstadt
Drs. J. Koning
Prof. dr. P. van Gool
Drs. M. Marinkovic
Mr M. van der Goes-Doeksen

20t7
2018
2016
2019
2019

Wijzigingen in hd bestuur
In het verslagjaar was er geen wijziging in de samenstelling van het bestuur

Zdf e,taluatie
Het bestuur houdt één keer per twee jaar een zelfevaluatie aan de hand van een lijst met
criteria. In de vergadering van 28 november 2014 heeft het bestuur haar functioneren voor het
laatst geëvalueerd. Uit die evaluatie kwam onder andere naar voren dat bestuur naar behoren
denkt te functioneren. In 2016 zal er weer een zelfevaluatie plaats vinden.
Personeel en honore ing
De stichting had in het verslagjaar, net als in het verleden, geen personeel in dienst en er waren
geen vrijwilligers die uit naam van de stichting werkten. De bestuursleden ontvangen geen
beloning en geen onkostenvergoeding. Het bestuur van de stichting vormt ook het bestuur van
de Stichting "Blinden-Penning". De bestuursleden van de stichting hebben verder geen
functies op het terrein van de stichting en ten aanzienvan blinden en (visueel) gehandicapten.
De bestuursleden hebben intern melding gemaakt van hun andere functies.

Nadere informatie
Nadere informatie over de activiteiten van de stichting kunnen worden verkregen bij de
directie van de Stichting "Blinden-Penning"; bij mevrouw drs. I.C. Schwalbach, per adres
Baron G.A. Tindalplein 1, 1019 TW Amsterdam, telefoonnummer: 020-4703644, e-mailadres:
info@blinden-penning.nl, website : www.blinden-penning.nl.
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VERSLAG VAN DE VERMOGENSBEHEERDER
Terugblik op 2015
Het jaar 2015 was een jaar md twee gezichten, rcwd op economisch gebied als op de
financiëe markten.
Hoewel de wereld begin januari al werd opgeschrikt door de aanslag op Charlie Hebdo, begon
het jaar op economisch gebied veelbelovend. De verwachtingen voor de wereldeconomie waren
positief en kregen - vooral voor de eurozone - nog eens een extra zetje toen de Europese
Centrale Bank (ECB) in januari een omvangrijk opkoopprogramma van obligaties aankondigde.
De 10-jaarsrente daalde in Duitsland tot het niet eerder vertoonde niveau van minder dan 0,1%o
in april. Voor looptijden van Duitse staatsobligaties tot 7 jaar werden het algelopen jaar zelfs
negatieve rendementen genoteerd. Voor andere eurolidstaten gold met een gering renteverschil
hetzelfde.
Omdat de rente in de Verenigde Staten op een hoger niveau bleef hangen, daalde de euro
tegenover de dollar van boven USD 1 ,20 tot onder USD 1,10, waardoor de economie van de
eurozone een extra impuls kreeg. Ondanks de sterkere dollar waren ook de vooruitzichten voor
de Verenigde Staten positief. De economie bleek - mede door eerdere opkoopprogramma's van
de Federal Reserve (de Fed) - robuust genoeg.
Toch had ook in 2015 - evenals in2014 - streng winterweer een negatieve invloed op de
economische groei. Daarnaast speelde de sterke dollar vooral de Amerikaanse industriële
bedrijven parten.
Opkomende landen kenden een mp€izaam2015
De opkomende landen hadden eveneens last van de Amerikaanse dollar, enerzijds omdat het
leidde tot kapitaaluitvoer uit deze regio en anderzijds door ruilvoetverliezen.
Veel opkomende landen lieten hun valuta's in waarde dalen en die lagere koers leidt dan eerst
tot minder inkomsten uit export en duurdere importen en pas later tot een verbeterde
concurrentiepositie, die het exportvolume vergroot en het importvolume afremt.
Voor China speelde de wisselkoers een ondergeschikte rol. Het land bevindt zich in een
overgang waarbij export en investeringen in belang afnemen en de particuliere consumptie
belangrijker wordt. Dat gaat gepaard met een wat lager groeitempo, dat met 6 à7% overigens
ruimschoots hoger lag dan in de meer volwassen regio's.
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\Aht Griekenland nid lukt, lukt China wd
Op de financiële markten markeerde de vrees voor een verder afnemende economische groei
in China het verschil tussen een positieve eerste helft van 2015 en een mindere tweede helft.
In de eerste helft van het jaar ondervonden zowel de obligatiemarkten als de aandelenmarkten
de positieve invloed van het stimulerende beleid van de ECB. Ook de Bank of Japan breidde
het eigen opkoopprogramma uit, wat bijdroeg aan een verzwakking van de yen tegenover de
dollar. De koersen op aandelenmarkten in de eurozone en Japan stegen daardoor fors en
verkleinden daarmee de achterstand die in eerdere jaren ten opzichte van de Amerikaanse
markten was opgelopen. Deze gunstige ontwikkeling trad op ondanks de opnieuw oplaaiende
problemen met Griekenland. De nieuwe regering onder Alexis Tsipras, de leider van een
aantal partijen onder de naam Syriza, was terughoudend om de eerder afgesproken
hervormingen door te voeren. Bovendien bleek de nieuwe minister van financiën (Varoufakis)
geen goede verstandhouding te kunnen opbouwen met zijn collega's, waaronder
eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. Nadat Varoufakis was opgevolgd door Tsakalotos, werd er
toch nog een akkoord bereikt en keerde de rust voorlopig terug.
Wist de onrust rondom Griekenland de financiële markten niet van hun stuk te brengen, de
vrees voor een terugval van de Chinese economische groei deed dat wel. Beleggers verloren
massaal hun vertrouwen en aandelenkoersen daalden zelfs tot onder niveaus van begin 2015.
Hoewel de obligatierente niet meer de recordlaagtes van april bereikten, stonden ze zowel in
de Verenigde Staten als in Europa onder druk.
Een climax werd medio augustus bereikt toen de Chinese autoriteiten onverwacht de yuan met
2Yo devahteerden. Dit leidde tot speculatie over een zwakker dan aangenomen Chinese
economie. Naar onze mening was dit een verkeerde interpretatie en was de koppeling aan de
in waarde gestegen dollar onhoudbaar geworden.

