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Voorwoord van de voorzitter 

Met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een visuele 

beperking heeft de stichting ook in 2018 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 

 

 

Tijdens de inloopochtenden zijn er voor en door de deelnemers van het lotgenotensupport 

ook dit jaar weer diverse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn een 

uitstapje naar de Biesbosch en bezoekjes aan de pluktuin in Rotterdam. De gitaarlessen 

voor twee van onze deelnemers konden na enkele keren niet doorgaan vanwege 

gezondheidsredenen van de instructeur. 

In januari is het event ‘Oog voor Elkaar’ in samenwerking met studenten van de Hogeschool 

Rotterdam georganiseerd en uitgevoerd. Tijdens dit evenement werden wij vereerd door een 

bezoekje van onze burgemeester.  

Om het jaar mooi af te sluiten heeft één van onze deelnemers, samen met enkele voormalige 

collega’s, een heel mooi Kerstdiner verzorgd. 

 

In september is een start gemaakt met de cursus ‘Train de Trainers’ in Den Haag. Eén van 

de cursisten kon, vanwege haar onderwijservaring, ingezet worden om in Rotterdam les te 

geven aan een migrant met een visuele beperking. 

In juli heeft gesprek plaatsgevonden met dhr. Van Nie van Vereniging Bartiméus om het 

lopende project ‘Samen Nederlands Leren’ in Rotterdam met een jaar te verlengen. 

Aangezien er financieel voldoende ruimte hiervoor was werd deze aanvraag gehonoreerd. 

Hierdoor hadden enkele deelnemers meer tijd om een goede basis te leggen en konden 

enkele ‘laatkomers’ alsnog een start maken. 

Tegelijkertijd is ook een subsidieaanvraag voor dit traject in Den Haag ingediend. In deze 

aanvraag genaamd ‘Bloemen aan Zee’, is het project ‘Samen Nederlands Leren’ ingebed in 

programma’s voor lotgenotensupport en inclusie - of integratie maatjes. 

 

In dit jaarverslag wordt een verslag weergegeven van de activiteiten die in het jaar hebben 

plaatsgevonden.  

De samenstelling van het bestuur is tijdens dit jaar versterkt met een lid als algemeen 

bestuurder.                        
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1. Verslag van het bestuur 

1.1  Het lotgenotensupport 

Ook dit jaar zijn er vanuit het logenotensupport enkele activiteiten bedacht, 

ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij een opsomming van activiteiten die hebben 

plaatsgevonden: 

 Bezoekjes aan de pluktuin 

Deze bezoekjes staan elk jaar sinds de oprichting van onze stichting op de 

agenda. Ook dit jaar konden de deelnemers niet alleen genieten van de 

natuurlijke omgeving maar ook van het lekkere eten. Natuurlijk was er ook 

muziek waarbij een van onze deelnemers al gauw de microfoon in handen 

nam. Het klonk zowaar niet onverdienstelijk. 

 

   
 

 

 Het vieren van verjaardagen en soms interessante bezoekjes 

Zoals voorgaande jaren gingen de meeste verjaardagen niet ongemerkt 
voorbij. In een gezellige sfeer met lekkernijen werd naast de toespraakjes ook 
flink gezongen. Soms kwam niet alleen de wijkbeheerder en Boa op bezoek 
maar ook onze Wijkagente. 
 

   
 

 

 Uitstapje naar de Biesbosch in augustus 

Op 28 juli hebben 21 deelnemers aan het lotgenotensupport een uitstapje 

gemaakt naar het Biesbosch Museumeiland. De samenstelling van de groep 

bestond uit 14 blinden of slechtzienden en 7 begeleiders. Dankzij de 

medewerking van zorgverlener MIDDIN te Rotterdam konden wij met drie 

busjes van hen, bestuurd door vrijwilligers, om 10.00u vertrekken vanaf het 

Huis van de Wijk ‘de Kip’ aan de Kipstraat. 
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Na een rit van ongeveer 50 minuten kon de groep met het museumbezoek 

beginnen. Voor de blinden onder ons waren vooral de gesproken video’s goed 

te volgen en mocht er gevoeld worden aan vele voorwerpen bijvoorbeeld de 

opgezette dieren uit dit natuurgebied.  

