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Bestuursverslag van de Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende 

Blinden over 2018 

 

Verslag van het bestuur 

Het jaar 2018 was voor de beleggingen van de stichting tot Werkverschaffing aan 

Hulpbehoevende Blinden een slecht jaar, met een netto totaal rendement na aftrek 

van kosten van -4,2%.
1
 Over 2017 was het rendement nog 4,8% positief. Het 

negatieve portefeuillerendement is vooral toe te schrijven aan een slechte gang op de 

aandelenbeurzen, vooral in Europa, Japan en in opkomende landen. De 

aandelenportefeuille van de stichting liet een negatief rendement zien van 7,8%. 

Maar ook was het rendement op obligaties negatief (-0,6%). Het rendement op 

beursgenoteerde vastgoedaandelen was -1,0%. Verder was ook het rendement op 

liquide middelen na aftrek van alle beleggingskosten negatief.  

De totale directe en indirecte inkomsten uit effecten (na aftrek van beheerloon) 

bedroegen in 2018 €-393.878, tegen € 474.058 over het jaar 2017.  

 

Ondanks de slechte beleggingsresultaten heeft de stichting in 2018 aan de stichting 

Blinden-Penning een subsidie verleend van € 351.870 (in 2017 € 361.534). Sinds 

1983 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 2018 € 

31.361 (over 2017 € 32.408). De totale algemene kosten hadden in 2018 een 

omvang van € 8.725, tegen € 8.456 over 2017. De algemene kosten betreffen vooral 

accountants- en administratiekosten, alsmede algemene bankkosten (ongerekend 

beheerskosten). De stijging van de algemene kosten komt in belangrijke mate voort 

uit een oplopen van de accountants- en algemene bankkosten. De totale algemene 

kosten, inclusief beheerloon, bedroegen in 2018 11,3% van de aan de stichting 

Blinden-Penning verstrekte subsidies voor goede doelen (in 2017 11,8%). In 

percentage van de totale beleggingen (in effecten en liquide middelen) hadden de 

totale kosten van de stichting over 2018 een omvang van 0,4% (over 2017 ook 

0,4%). In 2018 heeft de stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende 

Blinden geen giften ontvangen. Het stichtingsvermogen is in 2018 teruggelopen van 

€ 10, 3 miljoen eind 2017 naar € 9,5 miljoen per eind van het verslagjaar. 

 

De status van de stichting 

De stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden is met ingang van 1 

januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De 

stichting heeft geen winstoogmerk.  

 

 

 

                                                      
1
 De rendementsgegevens hebben alleen betrekking op het vermogen aangehouden bij de bank ABN-AMRO 

MeesPierson. Rendementen behaald op bescheiden tegoeden aangehouden bij andere banken zijn niet meegenomen. 
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Het beleidsplan van de stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende 

Blinden 

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. 

 

Doelstelling 

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.  

 

Werkwijze 

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 wijze dat daarmee aan 

de doelstelling van de stichting, zoals hierboven in beschreven, wordt voldaan. 

 

De wijze van 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 hierna). Hiernaast kan de stichting schenkingen, 

legaten e.d. krijgen. 

 

Het beleggingsbeleid 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. Het gaat dan vooral om aandelen, obligaties en 

alternatieve beleggingen (onroerend goed) in verschillende economische regio’s 

(Europa, de Verenigde Staten, Japan, de overige Pacific regio en opkomende 

landen). Hiernaast worden liquide middelen aangehouden. 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 
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ontwikkeling uiteen kunnen lopen. Ook dat geeft risicospreiding. Een spreiding over 

verschillende economische regio’s geldt overigens alleen voor aandelen en 

onroerend goed, 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 geïnvesteerd, namelijk 

staatsobligaties en obligaties uitgegeven door grote bedrijven (ook wel credits 

genoemd). De liquide middelen worden uitsluitend aangehouden in euro’s bij 

Nederlandse banken. De onroerend-goedbeleggingen betreffen beursgenoteerde 

aandelen in een internationaal vastgoedindexfonds. 

 

Wat betreft de aandelen-, obligatie- en vastgoedbeleggingen 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 beleggingsvormen 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 beleggingen 

Wat betreft de spreiding van de beleggingen wordt – zoals hierboven is gezegd – een 

streefverdeling gehanteerd, die van tijd tot tijd – afhankelijk van 

marktverwachtingen – kan worden bijgesteld. In 2018 was er geen reden de 

strategische verdeling van de beleggingen te veranderen. Per eind 2018 gold 

onderstaande streefverdeling, waarbij in de rechter kolom is weergegeven wat op 

die datum de feitelijke verdeling was voor de hoofdcategorieën.  
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Het beheer van het vermogen van de stichting 

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 gemaakt over het vermogensbeheer en 

over de kosten ervan. 

