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Voorwoord van de voorzitter
Het succesvol verlopen jaar 2016 is door stichting Beter Zien Anders Kijken voortgezet in
2017. Met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een
visuele beperking heeft de stichting verschillende projecten en activiteiten opgezet en
lopende activiteiten voortgezet. Hierbij stonden en staan steeds de kracht en ervaringen van
deze mensen centraal, zodat zij in staat zijn als volwaardige individuen in de samenleving te
participeren. Door onderlinge steun, uitwisseling en sociale netwerkcoaching worden steeds
weer mooie resultaten bereikt.

Wat maakt stichting Beter Zien Anders Kijken bijzonder:
 Beter Zien is een initiatief van de deelnemers zelf
 Beter Zien gaat uit van lief en leed samen delen
 Beter Zien wil de talenten van alle deelnemers bundelen en benutten
 Bij Beter Zien werken mensen met en zonder visuele beperking samen
 De deelnemers aan Beter Zien hebben diverse culturele achtergronden
 De deelnemers aan Beter Zien variëren sterk in leeftijd

De vaste kern die vanaf het inrichten van de inloopochtenden ontstond, heeft zich verder
uitgebreid. Omdat het tijdens deze ochtenden niet alleen om contacten ging, maar soms ook
om ondersteuning, is de benaming ‘lotgenotencontact’ veranderd in ‘lotgenotensupport’.
Voorbeelden van ideeën en activiteiten die tijdens deze ochtenden besproken werden zijn de
diners georganiseerd door een gevormde kookgroep. De bezoekjes aan de pluktuin in
Rotterdam die in 2016 succesvol waren zijn in 2017 voortgezet. Ook de uitstapjes naar
Dordrecht zijn vanuit deze groep georganiseerd. Belangrijk om te vermelden zijn de
bezoekjes van de Wijkbeheerder aan het lotgenotensupport met als resultaat het aanleggen
van geleidelijnen naar het wijkgebouw.
De contacten met Koninklijke Visio Rotterdam werden verstevigd door bezoekjes aan de
vestiging voor Revalidatie & Advies en aan Visio Onderwijs Rotterdam.
In samenwerking met Hogeschool Rotterdam zijn twee events georganiseerd en in
samenwerking met WMO Radar het evenement ‘Kom Erbij’.
Na de cursus ‘Train de Trainers’ waarbij zeven docenten zijn opgeleid is de cursus ‘Samen
Nederlands Leren’ in mei van start gegaan. Voor deze cursus hebben de fondsen Stichting
Novum en Bartiméus Sonneheerdt geld gedoneerd. Om het lesgeven in één van de lokalen
van het wijkgebouw mogelijk te maken voor sommige visueel beperkten zijn dimbare
ledverlichtingen aangebracht. WMO Radar heeft zowel het aanleggen van geleidelijnen naar
het wijkgebouw als het installeren van de ledverlichtingen in twee lokalen bekostigd.
In dit jaarverslag wordt een verslag weergegeven van de activiteiten die in het jaar hebben
plaatsgevonden. Daarnaast wordt de financiële positie in de jaarrekening weergegeven.
Door reacties van geïnteresseerden buiten Rotterdam voor het taalproject zijn ideeën
ontstaan om in 2018 contacten te leggen in Den Haag.
De samenstelling van het bestuur is aan het eind van het jaar versterkt met een lid als
algemeen bestuurder.
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1. Verslag van het bestuur
1.1 Het lotgenotensupport
De wekelijkse inloopochtenden voor het lotgenotensupport hebben zich in 2017
voortgezet. In een gezellige sfeer werden steeds ideeën besproken die soms
leidden tot activiteiten. Via e-mailberichten, verzorgd door onze coördinator Rien
de Haan, werden de deelnemers op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen.
Zo af en toe werd een muzikaal tintje aan een bijeenkomst gegeven door
Ramadan, die Arabische muziek op zijn bağalama ten gehore bracht. De
bağalama is een snaarinstrument uit Centraal-Azië genaamd saz.
De naam ‘Lotgenotensupport’ werd eer aangedaan toen wij moesten improviseren
om het gezin van één onze deelnemers zelf naar Veenhuizen te brengen i.v.m.
voorlopige opvang. Vluchtelingenwerk kon hierin geen hulp verlenen.
Toen het vervoer op maat van een andere deelnemer tijdelijk niet geregeld kon
worden is hij in die periode door enkele vrijwilligers van onze groep gehaald en
gebracht.
De kookgroep heeft zich ook dit jaar van haar beste kant laten zien. Vier keer is
een diner in het wijkgebouw georganiseerd met steeds een ander thema. Bij één
van de diners stond de Hindoestaanse keuken centraal. Speciaal voor deze
gelegenheid werden deelnemers van de ‘Anders Ouder Worden’ groep
uitgenodigd. Samen met deelnemers van ons lotgenotensupport kregen 35
personen een heerlijk driegangenmenu gepresenteerd.
Passend bij het concept ‘Lotgenotensupport’ is op één van de inloopochtenden in
november een lezing georganiseerd over het thema ‘traumaherkenning’ verzorgd
door een deskundige op dit gebied.
Ook tijdens enkele bezoekjes van de Wijkbeheerder en een Bijzonder
OpsporingsAmbtenaar (BOA) werden verbeterpunten en wensen voor de
buitenruimte naar voren gebracht.
De verjaardagen van de deelnemers werden keurig bijgehouden en op de
inloopochtenden werden ze vaak verrast met heerlijke eigengemaakte lekkernijen.
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Begin december heeft één van de deelnemers op eigen kosten een
Sinterklaasfeest georganiseerd. Velen werden persoonlijk toegesproken door de
Sint alvorens zij hun cadeautje in ontvangst mochten nemen.

