Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Rotterdamse Stichting Blindenbelangen
0 0 0 0 4 0 3 4 1 6 3 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Schiekade 77, 3033 BE Rotterdam
0 1 0 4 6 7 7 0 2 9
secretariaat@rotterdamseblindenbelangen.nl

Website (*)
RSIN (**)

Actief in sector (*)

0 0 2 5 3 7 4 9 7

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland, Afrika, Zuid-Oost Azië

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

7

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Th. M. Bruijn-Mook

Secretaris

H.E.M. Vrolijk

Penningmeester

P.B. Kodde

Algemeen bestuurslid

M. Meijerink, G. Porro, J.R. Vingerling, L.I. van den Born

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

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 opvattingen dienaangaande.
Onder "blinden" worden mede begrepen : slechtzienden, visueel gehandicapten en
anderszins gehandicapten die in hun leesfunctie beperkt zijn.
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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting verleent subsidies aan organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van
blinden, alsook aan instellingen die (medisch) onderzoek verrichten op het gebied van
voorkoming en/of behandeling van blindheid en aan projecten op het gebied van
voorkoming en/of behandeling van blindheid. Alles in de meest ruime zin.
Bij de subsidieverlening ten behoeve van medisch onderzoek wordt de nadruk gelegd
op Nederland, in het bijzonder op Rotterdam en omgeving.
Slechts bij hoge uitzondering zal subsidie verstrekt worden aan individuen.
Het Bestuur van de Stichting vergadert 4 maal per jaar over ingediende voorliggende
aanvragen.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De Stichting doet niet aan fondsenwerving; zij verkrijgt haar inkomsten uit beleggingen
en incidentele giften en nalatenschappen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De Stichting beoordeelt ingediende en voorliggende aanvragen in 4 vergaderingen per
jaar.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.rotterdamsefondsen.nl/fondsen/rotterdamse-stichti
ng-blindenbelangen

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Het Bestuur van de Stichting vergadert 4 maal per jaar over ingediende voorliggende
aanvragen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Het vermogen van de Stichting bestaat voornamelijk uit effecten die extern worden
beheerd en belegd conform de 10 principes van de United Nations Global Compact
List.
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.

Open

Gemaakte onkosten kunnen tegen overlegging van de betreffende nota's worden
gedeclareerd.

Gedurende het jaar 2021 heeft de Stichting 70 aanvragen gekregen (iets
minder dan het voorgaande jaar). Aan de 58 goedgekeurde aanvragen werd
een totaalbedrag van € 1.295.573 toegezegd.
Dit betrof projecten met voor wetenschappelijk onderzoek (23 toezeggingen 71%), educatief, sociaal of cultureel doel in Nederland (25 projecten -15%)
en projecten in het buitenland (10 projecten - 14%).

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

4.729.179

€

1.909.965

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

210.133

€

205.635

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

4.519.046

€

1.704.330

Overige baten

€

7.914

€

19.029

Totale baten

€

4.526.960

€

1.723.359

€

0

Doelbesteding/giften/donaties

€

1.295.573

€

2.258.127

€

1.500.000

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

4.613

€

4.553

€

5.000

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

35.058

€

34.540

€

35.000

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

5.035

Totale lasten

€

1.340.279

–

+

€

–

€
€

+

–
0

€

+

Lasten

+

€

3.024

€

2.300.244

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

3.186.681

+

€
€

+
1.540.000

+
€

-576.885

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
€

-1.540.000
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De Stichting heeft het voornemen om in het komende boekjaar verdere bestedingen te
doen zoals aangegeven in het Beleidsplan
Er wordt naar gestreefd dat jaarlijks tenminste 50% (vijftig procent) van de uitgaven
van de Stichting betrekking hebben op medische onderzoeksprojecten

Open