 

Risicobeheersing 

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 zijn er ten aanzien van de beleggingen buiten het Eurogebied 

valutarisico’s. Er is voor gekozen de valutarisico’s niet af te dekken. De 

vermogensbeheerder rapporteert 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.  

 

Neutraal Neutraal Afgesproken bandbreedte

minimum maximum

Aandelen: 47,5% 45,0% 50,0% 48,7%

50%

Verenigde Staten 30%

5%

5%

10%

100%

Obligaties (alleen in Euro's): 22,5% 17,5% 27,5% 23,1%

40%

60%

100%

Alternatieve beleggingen 5,0% 0,0% 10,0% 4,7%

Beursgenoteerd vastgoed 100%

Liquide middelen (cash): 25,0% 15,0% 35,0% 23,5%

Totaal 100,0% 77,5% 122,5% 100,0%

Op bestuursvergadering van 28 okt 2016 overeengekomen strategische verdeling van de beleggingen van 

de Stichting Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden en feitelijke situatie per eind 2018

Feitelijk per 

eind 2018

Europa

Japan

Overig Pacific

Opkomende landen (Emerging Markets)

totaal

Overheid

Bedrijfsobligaties (Euro-credits)

totaal
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Besteding van de inkomsten van de stichting 

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 van de Stichting tot 

Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden. 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 legaten 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. 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 vraag van 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 (bij 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.  
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Legal Entity Identifier (LEI) 
De stichting beschikt per eind 2017 over een Legal Entity Identifier (LEI), waarmee 

het voldoet aan de Europese richtlijn ‘Markets in Financial Instruments Directive 

II’(MiFID II), die op 3 januari 2018 van kracht is geworden.  

 

Verklaring inzake de naleving FIN Normen Goed Bestuur 

De stichting is vanwege haar niet wervende karakter geen lid van de Vereniging van 

Fondsen in Nederland (FIN). Dit is de belangenvereniging van vermogensfondsen 

in Nederland. Het gaat hier om in Nederland gevestigde vermogensfondsen, zoals de 

stichting, die een aanzienlijk deel van (het rendement op) hun vermogen onverplicht 

ter beschikking stellen aan meerdere personen of maatschappelijke organisaties. De 

FIN heeft een Code Goed Bestuur opgesteld. Die code bevat basale elementen 

betreffende de inrichting, structuur en organisatie van leden. Ook al is de stichting 

zoals gezegd geen lid van de FIN, de stichting onderschrijft de strekking van de code 

wel. In afwijking op de code heeft de stichting er voor gekozen het 

(meerjaren)beleid en andere beleidsstukken zo veel mogelijk in het bestuursverslag 

op te nemen en niet in afzonderlijke documenten. De gelieerde stichting 

Blinden-Penning is overigens wel lid van de FIN. 

 

Privacyreglement 

In de bestuursvergadering van 20 april 2018 heeft de stichting besluiten genomen 

voor een eerlijke, zorgvuldige en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. 

Daarmee gaat de stichting voldoen aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt. In dit kader is 

er een privacyreglement opgesteld. Dit is een uitwerking van de AVG en vormt een 

praktische handleiding voor de organisatie. Het laat zien op welke manier stichting 

omgaat met persoonsgegevens en privacy. Ook is er een privacyverklaring 

opgesteld waarvan cliënten en subsidievragers kennis moeten nemen.  

Nu is het zo dat de stichting een vermogensstichting is en geen cliënten kent zoals de 

gelieerde stichting Blinden-Penning. Verder verstrekt de stichting niet rechtstreeks 

subsidies aan anderen dan aan de stichting Blinden-Penning, maar gaat dat via die 

stichting. Wel kan het zijn dat de stichting subsidieverzoeken krijgt. Die worden dan 

doorgegeven naar de stichting Blinden-Penning, die ze dan in behandeling neemt. 

Omdat beide stichtingen nauw samenwerken is er ter wille van de duidelijkheid voor 

gekozen het privacyreglement te doen gelden voor beide stichtingen, al zal het in de 

praktijk vooral betrekking hebben op de werkzaamheden van de stichting 

Blinden-Penning. Hieronder is het betreffende privacyreglement voor beide 

stichtingen geschetst, zoals dat tot uitdrukking komt in een privacyverklaring. 