1.2 Het project ‘Samen Nederlands Leren’
Na de succesvolle afsluiting van het project ‘Train de Trainers’ in december 2016
zijn de activiteiten rondom de lessen Nederlands als tweede taal in Rotterdam
gestart op 1 mei 2017 met financiële steun van Novum ( Koninklijke Visio) en
Vereniging Bartimeus.
In mei gaf één taalcoach les aan één cursist.
Dit breidde zich uit tot zes cursisten aan het eind van 2017.
Voor de ondersteuning van de taalcoaches koos BZAK voor het lidmaatschap van
‘Het begint met taal’ . Deze organisatie ondersteunt initiatieven van vrijwillige
organisaties op het terrein van het Nederlands als tweede taal. Zij bieden
cursussen aan die ook de taalcoaches van BZAK met interesse en plezier volgen.
Voor de werving van cursisten zocht BZAK contact met Koninklijke Visio en met
de Stichting Bartimeus.
Begin november organiseerde BZAK voor haar taalcoaches een lezing trauma en
traumaherkenning.
Door het jaar heen ontmoetten de taalcoaches elkaar om te evalueren en om
kennis uit te wisselen.
Om ervaringen te kunnen delen spraken de initiatiefnemers van ‘Samen
Nederlands leren’ met Gilde Rotterdam en ‘Hoedje van Papier’. Beide organisaties
staan eveneens op de lijst van ‘Het begint met taal’.

1.3 Aanleg dimbare verlichting in het Huis van de Wijk ‘de Kip’
Een deel van de lessen van het project ‘Samen Nederlands Leren’ wordt wekelijks
in het wijkgebouw aan de Kipstraat gegeven. Aangezien het functioneren van
sommige visueel beperkte cursisten en in dit geval ook de docent werd
belemmerd door de scherpe TL-verlichting, heeft onze stichting in de twee
leslokalen dimbare ledlampen laten installeren. Deze actie is door WMO Radar
financieel ondersteund.
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1.4 Bezoekjes aan de revalidatiecentra van Koninklijke Visio en Stichting
Bartiméus in Rotterdam
In de eerste maanden van 2017 maakten de directeur van BZAK samen met de
initiatiefneemster van het project ‘Samen Nederlands leren’ kennis met de
managers en enkele maatschappelijk werkers van Visio Rotterdam en Stichting
Bartimeus Rotterdam. Dit resulteerde in de aanmelding van vier toekomstige
cursisten.
Op 27 maart brachten de taalcoaches een bezoek aan de Visioschool Rotterdam.
Het bleek een inspirerend initiatief.
De taalcoaches kregen een rondleiding door de school en maakten kennis met de
verschillende niveaus van slechtziendheid en de gevolgen die slechtziendheid en
blindheid kunnen hebben voor docenten en begeleiders van blinde en
slechtziende kinderen en jongeren.
Ze bezochten een brailleles, een les Nederlands als tweede taal aan jonge
kinderen en een NT2-les aan jongeren van 15 en 16 jaar.
Tot slot bleek een korte voorlichting in de bibliotheek van de school zeer leerzaam.