ig dnde van2015 en opnianw centrale banken in barueging
Het einde van het jaar was roerig met weer aanslagen in Parijs, terreurdreiging in Brussel
maar ook met een positieve uitkomst van de klimaattop in Parijs.
Daarnaast kwamen tegen het einde van het jaar de ECB en de Fed weer volop in de
belangstelling te staan. De ECB deed begin december niet wat op de financiële markten werd
verwacht, namelijk het opkoopprogramma intensiveren. Ze breidde alleen de duur ervan uit
tot april 2017 en verlaagde de depositorente verder tot -0,3Yo.
Roer

De Fed handelde medio december wel volgens de verwachtingen en verhoogde de fed funds
rate met O,21o/o-punt tot een bandbreedte van 0,25%ó - 0,5yo. Daarmee hebben beide centrale
banken aan het begin van 2016 een verschillende beleidsrichting en blijft een opwaartse druk
op de Amerikaanse dollar bestaan.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (2014)
2015

2014

(in EUR na resultaatbestemming)
Toelichtino
FI
I

NANCI ËL E VASTE ACTIVA

nlegsommen gelieerde stichtingen

1

11

11

11

11

KORTLOP EN DE VORDERI NG EN

Effecten
Stichting "Blinden-Penning"
Overlopende activa

2

J

4

7.886.980
(3.775)
14.708

7.897.913
(

LIQUIDE N/lIDDELEN

STICHTINGSVERÍVOGEN
Overige reserves

6.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva

7

2.124.250

(5.146)

3.480
8.941.836
939.229

10.022.174

9.881.076

10.009.890
10.009.890

9.869.430
9.869.430

12.284
12.284

10.022.174

-í3-

8.943.502

1
1

1.646
1.646

9.881.076

STICHTING TOT WERKVERSCHAFFING AAN HULPBEHOEVENDE BLINDEN

REKENTNG VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (2014)

2015

2014

8.