Na een pauze met koffie en gebak kon de tocht door het gebied met een 

fluisterboot beginnen. Dankzij de uitleg van de bootsman konden velen zich 

een goede voorstelling maken waarom dit gebied zo bijzonder is. Een 

onverwachte plensbui tussendoor gaf even paniek maar iedereen kon al gauw 

de humor ervan inzien. De sfeer bleef prima. 

Om precies drie uur ’s-middags stonden de busjes gereed om ons behouden 

weer terug te brengen naar Rotterdam. 

 

   
 

   
 

 

 Muziek, ook in de tuin van het wijkgebouw 

Wij prijzen ons gelukkig dat muziek soms ook een onderdeel vormt van de 

bijeenkomsten bij het lotgenotensupport. Twee van de deelnemers uit Syrië en 

Iran hebben ons enkele keren verrast met prachtige Oosterse muziek op hun 

instrumenten die zij op goed niveau kunnen bespelen.  

Als de gelegenheid zich voordoet wil tante Jet de sfeer verhogen met gezang 

waarbij iedereen uitgedaagd wordt om mee te doen.  
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 Het Kerstdiner 

Eén van onze deelnemers heeft volgens de traditie om in december iets 

bijzonders te doen een Kerstdiner georganiseerd. Samen met haar voormalige 

collega’s heeft zij een driegangen diner vanuit de keuken van het wijkgebouw 

verzorgd. In de mooi versierde activiteitenzaal konden ongeveer dertig gasten 

genieten van de lekkernijen. De avond werd ook opgeluisterd door mooie 

muziek uit Koerdistan met het instrument ‘DAF’. 

  
 

  
 

 

1.2 Het event ‘Oog voor Elkaar’ 

In navolging van de twee voorgaande jaren is ook 

dit jaar een event in samenwerking met de 

Hogeschool Rotterdam georganiseerd. Op 12 

januari 2018 heeft het event ‘Oog voor Elkaar’ in 

het wijkgebouw aan de Kipstraat plaatsgevonden. 

Dit event had als doel politiek draagvlak te creëren 

voor de vergeten groep migranten met een visuele 

beperking. Vanwege hun vrijstelling van de 

inburgeringsplicht blijven zij verstoken van lessen 

in de Nederlandse taal. 

Hierdoor kunnen deze mensen met hun 

Nederlandse nationaliteit niet participeren in onze 

maatschappij. Voor dit event waren 

vertegenwoordigers van politieke partijen en onze 

burgervader uitgenodigd. Na toespraken van zowel 

Judith Bokhove, fractieleider GroenLinks 

Rotterdam en burgemeester Aboutaleb kregen zij 

beiden het boek ‘Bloemen langs de weg’ uitgereikt 

door auteur Tonny van Breukelen. 
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1.3 Het project ‘Train de Trainers’ in Den Haag 

Met de ambitie om de cursus ‘Samen Nederlands Leren’ ook in Den Haag te 

verzorgen zijn er eerst vrijwilligers gezocht voor het geven van de lessen. 

Net als in Rotterdam twee jaar geleden is hiervoor het project ‘Train de Trainers’ in 

Den Haag opgestart. Dankzij een goede wervingscampagne konden elf 

enthousiaste deelnemers op 21 september beginnen met de acht bijeenkomsten 

die hiervoor waren ingepland. Met dank aan de zorgorganisatie ‘Haagse Wijk- en 

Woonzorg’ mocht gebruik gemaakt worden van een geschikte ruimte in het 

buurthuis ‘De Schildershoek’. Dit project is ook nu weer financieel ondersteund 

door een subsidie van het Oogfonds. 

Op 16 november 2018 heeft wethouder Bert van Alphen van o.a. emancipatie in 

Den Haag de certificaten mogen uitreiken. 

Hiermee is de eerste stap gezet op weg naar een betere begeleiding van 

migranten met een visuele beperking in Den Haag. 

 

  

 

1.4   Het project ‘Samen Nederlands Leren’ 

In 2018 is het aantal cursisten in Rotterdam uitgebreid naar acht deelnemers. 

Volgens de oorspronkelijke planning zou dit project tot medio 2018 moeten lopen. 

Al gauw kwam vroeg in het jaar het besef bij zowel de docenten als enkele 

cursisten dat de tijdspanne te kort was ingezet. Gevoed door het enthousiasme 

van beide kanten en het feit dat er voldoende financiële ruimte binnen de 

begroting was hebben wij in juni verlenging voor dit project bij de fondsen 

aangevraagd. Hiervoor is toestemming voor één jaar verleend. 