1.5 Events in samenwerking met Hogeschool Rotterdam
De succesvolle samenwerking met de Hogeschool Rotterdam in 2016 nodigde uit
om in 2017 twee projecten op te zetten met studenten.
Het eerste event, genaamd ‘Rendez-Vous’ verzorgd door de groep ‘HIERO’, werd
in het Wijkcentrum ‘Pier 80’ van het gebied Delfshaven in januari gehouden. Met
een zeer lage opkomst werd dit project door ons als mislukt ervaren.
Na evaluatie samen met de studenten en begeleiders is besloten om het tweede
event in juni te organiseren. Al gauw straalde het enthousiasme van de studenten
ervan af en op 17 juni opende het Huis van de Wijk ‘de Kip’ haar deuren voor een
prachtige middag en avond. Voor dit event genaamd ‘Beleef je Blind’ heeft de
groep een financiële ondersteuning gekregen van de vereniging BartiméusSonneheerdt.
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Deze studenten toonden betrokkenheid bij zowel de opdrachtgever als de
opdracht zelf. Dit lieten zij blijken door hun aanwezigheid bij ons maandelijks
eetfestijn, waar gekookt wordt door visueel beperkten en zienden. Ook konden zij
gasten naar eigen inzicht en creativiteit begeleiden om te ervaren wat het is om
met een visuele beperking door het leven te gaan. Het evenement werd afgesloten
met een blindendisco waar zienden en visueel beperkten elkaar tegenkwamen op
de dansvloer. Eén van de studenten heeft naar aanleiding van dit evenement een
stageplek weten te bemachtigen bij het muZIEum in Nijmegen.

1.6 Evenement ‘Kom Erbij’
Dinsdag 29 september 2017 heeft onze stichting meegedaan met een
informatieve middag georganiseerd door “Coalitie erbij Rotterdam”. Deze coalitie
is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die als doel hebben
sociale betrokkenheid in Rotterdam te vergroten. Namens onze stichting hebben
Jerrel Volkerts (dir) en Tonny van Breukelen, initiator van het project ‘Samen
Nederlands Leren’, een bijdrage geleverd in de vorm van ervaringsverhalen over
verschillende aspecten. Het thema ‘vitaliteit en veroudering’ werd onder de
aandacht gebracht door een filmpje en een lezing verzorgd door professor
Scherder.
De muziek werd verzorgd door Ramadan uit Syrië, één van onze cursisten van het
taalproject, die op zijn saz prachtige muziek ten gehore bracht.
Na een theateroptreden van Marja van Katendrecht werd de middag besloten door
een quiz met vragen over Rotterdam.

Het doel van onze stichting om betrokken te zijn bij zo’n evenement is het belang
voor ouderen met een visuele beperking om de drempel te verlagen. Voor een
ieder met een visuele beperking geldt dat zij zichtbaar moeten zijn in de
maatschappij. Als ervaringsdeskundige kunnen wij steun bieden aan deze groep.
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1.7 Uitstapjes naar Dordrecht
Op zaterdag 9 september heeft de stichting een uitstapje georganiseerd voor
studenten van de taalgroep met hun gezin en hun docenten. Ondanks het
druilerige weer zat de sfeer er goed in. De tocht naar Dordrecht met de waterbus
was voor iedereen een belevenis, vooral voor de kinderen die zich voornamelijk op
het overdekte achterdek ophielden. Aangekomen in Dordrecht werden wij
verwelkomd door de gids. Vooraf hadden wij hem verteld dat een deel van de
groep blind of slechtziend was. Hij had zich hierop keurig voorbereid door
bijvoorbeeld niet te zeggen: “en links zien jullie …….”. Na de interessante
wandeling door historische gedeelten van de stad hebben wij een lunch
aangeboden waarbij vooral de kinderen gesteld waren op de pannenkoeken.
Met een voldaan gevoel en in een prettige sfeer werd de terugreis aanvaard. Het
weer was ondertussen opgeklaard.

Ruim een maand later, op 12 oktober hebben wij zo’n uitje ook voor deelnemers
aan het lotgenotensupport georganiseerd. Nu waren de weergoden ons
goedgezind en zonder kinderen erbij kon de gids zich beter uitleven in zijn uitleg
tijdens de wandeling langs historische plekjes. De lunch was weer een prettige
afsluiting van ons bezoek aan Dordrecht. Voor deze activiteit heeft onze stichting
een financiële bijdrage van ´Coalitíe Erbij Rotterdam´ ter grootte van € 200,=
mogen ontvangen.