496.795

1.006.354

9.

13.589

12.757

10

10

(in EUR)
Toelichtinq

BATEN
Resultaten uit efÍecten
lnterest
Ontvangen giften

LASTEN
Subsidie Stichting "Blinden-Penning"
Algemene kosten
Administratie- en accountantskosten

11.
12.

Saldo van Baten en Lasten

Resu ltaatbestem m ing:
Toevoeging aan de overige reserves

510.394

1.01 9.111

360.479
414

376.058

9.041

371
8.962

369.934

385.391

140.460

633.720

140.460

-14-

STICHTING TOT WERKVERSCHAFFI NG AAN

HUL

PB EHOEVENDE B L INDEN

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting bestaan voornamelijk uit:
o het verschaffen van hulp aan en de verzorging van lichamelijk gehandicapten in de
meest ruime zin, doch meer in het bijzonder van blinden en visueel gehandicapten,
ter voorziening in hun geestelijke, lichamelijke en materiële belangen.

Vestigingsadres
De Stichting is gevestigd op Baron G.A. Tindalplein 1 , 1019 TW te Amsterdam.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
vormt het bestuur van de Stichting 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 2:362lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
ALGEÍVIENE GRONDSLAGEN

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 "organisaties-zonderwinststreven", en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen,
die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Aangezien het bestuur een begroting niet als belangrijk sturingsinstrument gebruikt,
is deze niet opgenomen in de jaarrekening.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs
of de actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. ln de balans en de winst- en verliesrekening
zijn referenties opgenomen. [t/et deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste
stelselwijzig in gen zoals opgenomen i n de desbetreffende parag rafen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste veruuerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden
na eerste venverking gewaardeerd tegen de geamoftiseerde kostprijs. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Effecten
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsporlefeuille worden gewaardeerd
tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is
gelijk aan de beurswaarde. Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeelzijn van de
handelsportefeu lle worden gewaa rdeerd tegen g eamortiseerde kostprijs.
i

Andere dan beursgenoteerde eÍfecten worden gewaardeerd tegen de (geamortiseerde)
kostprijs of lagere actuele (reële) waarde. ln dat laatste geval wordt de reële waarde
benaderd met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en -technieken.
Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddelijk
in de winst- en verliesrekening venverkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde
gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddelijk in de winst- en verliesrekening verurerkt.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de vemrerving van de effecten worden
direct in de winst- en verliesrekening venruerkt.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan
twaalf 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 venrverking gewaardeerd tegen reële waarde
Kortlopende schulden worden na eerste venruerking 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.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de venrverking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:
o onder vlottende activa opgenomen effecten.
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Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
[tl]ateriële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde
gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/venvachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig veruruerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de venrverking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Dividenden
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en
effecten, worden verantwoord zodra de Stichting het recht hierop heeft verkregen.
Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn,
worden venryerkt in de winst- en verliesrekening.
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TOELTCHTTNG

Op DE BALANS pER 31 DECEMBER 2015 (2014)
2015

2014

11

11

11

11

8.943.502
6.064.854
(7.506 832)
7.501.524
7.886.980
385.456

8 393 420
35.344
(332.088)
8.096.676
8.943.502
846.826

(in EUR)

FINANCI ËLE VASTE ACTIVA

't. lnleqsommen qelieerde stichtinqen
lnlegsom Stichtingskapitaal Chr. Blindenoord "Dennenheul"

KORTLOPENDE VORDERI NGEN

z

Effecten
Het verloop van de effectenrekening was als volgt:
Balanswaarde per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Boekwaarde per 31 december
Beurswaarde per 31 december
Totaal koersresultaat op effecten

ó

Stichtino " Bli den-Penn ino"
Saldo per í januari
Stichting "Blinden-Penning"
Verstrekte voorschotten
Bij: Krachtens bestuursbesluit d.d. 23 september 1983
werd aan Stichting "Blinden-Penning" een subsidie
verleend ter grootte van het nadelig exploitatiesaldo
Saldo per 31 december