Omdat de stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden geen 

werknemers of vrijwilligers kent, is er geen intern privacyreglement. De 

bestuursleden hebben verklaard zich te houden aan het geformuleerde 
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bestuursbeleid en aan de strekking van de privacy verklaring. De bepalingen van het 

privacyreglement zijn weergegeven in het bestuursverslag van de stichting over 

2017 en in het jaarverslag van de stichting Blinden-Penning over 2018.  

 

Veranderingen in het beleid in 2018 

In het verslagjaar is het beleid van de stichting niet wezenlijk veranderd. Zoals al in 

het bestuursverslag over 2017 is gemeld, is er naar aanleiding van een relatief groot 

verschil tussen het behaalde rendement op aandelen in Azië exclusief Japan en de 

daarvoor geldende benchmark over 2017 besloten over te stappen naar een andere 

benchmark. De beleggingen in Azië betreffen namelijk ook aandelen in Australië 

terwijl de gebruikte benchmark geen betrekking had op dat werelddeel. Derhalve is 

overgestapt naar een benchmark waarin Australië is inbegrepen. Dit is begin 2018 

geeffectueerd. Verder is tegen het eind van 2017 een Legal Entity Identifier (LEI) 

aangevraagd en verkregen, zoals hierboven al is beschreven. Dit is gedaan om te 

kunnen voldoen aan de Europese richtlijn ‘Markets in Financial Instruments 

Directive II’(MiFID II), die op 3 januari 2018 van kracht is geworden. De LEI is een 

wereldwijde unieke code om een onderneming of rechtspersoon te identificeren.  

 

Met het geschetste beleid streeft de stichting er naar alle beschikbare middelen ter 

beschikking te stellen voor goede doelen, binnen de randvoorwaarde van financiële 

continuïteit van de stichting.  

 

Activiteiten van het bestuur, bestuurssamenstelling en andere personele zaken  

Het bestuur kwam in 2018 vier keer bijeen. 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. Per mail is in juni de 

jaarrekening van de stichting over 2017 vastgesteld, hetgeen in de 

bestuursvergadering van 6 juli is bekrachtigd. De accountant, RSM Netherlands 

Accountants NV, heeft de genoemde jaarrekening over 2017 gecontroleerd en 

goedgekeurd. 

 

Wijzigingen in het bestuur 

Op 10 december 2018 is tot ons groot verdriet Jaap Koning overleden. Hij was de 

secretaris van de stichting. Jaap vervulde deze functie vanaf 21 april 2005. Wij 

herinneren ons Jaap als een hele fijne, rustige persoon die met weinig woorden 

feilloos kon aangeven waar het nu eigenlijk om draaide. Recht voor zijn raap, eerlijk 

en integer en met het hart op de juiste plaats. Wij gaan hem bij de stichting 

ontzettend missen. Op 19 december hebben medewerkers en bestuursleden afscheid 

genomen van Jaap. Het was een emotioneel en ontroerend afscheid waaruit veel 

liefde voor Jaap sprak. Wij danken Jaap voor zijn inzet gedurende vele jaren en zijn 

in gedachten bij zijn nabestaanden. 
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Jaap Koning 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de stichting was eind 2018 als volgt samengesteld: 

Ir. A. Meerstadt, voorzitter 

Prof. dr. P. van Gool, penningmeester 

Mevrouw drs. M. Marinkovic 

Mevrouw mr M. van der Goes-Doeksen, waarnemend secretaris 

 

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid 

van herbenoeming. Hierbij is in het kader van het principe van goed bestuur in de 

bestuursvergadering van 19 mei 2017 besloten vanaf 2017 in beginsel een maximum 

van 15 jaar (dus maximaal twee herbenoemingen) te gaan hanteren. Wat betreft de 

wijze van benoeming en ontslag van het bestuur is in aanvulling op de statuten het 

volgende bepaald. 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.  
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Het rooster van aftreden van het bestuur per eind 2018 is als volgt.  

Ir. A. Meerstadt      2022 

Prof. dr. P. van Gool     2021 

Drs. M. Marinkovic     2019 

Mr M. van der Goes-Doeksen    2019 

 

Wijzigingen in het bestuur in 2019 

In een bestuursvergadering op 11 januari 2019 is mevrouw mr M. van der 

Goes-Doeksen benoemd als secretaris van de stichting. In een bestuursvergadering 

op 9 mei 2019 zijn als nieuwe algemene bestuursleden benoemd de heren mr. S.J. 