1.8 Voortgang project WIBI massage
In het jaarverslag van 2016 is de inzet van Wierinder Bihari beschreven om
uiteindelijk als zelfstandig ondernemer door het leven te gaan, ondanks zijn
visuele beperking. In 2017 is vooruitgang geboekt zowel in ervaring als ook in
inkomsten. Onder de naam ‘Wibi massage’ staat hij ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Rotterdam. Zijn inkomsten worden verrekend met zijn Wajong
uitkering, die hij nog gedeeltelijk ontvangt. Hij is zeer tevreden met de goede
afspraken die hij heeft gemaakt met de uitkeringsinstantie.
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Door zijn inkomsten kan hij nu een dure opleiding volgen als Shiatsu masseur
waardoor hij als professionele masseur meer mogelijkheden krijgt voor
opdrachten.
De financiële administratie wordt gevoerd door onze voormalige vicevoorzitter en
gecontroleerd door een externe boekhouder i.v.m. de BTW afdracht.

Wierinder heeft een kleine vaste groep maar ook wisselende personen die hij op
twee locaties masseert. Eén van de locaties is een ruimte in het Huis van de Wijk
‘de Kip’ die hij van WMO radar mag gebruiken, de andere locatie is in Europoort.
Daarnaast heeft hij zijn eigen behandelkamer aan huis ingericht zodat hij ook daar
klanten kan ontvangen.
De stichting heeft bewondering voor de manier waarop Wierinder steeds in een
goed humeur zijn passie tot daden brengt. Tevens is bewezen dat iemand met
een ernstige visuele beperking op eigen inzet en kracht een volwaardige plaats in
onze samenleving kan realiseren.

1.9 De pluktuin in Rotterdam
In 2017 hebben leden van de groep, in navolging van het jaar daarvoor, enkele
bezoekjes gebracht aan de pluktuin. Hier konden zij genieten van de natuur en
zittend op een bankje luisteren naar elkaars verhalen, soms begeleid met muziek.
Tussendoor konden zij zich tegoed doen aan drankjes en lekkere hapjes,
gedeeltelijk van de barbecue.
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1.10 Aanleg geleidelijnen naar het Huis van de Wijk ‘de Kip’
Dankzij de bezoekjes van de
wijkbeheerder tijdens onze
inloopochtenden is een
langgekoesterde wens in vervulling
gegaan. Door zijn inbreng heeft de
Gemeente Rotterdam geleidelijnen
laten aanleggen in de Kipstraat vanaf
de Hoogstraat tot het complex van het
Wijkgebouw. Voor het gedeelte tot
aan de ingang van het gebouw heeft
onze stichting een offerte
aangevraagd. WMO Radar heeft de
betaling na uitvoering hiervan
verzorgd.

Vrijwel in dezelfde periode heeft de Gemeente Rotterdam geleidelijnen laten
aanleggen vanaf station Blaak (trein, tram en metro) tot de ingang van de
Bibliotheek. Deze actie gaf gelegenheid aan onze stichting om via de
Wijkbeheerder een verzoek bij de Gemeente neer te leggen de aansluiting vanaf
de Bibliotheek tot aan het gedeelte van de Kipstraat uit te voeren. Hiervoor is een
toezegging gedaan.
Deze acties leveren als resultaat dat in de nabije toekomst visueel beperkten die
gebruik maken van het openbaar vervoer zelfstandig naar het Huis van de Wijk
kunnen komen van waaruit onze stichting opereert.