(5.146)

21.408

361.850
356.704

349.504
370.912

(360.479)
(3.775)

(376.058)
(5.146)

+. Overlopende activa

Terug te vorderen Nederlandse dividendbelasting
Bankrente

s Liquide

10.680

4.028
14 708

3.480
3.480

2.010.782

918.525

8.956
1.030
3.499

7.171

middelen

ABN Amro MeesPierson Vermogensbeh. rek., NL02 ABNA O24O 6913 77
ABN Amro MeesPierson Bestuurrekening, NL77 ABNA 0240 6913 85
ABN Amro MeesPierson Charitas Spaarrek., NL59 ABNA O2S3 74Bg 76
ING zakelijke rekening, NL86 tNGB OO02 1OB5 13
ING zakelijke rekening, NL37 |NGB 0006 B97O 24
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99.983
2.124.250

9.98'1

3.552
939.229

TOELTCHTTNG OP DE BALANS pER 31 DECEMBER 2015 (2014)

2015

2014

9.869.430
140.460

9.235.710

(in EUR)

STICHTINGSVERMOGEN

6 Overige reserves
Stand per

1

januari

Bij/(Af) : resu ltaat boekjaa r

(u

it resu ltaatbestemmin

g)

Saldo per 31 december

10.009.890

633.720

9.869.430

KORTLOPENDE SCHULDEN

z Overlopende passiva
ABN Amro [tleesPierson beheerloon
Accountantskosten

8.084
4.200
12.284

Bankgarantie
Ten behoeve van de huurverplichting van Stichting Blinden-Penning is voor onbepaalde tijd
een bankgarantie afgegeven ad EUR 7.988.
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7.446
4.200
11.646
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2015 (2014)
2015

2014

(2e7.522)
682.978
385.456
144.330
529.786
(32.e91)

797.791
49.034
846.825

(in EUR)

BATEN

8 Resultaten uit effecten
Ongerealiseerd koersresultaat
Gerealiseerd koersresultaat
Dividend

Af

:

beheerloon effecten

496.795

186.223

1.033.048
(26 6e4)
1.006.354

g lnterest
I

nterest bankrekeningen

13.589

1o Ontvanqen giften
Gift

12.757

10

LASTEN
11.

Alqemene kosten
Bankkosten

tz Administratie-

414
414

371
371

4.136
4.905

4.136
4.826

9.041

8.962

en accountantskosten

Administratiekosten
Accountantskosten
Amsterdam, 11 mei2016

lr. A. [v]eerstadt, voorzitter

Drs. J. Koning, secretaris

Prof. dr. P. van Gool, penningmeester

Drs. M. Itlarinkovic

Mr M. van der Goes-Doeksen
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OVERIGE GEGEVENS

Controleverklari n g van de onafhan kel ij k accou ntant
Hiervoor wordt verwezen naat de hierna opgenomen verklaring.

Bestemming resultaat

201 5

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2015 ten bedrage van EUR 140.460
ten gunste van de overige reserves te brengen.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening venryerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijk financiële gevolgen
Tot op heden hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke
financiële gevolgen voorgedaan.
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RSM Netherlands Accountants N.V.

Maliesingel 26
Postbus 14046

3508 SB Utrecht
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

44

www.rsmnl.com

Aan: Het bestuur van stichting tot werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaanekening 2015 van Stichting tot Werkverschaffing

aan

Hulpbehoevende Blinden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3'l december 2015 en de
staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een ovezicht van de gehanteerde
grondslagen voor Íinanciële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het besÍuur

Het bestuur van Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden 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 bestuursverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige inteme beheersing
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaanekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid 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 jaanekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen

en de toelíchtingen in de jaanekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn aÍhankelijk 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 opzetten
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 grondslagen voor Íinanciële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte 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
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT ITAX ICONSULTING

is

ingeschreven blj de Kamer van Koophandel onder nummeÍ 34255759 en heeft kantoren in Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht

een

2

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Stichting tot WerkverschafÍing aan Hulpbehoevende Blinden per 31 december 2015 en van het resultaat over
2015 in overeenstemming de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 0rganisaties zonder winststreven.