Molenaar en drs. E.L.M. Schölvinck. De heer Schölvinck zal t.z.t. de taken van de 

penningmeester, prof. dr. P. van Gool, overnemen omdat deze laatste te kennen 

heeft gegeven zijn bestuursfunctie te willen neerleggen in verband met 

gezondheidsvraagstukken. Voor de stichting is de bestuursversterking zeer welkom.  

 

Zelfevaluatie 

Het bestuur houdt één keer per twee jaar een zelfevaluatie aan de hand van een lijst 

met criteria. In de bestuursvergadering op 19 mei 2017 heeft een zelfevaluatie plaats 

gevonden. Uit die evaluatie kwam onder andere naar voren dat bestuur naar behoren 

denkt te functioneren en dat zij haar maatschappelijke taak goed vervult. 

Subsidieaanvragen worden in het algemeen bevredigend snel afgehandeld. Voor 

2019 is in een nieuwe zelfevaluatie voorzien. 

 

Personeel, honorering en integriteit 

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 hebben intern melding gemaakt van hun andere functies. De 

bestuursleden bewaken hun integriteit en die van de stichting door geen giften te 

accepteren, belangen zo veel mogelijk te scheiden, en waar er toch (de schijn van) 

tegenstrijdige belangen dreigen, die kenbaar te maken aan de andere bestuursleden 

en aan de directeur van de stichting Blinden-Penning. Bestuursleden die een 

tegenstrijdig belang hebben nemen niet deel aan de discussie en besluitvorming over 

het onderwerp waarbij die bestuursleden het tegenstrijdig belang hebben. Verder 

mag diegene die het tegenstrijdig belang heeft niet de stichting vertegenwoordigen 

bij zaken waarbij die belangenverstrengeling geldt. 

 

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 2018 

Het jaar 2018 was teleurstellend en een jaar met meerdere gezichten. Begin 2018 

waren de verwachtingen nog hooggespannen. De wereldeconomie zat sinds eind 

2017 in de lift en de verwachting was dat dit zich in 2018 zou voortzetten. De eerste 

anderhalve maand van het jaar gingen de aandelenbeurzen dan ook omhoog en 

bereikten de koersen van bedrijfsobligaties hun hoogste punt van het jaar. Maar rond 

het eind van februari kwam de eerste forse tik. Trump werd serieus met zijn 

handelsoorlog richting China. Ook viel de economische groei in Europa tegen. 

 

Tot en met de zomer herstelden effectenmarkten weer, schoten de prijzen van 

grondstoffen en olie omhoog en was de verwachting dat de Europese economie aan 

kracht zou winnen. Tijdens de zomer bereikten Amerikaanse aandelenbeurzen 

recordstanden en waren bedrijven erg positief in hun vooruitzichten. 

 

Maar aan het eind van de zomer wees het producentvertrouwen in Europa op een 

verdere verzwakking van de economie. Tegelijkertijd kwamen er signalen dat ook 

de Chinese economie leek te vertragen, als gevolg van de handelsoorlog. Deze twee 

ontwikkelingen zorgden voor eerste haarscheurtjes op de effectenbeurzen. 

 

In oktober liet de Amerikaanse centrale bank (de Fed) de financiële markten 

vervolgens erg schrikken door aan te geven dat zij voorlopig nog niet klaar waren 

met het verhogen van de rente. Tegelijkertijd leek er geen einde te komen aan het 

conflict tussen de VS en China. Daar bovenop namen politieke en geo-politieke 

spanningen toe. Denk hierbij aan de Brexit, de nieuwe populistische regering in 

Italië, de situatie in Iran en de moord in Turkije op een journalist door Saoedi 

Arabië. Het zorgde er voor dat financiële markten in volledige risk-off mode gingen 

en de verliezen opliepen. 

Ondanks dat de Fed een draai maakte in december en niet meer aanstuurde op een 

hogere rente en dat ook China en de VS weer met elkaar om de tafel gingen zitten, 

zorgde dat niet voor een eindejaarsrally op de aandelenbeurzen. Het vlakker worden 

van de rentecurve duidde op zorgen over de economie en analisten verlaagden hun 

winstverwachtingen. Dit alles drukte het sentiment. 