10

2 Toekomst
De kernactiviteit ´Het lotgenotensupport´ zal niet alleen in Rotterdam worden
voortgezet, maar ook in Den Haag worden opgestart. Hiervoor zijn er al de nodige
kennismakingsgesprekken met instanties geweest en een geschikte locatie is reeds
bezocht.
Tegelijkertijd hebben Tonny van Breukelen en Jerrel Volkerts ook contacten gelegd
in Den Haag om in de nabije toekomst het project ´Samen Nederlands Leren´ daar
op te starten. Natuurlijk zullen eerst docenten moeten worden opgeleid in navolging
van het traject ´Train de Trainers´ dat in Rotterdam succesvol is geweest.
Dankzij een subsidie van ‘Het Oogfonds’ kunnen de trainingen aan de toekomstige
taalcoaches beginnen in de tweede helft van september 2018.
Voor het project ´Samen Nederlands Leren´ zal een subsidieaanvraag bij de
Gemeente Den Haag worden ingediend.
Om meer cursisten te werven zal het netwerk moeten worden uitgebreid. Te denken
valt aan contacten maken met belangenbehartigers van diverse groepen zoals
Wijkpastors, Imans, enz.
De samenwerkingsverbanden met Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek,
Bartimeus/Sonneheerdt, Koninklijke Visio, Novum en WMO Radar die in dit jaar
mede hebben geresulteerd in financiële ondersteuning voor diverse activiteiten zullen
worden voortgezet.
Het opzetten van events met studenten van de Hogeschool Rotterdam zullen ook in
2018 plaatsvinden. Er is al een enthousiaste groep gevormd die een conceptplan heeft
gemaakt.
Naast de activiteiten zoals de diverse uitstapjes en de kookgroep zijn er weer nieuwe
ideeën ontstaan. Eén van deze ideeën is het leren van braille, verzorgd door een
deelnemer van het lotgenotensupport die hiermee al ervaring heeft. Aangezien enkele
deelnemers muziek instrumenten kunnen bespelen zullen er sessies worden
georganiseerd waarin geoefend kan worden en ook voorstellingen gegeven gaan
worden. Ook het sportieve gedeelte heeft de aandacht om bijvoorbeeld regelmatig
elkaar te ontmoeten in een park en fitnessoefeningen daar te verrichten.
Aangezien wij onze vleugels verder uitslaan, bijvoorbeeld het opzetten van het
taalproject en het lotgenotensupport in De Haag, zal de uitvoerende organisatie
uitgebreid moeten worden. Hiervoor zullen diverse instanties worden benaderd en
diverse acties voor werving worden opgezet.
Om de taken van het bestuur goed uit te voeren zal deze ook versterkt moeten worden.
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Jaarrekening
over het boekjaar 2017

Rotterdam, juni 2017
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Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

31 december 2017

31 december 2016

€

€

125

250

ACTIVA
Vaste activa
Inventaris
Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
----------

-----------

Liquide middelen

16.263

1.453

Totaal activazijde

---------16.388

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserves
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

----------1.703
======

€

€

485

125

31
15.872
--------15.903
-----------

1.578
----------1.578
------------

16.388
======

1.703
======
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Winst- en verliesrekening over 2017

BATEN
SBZAK
Project Train de Trainers
Project Samen Nederlands Leren
Overige projecten
Totale baten
LASTEN
SBZAK
Project Train de Trainers
Project Samen Nederlands Leren
Overige projecten

2017

2016

€

€

1.301
714
2.950
934
---------5.899

884
2.287

-----------3.171

666
714
2.947
1.212
---------5.539

759
2.287

----------3.046

---------360
=====

----------125
======

Totale lasten

Resultaat
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Toelichting op de jaarrekening
Stichting
Stichting Beter Zien Anders Kijken is opgericht op 2 november 2015 te Rotterdam.
De Stichting is statutair gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 64502120. RSIN is 855693836.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine
rechtspersoon. Zoals toegestaan in artikel 2:396 lid 6 BW zijn voor de waardering
van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen voor de
bepaling van het resultaat, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Beter Zien Anders Kijken te Rotterdam bestaan
voornamelijk uit:
 SBI- code: 86929 - Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg
en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten;
 Een bijdrage leveren aan de opbouw van de kwaliteit van het leven van mensen
met een visuele beperking en hun omgeving. De kracht en ervaringen van deze
mensen staat hierbij centraaI, waardoor zij in staat zijn om als volwaardige
individuen in de samenleving te participeren.

ANBI
De Stichting Beter Zien Anders Kijken heeft vanaf 1 januari 2017 de ANBI-status
verkregen.
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Grondslagen voor de balanswaardering
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder aftrek
van een voorziening voor oninbaarheid.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

31-12-2017

31-12-

2016
ACTIVA

€

€

VASTE ACTIVA
Inventaris
Beeldschermloep, geschonken en gewaardeerd op

125
-------125
=======

250
------------250
=======

16.263
---------16.263
=======

1.453
----------1.435
=======

125
360
--------485
=======

0
125
------------125
========

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
ING Bank NL14INGB000764770

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Stand per begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Huur WMO Radar voor Train de Trainers
Lesmateriaal
Reiskosten docent en cursisten
Nog te betalen kosten afsluitbijeenkomst
Nog te betalen bankkosten

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen project SNL
Vooruit ontvangen project Oog voor Elkaar
Teveel ontvangen Oogfonds

620
270
458
117
31
----------31
=======

---------1.465
=======

15.452
420
----------15.872
=======

113
----------113
======
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