Utrecht, 11mei2016

RSM Netherlands Accountants N.V.

WAS GETEKEND
C. van Dijk RA

AMUNOI INDEX EQUITY JAPAN DIST

BGIF JAPAN EOUITY INDEX N7

AANd

AANd.

BGIF PACIFIC EX JAPAN EQ INDEX N7 DIS

AANd

BLACKROCK EMERGING MARKET EQ INDEX DIS

AANd

Totaal aandelen

AMUNDI INDEX EQUITY EM MARKETS DIS

AANd.

OPKOMENOE MARKTEN

AMUNDIINDEX EOUITY PACIFIC EXJAPAN DIST

AANd

PACIFIC EXCL. JAPAN

JAPAN

NT NORTH AMERICA EQUITY INDEX FGR FUND

BGIF NORTH AMERICA EQUTTY INDEX N7 DIS

AANd.

2 377

2 377

1 766

10 395

3_216

3 301

2 986

187 215

302 506
3'1 52'1

2 377

546

2 377

59't

1 766

10 395

39 710

19 488

2 670

2 710

2 350

147 505

270 985

2015

19 488

3í december

,nl5
AankooD

I januari

Aantal len

AAN HULPBEHOEVENDE BLINDEN

.ANd.

NOORD AMERIKA

Naam

STICHTING TOT

l

245
48',1

253 250

234 186

599 212

4 790 151

1

2 458 022

EUR

EUR

5.806 059

314 596

320 482

299 087

1 865 785

3 006 109

AankooD

20í5

jan@ri

274 437

53 177

288 481

56 661

275 471

66 538

809 148

391 506

6 365.509

1

2 838 037

312053

EUR

Lossing

Boekwaaade

474 279

4 230.70',1

(28 956)

261 419

(3s 231)

263 821

(41 28s)

232 549

(209 936)

1

(380 015)

2 694 056

EUR

20í 5

31 decemb€r

972

4.642 779

220 675

237 423

239 724

1 429

2 514 985

EUR

20,1s

3í december

Balanswaarde

182)
01 5

691.883

28 956

1234]-

35 231

(7',tl)

41 285

2 834

209 936

(4 241)

380

(1

Gerealiseerd

(279.80s)

(40 510)

(2s 681 )

4 341

(40 066)

(177 889)

Ongqea.

KoeÍsresullaal

Netto

6A.204

2 4A9

3 s97

1 796

11 330

49 192

?n4\

3í dacember

ODbrenost

Naam

/

4.í53.351
8.943.502

Totaal

2024 505

2 124 846

4.790.í51

12 86a

13 377

2i15

janEri

Totaal obligaties

4 532

4 723

1

Tolaal aandelen

1 650

350

2n15

3í decembd

4 í53 35í

15 750

17 750

í Januari

Aantallen

AAN HULPBEHOEVENDE BLINDEN

Totaal vastrentende marden

ISHARES CORE EUR CRP BD UCITS ETF

BEDRIJVEN

aand

IG

ISHARES CORE EUROGOV BD UCTTS ETF

/ OVERHEDEN

aand.

IG

Obligaties

Sood

STICHTING TOT

6 064 854

254 795

5.806.059

258 795

214 961

43 834

7.506.832

1.141 323

6 365 509

1.14'1.323

568 328

VerkooD

Boekwaarde

604 352

7.501.524

3.270.423

4.230.701

3 270.823

1 666 471

1

626 347

617 _814

7.886.980

3 244.201

4.642.779

3.244.20',1

I

'l

Balanswaarde

682 978

(8.e05)

691.883

I

,rrr-urrrll

t r.r',rlll

trrr.rorll

fi..7171

(29 788)

12 071

liseerd

Ongerea-

tr.rorll

í't0 296)

1 391

Gerealiserd

KoersresuÍtaat

133 650

65.446

64.204

65 i146

37 55í

27 845

70í 5

3í december

ODbrenqst

Netto

Bijlage I