Per 1 september 2018 stonden er nog vier cursisten ingeschreven en zij gingen 

door in de verleende verlenging. In oktober zijn twee andere cursisten begonnen 

met de cursus. 

Tegelijkertijd zijn er in Den Haag de nodige contacten gelegd om na de cursus 

‘Train de Trainers’ het project ‘Samen Nederlands Leren’ daar ook op te starten. 

Hiervoor is een subsidieaanvraag bij de Gemeente Den Haag ingediend. 
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2 Toekomst 

Het ‘lotgenotensupport’ in Rotterdam zal dankzij de facilitering door WMO Radar 

worden voortgezet in het Huis van de Wijk ‘De Kip’ aan de Kipstraat. 

Binnen dit concept zullen vernieuwende elementen toegevoegd worden. 

De gesprekken met de contacten in Den Haag zijn gaande om in 2019 hiermee te 

starten. 

 

Er was tot december 2018 nog geen uitsluitsel over de subsidieaanvraag in Den 
Haag betreffende het taalproject ‘Samen Nederlands Leren’. De gesprekken met 
betreffende ambtenaren zijn nog gaande. Tevens wordt er gezocht naar andere 
financieringsbronnen. 
 
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. 

 

 

3  Organisatie 

Het bestuur bestaat uit vijf leden: 

 Dhr. Carl Klaverweide      voorzitter 

 Dhr. Carel van Wankum      secretaris 

 Dhr. Anton Lau     penningmeester 

 Mevr. Agnes Chin See Chong-Bérénos bestuurslid 

 Dhr. Hans van Zuuren    bestuurslid 

 

Een keer in de zes weken vindt een bestuursvergadering plaats waarbij dhr. Jerrel 

Volkerts, directeur uitvoering, op aanvraag aanschuift. 
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4  Een woord van dank 

De stichting mag terugkijken op een succesvol jaar waarin haar bekendheid is 

toegenomen. Vooral door het opgezette taalproject en werving hiervoor komen ook 

verzoeken van ver buiten Rotterdam binnen. 

Ik dank bij deze gelegenheid een ieder die zich heeft ingezet, niet alleen voor het 

taalproject maar ook voor alles wat het functioneren van de stichting ten goede is 

gekomen. Hierbij hoort ook mijn dank aan Gerard Versseput voor de boekhoudkundige 

ondersteuning en het opstellen van de jaarrekening. 

Speciale aandacht wil ik vestigen op de niet aflatende inzet van de docenten die op 

vrijwillige basis onze cursisten begeleiden. Ook de grote inzet en gedrevenheid van 

Tonny van Breukelen en Jerrel Volkerts, die het mooie taalproject willen uitbreiden, mag 

hier niet onvermeld blijven. 

De unieke rol die het lotgenotensupport bekleedt in onze stichting heeft zich dit jaar 

weer bewezen gezien de gezellige sfeer en succesvolle activiteiten. Dank aan iedere 

deelnemer van de hiervoor bestemde inloopochtenden, in het bijzonder Rien de Haan 

die de communicatie verzorgt. 

De sympathie en medewerking die wij hebben gekregen van partijen zoals Koninklijke 

Visio, Bartiméus-Sonneheerdt, het Oogfonds en vele anderen hebben bijgedragen tot 

de successen van ons waarvoor wij zeer dankbaar zijn. 

Tot slot zij vermeld dat de medewerking van en facilitering door WMO Radar voor onze 

stichting erg belangrijk is geweest. Wij allen van de stichting spreken hiervoor onze 

hartelijke dank uit en zien uit naar een prettige voortzetting van onze relatie. 

