
Rotterdamse Stichting Blindenbelangen (RSBb) 

 
RSIN/Fiscaal nummer: 2537497 
 
1. Contactgegevens:  Adres: Schiekade 75-77, 3033 BD,  Rotterdam  
     Telefoon: 010-4677029 
     Website: http://www.rotterdamsefondsen.nl/over-ons/ 
 
 
2. Doelstelling: 
 

1. De Stichting stelt zich ten doel de bevordering van het materiële, sociale en culturele 

welzijn van blinden en van de te Rotterdam en omstreken wonende blinden in het 

bijzonder, ongeacht hun godsdienst of hun opvatting dienaangaande. 

2. De Stichting streeft haar doel na onder meer door het verlenen van financiële steun 

aan instellingen met een soortgelijk of verwant doel, waaronder zorginstellingen en 

instellingen die wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van 

oogheelkunde of oog zorg. 

3. In dit verband worden onder ”blinden” mede worden begrepen: slechtzienden, visueel 

gehandicapten en anderszins gehandicapten die in hun leesfunctie beperkt zijn.  

 

 

3. Beleidsplan: 

 

De Stichting doet niet aan fondsenwerving. 

 

De Stichting belegt haar vermogen conform de bepalingen van een door het bestuur van 

de Stichting vastgesteld beleggingsstatuut. 

Mede in het licht van de (fiscale) criteria voor zogenaamde ANBI’s (Algemeen Nut 

Beogende Instellingen; de Stichting is een ANBI), streeft de Stichting ernaar over de jaren 

gemiddeld subsidies uit te keren min of meer ter hoogte van de opbrengst van haar 

vermogen, behoudens extra uitkeringen in het kader van bijzondere projecten. 

De Stichting streeft ernaar het vermogen van de Stichting (gecorrigeerd voor jaarlijkse 

inflatie) in stand te houden en dus niet (structureel) op dat vermogen in te teren noch 

(structureel) het vermogen te vergroten. 

 

De subsidieverlening door de Stichting kan betrekking hebben op zowel hulp aan 

organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van blinden, alsook financiering van 

(medische) onderzoeken op het gebied van voorkoming en/of behandeling van blindheid 

en van projecten op het gebied van voorkoming en/of behandeling van blindheid, alles in 

de meest ruime zin. 

Er wordt naar gestreefd dat jaarlijks ongeveer 50% (vijftig procent) van de uitgaven van 

de Stichting betrekking hebben op medische onderzoeksprojecten. 

 

Voor zo ver mogelijk wordt over aanvragen overlegd met andere fondsen, meer in het 

bijzonder via het regelmatig plaatsvindende landelijke fondsen overleg van deelnemende 

Blindenfondsen.  

  

http://www.rotterdamsefondsen.nl/over-ons/


Met inachtneming van het voorgaande, hanteert de Stichting bij besluiten over (eventuele) 

subsidieverlening intern de volgende richtlijnen: 

 

1. Bij de subsidieverlening ten behoeve van medisch onderzoek wordt de nadruk 

gelegd op Nederland, in het bijzonder op Rotterdam en omgeving. 

 

2. Buitenlandse projecten worden bij voorkeur gesubsidieerd via internationaal 

werkende, gespecialiseerde organisaties die in staat te zijn dergelijke projecten 

adequaat te beoordelen en op de uitvoering van die projecten toezicht te houden. 

 

3. Meerjarige subsidie zal in beginsel voor een periode van niet meer dan drie jaar 

worden verleend. 

 

4. In beginsel wordt geen subsidie verleend ter dekking van kosten voor personeel in 

vaste dienst; arbeidskosten komen slechts voor subsidie in aanmerking als het gaat 

om binnen projecten tijdelijk aangesteld personeel. 

 

5. Iedere aanvrage dient mede te omvatten een begroting van het desbetreffende 

project / plan; deze begroting dient specifiek te zijn, er wordt geen subsidie 

verleend op een open begroting. Subsidieaanvragen dienen in beginsel 

ondersteund te worden door deskundigen. Aanvragen van particulieren zonder 

ondersteuning van bevoegde instanties worden niet in behandeling genomen (zie 

ook punt 7). 

 

6. Bij elk besluit tot subsidieverlening wordt als voorwaarde gesteld dat rapportage 

en verantwoording plaatsvindt van de bestede gelden. 

 

7. Slechts bij zeer hoge uitzondering zal subsidie worden verstrekt aan individuen. 

 

 

4. Bestuur: 
 

Voorzitter  : J.B. van Marwijk Kooij  

Penningmeester : P.B. Kodde 

Secretaris  : H.E.M. Vrolijk 

Lid   : Mevrouw Th.M. Bruijn-Mook 

Lid   : G. van Rij 

Lid   : J.C. van Meurs 

Lid   :  J.R. Vingerling 

 

 

Beloningsbeleid 

 
De bestuursleden  hebben geen recht op vacatiegelden of honoraria. Zij kunnen slechts 
gemaakte onkosten tegen overlegging van de betreffende nota's declareren. Er zijn geen 
personeelsleden in loondienst. Bepaalde werkzaamheden (gedeelten van het 
secretariaat en financiële administratie) worden uitbesteed aan derden.  



 

 
5. Activiteiten 

 
De Stichting heeft in het afgelopen boekjaar donaties gedaan overeenkomstig de 
doelstellingen, voor wetenschappelijk onderzoek en projecten ten behoeve van blinden 
en slechtzienden, in binnen- en buitenland. 

 
6. Financiën  

 
 
Het jaar 2016 werd afgesloten met een Positief Saldo van € 4.375.196 (zie Bijlage 1 –
Staat van baten en lasten over 2016). Hierbij dient aangetekend te worden dat in 2016 
een bedrag van circa € 2.410.000 aan het Vermogen kon worden toegevoegd door het 

vrijvallen van een deel in een nalatenschap, dat vanaf 1934 onder Bloot Eigendom was 
opgenomen met een Balanswaarde van € 0,=. 
 
Gedurende het jaar 2016 heeft de Stichting voor een bedrag van in totaal € 1.421.565 
aan toezeggingen gedaan. Dit betrof 53 verschillende projecten met een 
wetenschappelijk, educatief, sociaal of cultureel doel in Nederland en het buitenland 
(Afrika, Zuid-Oost Azië, Zuid Amerika en Oost-Europa). 
 
De beleggingsportefeuille van de Stichting wordt beheerd door ABN Amro Bank N.V. 
volgens een Matig Defensief profiel en in overeenstemming met de 10 principes van de 
United Nations Global Compact List.  
 

De Stichting heeft het voornemen om in het komende boekjaar verdere bestedingen te 
doen zoals aangegeven in het Beleidsplan (zie boven). 

 

 

  



Bijlage 1 : 

 
Rotterdamse Stichting Blindenbelangen 
 
Staat van baten en lasten over 2016 
 
 

      2016    2015 

     EUR  EUR  EUR  EUR 

 

BATEN 

 

Opbrengst beheerd vermogen  4.380.663   1.923.986 

Overige rentebaten          4.208          6.006 

Giften en nalatenschappen        44.560          4.860 

 

       4.429.431   1.934.852 

 

LASTEN 

 

Subsidies              - 1.421.565           -  1.910.035 

 

Overige lasten 

Pensioenen en uitkeringen           - 800           -1.181 

Algemene kosten       - 27.775        - 29.277 

 

       - 28.575       - 30.548 

 

Nadelig / Voordelig saldo         2.979.291           -5.641 

 

 