 

Over het gehele jaar gezien was 2018 een teleurstellend jaar. Zelfs een zwakke euro 

kon de wereldaandelenindex niet helpen. Die kwam op verlies te staan, met grote 

negatieve rendementen in Europa en opkomende landen. De lange rente steeg in de 

VS, terwijl ook hoger renderende obligaties, zoals bedrijfsobligaties, in 2018 

verliezen te zien hebben gegeven. Dit geldt ook voor beleggingen in de belangrijkste 

grondstoffen. Vastgoed deed het goed, zo ook staatsobligaties van de Europese 

kernlanden, zoals Nederland en Duitsland. Maar daarmee zijn de winsten dun 

bezaaid. 
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2. Jaarrekening 
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2.1 Balans per 31 december 2018  

(Na resultaatverdeling) 

   31-12-2018   31-12-2017  

  € € 

Activa 

Vaste activa  

  

Financiële vaste activa 1   11   11  

    

Vlottende activa  

  

Vorderingen 2   24.021   36.970  

    

Effecten 3   6.956.680   7.489.010  

    

Liquide middelen 4   2.515.135   2.734.989  

 

      

   9.495.847   10.260.980  
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   31-12-2018   31-12-2017  

  € € 

Passiva 

Stichtingsvermogen 5   9.480.097   10.227.953 

    

Kortlopende schulden 6   15.750   33.027 

 

      

   9.495.847   10.260.980 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2018  

 

 

 2018  

 

 2017  

 

BATEN 

 € € € € 

Resultaat uit effecten  - 393.878    474.058  
 
 

Interest 8 6.617  10.550  

Ontvangen giften 9   -    7.000  

    -387.261    491.608  

 

LASTEN 

 

    

Subsidie Stichting Blinden-Penning   351.870    361.534   

Algemene kosten 10  8.725    8.456   

    360.595    369.990  

 

Saldo van baten en lasten 

 

 
 -747.856  

 
 121.618  

 

Resultaatverwerking: 

Onttrekking aan het 

stichtingsvermogen 

 

 
 -747.856  
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2.3  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden is feitelijk en statutair gevestigd op Baron 

G.A. Tindalplein, 1019 TW te Amsterdam, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 

41200675. 

Algemene toelichting  

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon  

De activiteiten van Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden bestaan voornamelijk 

uit 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, 

lichamelijk en materiële belangen. 

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. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld  

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 organisaties-zonder winststreven, 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 verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties 

opgenomen. Met 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. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Vorderingen  

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 

inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde 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 handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen 

actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de 

beurswaarde. Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

 

Andere dan beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs of 

lagere actuele (reële) waarde. In dat laatste geval wordt de reële waarde benaderd met behulp van 

algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en -technieken.  

 

Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de 

staat van baten en lasten verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde 

effecten worden eveneens onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. 

 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de 

staat van baten en lasten verwerkt. 

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 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. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  

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 verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde onder de vlottende activa opgenomen 

effecten. 

 

Interest 

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van desbetreffende activa en passiva. Bij verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen activa. 

 

Dividenden 

Ontvangen dividenden van effecten, worden verantwoord zodra de Stichting het recht hierop heeft 

verkregen. 

 

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden 

verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Kosten  

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 



Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden 

te Amsterdam 

20

betrekking hebben. 

 

2.4  Toelichting op de balans 

Activa  

Vaste activa 

  31-12-2018   31-12-2017  

 € € 

1  Financiële vaste activa 

Inlegsom Stichtingskapitaal Chr. Blindenoord "Dennenheul"  11   11  

 

Vlottende activa 

  31-12-2018   31-12-2017  

 € € 

2  Vorderingen 

Te vorderen Nederlandse dividendbelasting 2016 - 16.685 

Te vorderen Nederlandse dividendbelasting 2017 - 18.061 

Te vorderen Nederlandse dividendbelasting 2018 18.991 - 

Rekening-courant Stichting Blinden-Penning 3.473 - 

Te ontvangen bankrente minus –kosten  1.557  2.224 

  24.021   36.970 

 

 

 

  2018   2017  

Rekening-courant Stichting Blinden-Penning 

Stand per 1 januari  - 16.812   

Verstrekte voorschotten 372.156  

Bij: - krachtens bestuursbesluit d.d. 23 september 1983 werd aan 

   - aan Stichting ‘’Blinden-Penning’’ een subsidie verleend ter grootte  

    van het nadelig exploitatiesaldo  - 351.870  

  3.473   

            Zie passiva 

 