 

 

Rotterdam, 3 juni 2018 

 

Namens het bestuur       

      
Carl Klaverweide       Carel van Wankum 

Voorzitter        Secretaris 
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Jaarrekening  
 

 

over het boekjaar 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam, 3 juni 2018 
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Balans per 31 december 2017 
(Na resultaatbestemming) 
 
 
 31 december 2018 31 december 2017 

             € € 

ACTIVA 

Vaste activa  
Inventaris   125 

Vlottende activa 
Vorderingen   
Overlopende activa   
 ----------       ----------- 
   
 
Liquide middelen 13.658 16.263 
 
   ---------- ----------- 
Totaal activazijde  13.658 16.388 
 ====== ====== 
 
 
  
 

PASSIVA         €     € 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserves 194 485 
 
Kortlopende schulden 
Crediteuren  1.157     31 
Overlopende passiva    12.307 15.872 
 -----------  ----------- 
 13.464 15.903 
 ----------- ------------ 
  
Totaal passivazijde 13.658 16.388 
 ====== ====== 
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Winst- en verliesrekening over 2017 
 
 
 2018 2017 
 
 € € 
  
BATEN 
Donaties BZAK 640 1.301 
Train de Trainers Rotterdam  714 
Train de Trainers Den Haag 1.642  
Samen Nederlands Leren Rotterdam 3.903 2.950 
Overige projecten 725 934 
 ---------- ------------ 
Totale baten 6.910 5.899 
 
LASTEN 
SBZAK 666 666 
Train de Trainers Rotterdam  714 
Train de Trainers Den Haag 1.642  
Samen Nederlands Leren R’dam 3.903 2.947 
Overige projecten 990 1.212 
 ---------- ----------- 
Totale lasten 7.201 5.539 
 ----------   ----------- 
Resultaat - 291 360 
 ===== ====== 
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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 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 31-12-2018 31-12-2017 
 
ACTIVA € € 
 
VASTE ACTIVA 

Inventaris 
Beeldschermloep 0 125 
 -------- ------------- 
 0 250 
 ======= ======= 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Liquide middelen 
ING Bank NL14INGB000764770 13.658 16.263 
 ---------- ----------- 
 13.658 16.263 
 ======= ======= 
PASSIVA 
 
EIGEN VERMOGEN 
 
Algemene reserve  
Stand per begin boekjaar 485 125 
Resultaat boekjaar - 291 360 
 --------- ------------- 
Stand per 31 december 194 485 
 ======= ======== 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
Crediteuren  
Huur Schildershoek Train de Trainers Den Haag 585  
Lesmateriaal 540  
Nog te betalen bankkosten 32 31 
 -----------  ---------- 
 1.157 31 
 ======= ======= 

Overlopende passiva 
Vooruit ontvangen Visio project SNL Rotterdam 6.516 8.468 
Vooruit ontvangen Bartiméus project SNL Rotterdam 5.033 6.984 
Vooruit ontvangen Oogfonds project Den Haag 758  
Vooruit ontvangen Bartiméus oog voor elkaar  420 
 ----------- ----------- 

 12.307 15.872 
 ======= ====== 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 2018 2017 

 € € 

Baten 
Donaties BZAK 640 1.301 
Train de Trainers Rotterdam Oogfonds  714 
Train de Trainers Den Haag Oogfonds 1.642  
Subsidies Visio en Bartiméus SNL Rotterdam 3.903 2.850 
Eigen bijdragen SNL Rotterdam  100 
Oog voor elkaar 2018 420 
Bezoek Biesbosch 2018 305 
Subsidies projecten 2017  934 
 ---------- ---------- 
 6.910  5.899 
 ======  ===== 

Lasten 
 
Afschrijving televisieloep     125 
Adviseur           216  
Publiciteit en website          130                       130 
Kantoorkosten        320         411 
               ------    ------- 
Lasten BZAK 666 666 

Lasten Lesmateriaal T de T Rotterdam  714 

Huur          585  
Vergoeding vrijwilligers  467  
Lesmateriaal  540 
Overige kosten 50  
 -------  
Lasten Train de Trainers Den Haag 1.642  

SNL vergoedingen Projectleider en asst 1.870 1.200 
SNL vergoedingen docenten 1.399       1.078 
SNL Lesmateriaal en afschr loep 561     250 
SNL Overige kosten 73 420 
 ---------  --------- 
Lasten SNL Rotterdam 3.903 2.947 

Oog voor elkaar 2018 520  
Bezoek Biesbosch 2018 470  
Lasten projecten 2017  1.212 
 ---------                  ---------- 
Lasten overige projecten 2018 resp. 2017 990 1.212 

Resultaat 2018 resp. 2017 - 291 360 
 ---------- ----------- 
 6.910 5.899 
 ======  ===== 
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