  31-12-2018   31-12-2017  

3  Effecten 

Balanswaarde per 31 december  6.956.680   7.489.010  
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  2018   2017  

 € € 

Het verloop van de effectenrekening was als volgt; 

Balanswaarde per 1 januari   7.489.010  7.496.625  

Aankopen boekjaar   -   3.755  

Verkopen boekjaar   -   -351.544  

Boekwaarde per 31 december   7.489.010   7.148.836  

Beurswaarde per 31 december   6.956.680   7.489.010  

Totaal koersresultaat op effecten   - 532.330   340.174  

 

 

  31-12-2018   31-12-2017  

 € € 

4  Liquide middelen 

ABN AMRO MeesPierson Vermogensbeheerrekening  2.338.988   2.587.773 

ING Bank, zakelijke rekening  145.399   110.464  

ABN AMRO MeesPierson Charitas Spaarrekening  10.431   16.377  

ING Bank, zakelijke rekening  10.317   10.381  

ABN AMRO MeesPierson Bestuursrekening  10.000   9.994  

  2.515.135   2.734.989  

 

Passiva  

  31-12-2018   31-12-2017  

 € € 

5  Stichtingsvermogen 

Stand per 1 januari  10.227.953   10.106.335  

Resultaat boekjaar  - 747.856   121.618  

  9.480.097   10.227.953  

 

Bestemming resultaat 2018 

Ingevolge statutaire en wettelijke bepalingen is het verlies over 2018 ad € 747.856 in mindering 

gebracht op het stichtingsvermogen. 

 

Aangezien het verlies op grond van wettelijke en statutaire bepalingen niet ter vrije beschikking van het 

bestuur staat, is – vooruitlopend op vaststelling door het bestuur – de verliesverwerking is reeds in de 

jaarrekening verwerkt.  
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6  Kortlopende schulden 

Rekening-courant Stichting Blinden-Penning  -   16.812  

ABN AMRO MeesPierson, beheerloon  7.592  8.231  

Reservering accountantskosten  5.304   5.201  

Administratiekosten  2.854   2.783  

  15.750   33.027  

 

  2018   2017  

Rekening-courant Stichting Blinden-Penning 

Stand per 1 januari  -     11.283 

Verstrekte voorschotten  -    333.439 

Bij: krachtens bestuursbesluit d.d. 23 september 1983 

werd aan Stichting "Blinden-Penning" een subsidie 

verleend ter grootte van het nadelig exploitatiesaldo                361.534  

Stand per 31 december   16.812  

   Zie activa   

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Ten behoeve van de huurverplichting van Stichting Blinden-Penning is voor onbepaalde tijd een 

bankgarantie afgegeven van € 7.988. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen 

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

voorgedaan. 
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
 2018   2017  

 
€ € 

7  Resultaat uit effecten 

Gerealiseerde koersresultaten  -   32.183  

Ongerealiseerde koersresultaten  - 532.330   307.991  

Ontvangen dividenden  169.813   166.292  

  - 362.517   506.466  

Af: beheerloon effecten  -31.361   -32.408  

  - 393.878   474.058  

 

8  Interest 

Interest bankrekeningen  6.617   10.550  

 

 

9  Ontvangen giften 

Ontvangen giften  -   7.000  

 

 

10  Algemene kosten 

Accountantskosten  5.304   5.201  

Administratiekosten  2.854   2.783  

Bankkosten  567   472  

  8.725   8.456  

 

 

Amsterdam, 19 juni 2019 

 

   

Ir. A. Meerstadt  Prof. dr. P. van Gool 

Voorzitter  Penningmeester 

   

   

   

Drs. M. Marinkovic  Mr M. van der Goes-Doeksen 

Bestuurslid  Secretaris 

   

   

E. L. M. Schölvinck  S. J. Molenaar 

Bestuurslid  Bestuurslid 
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3.  Overige gegevens   

 

 

3.1  Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 



 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden  

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

  

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening  2018 van Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende 
Blinden te Amsterdam gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden per 31 

december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018;  

2. de staat van baten en lasten over 2018; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 
uit: 

- bestuursverslag;  

- overige gegevens.   

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

  



 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en 

overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 
winststreven.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  In dit 

kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de stichtingsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar stichtingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

 



 

 

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 

vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 

van de stichting;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 

stichtingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 

onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 

tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;    

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   
 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   

 

Utrecht, 19 juni 2019  

RSM Netherlands Accountants N.V.  

 

 

WAS GETEKEND 

C. van Dijk RA RV  

 

 

 

 


