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Algemeen
Stichting Beter Zien Anders Kijken is opgericht op 2 november 2015 te Rotterdam
De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:
 De stichting heeft tot doel: een bijdrage te leveren aan de opbouw van de kwaliteit van
het leven van mensen met visuele beperkingen en hun omgeving, waarbij de kracht en
ervaringen van deze mensen centraal staat, waardoor zij in staat zijn om als volwaardige
individuen in de samenleving te participeren en de samenleving hun participatie niet
uitsluit op grond van hun visuele beperking;
 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren/aanbieden van
bijeenkomsten, trainingen, workshops en cursussen, activiteiten, samenwerken met
organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een visuele beperking, en
al hetgeen dat in het belang is van de doelstelling alsmede het verrichten van alle
handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen
worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn.
 De stichting beoogt niet het maken van winst.
Meer informatie over de invulling van de doelstelling vindt u in het hoofdstuk activiteiten.
Het volgende maakt stichting Beter Zien Anders Kijken (BZAK) bijzonder:
 BZAK is een initiatief van de deelnemers zelf;
 BZAK gaat uit van lief en leed samen delen;
 BZAK wil de talenten van alle deelnemers bundelen en benutten;
 Bij BZAK zijn zowel mensen met en zonder een visuele beperking actief;
 BZAK werkt uitsluitend met vrijwilligers;
 De deelnemers aan de activiteiten van BZAK hebben diverse culturele achtergronden en
variëren sterk in leeftijd.
De Stichting heeft vanaf 1 januari 2017 de ANBI status. Hierdoor bestaan er fiscale voordelen
voor de stichting en voor schenkers.

Informatie over de Stichting:

Stichting ‘Beter Zien Anders Kijken’
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
Telefoonnummer: 0640 724568
E-mailadres: info@beterzienanderskijken.nl
Website: www.beterzienanderskijken.nl
KvK. Rotterdam nr.: 64502120
Bankrekening: NL14 INGB 0007 1647 70
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Het Bestuur
Vier jaar na oprichting van de stichting heeft het zittende bestuur besloten tot een
bestuurswisseling. Het bestuur kijkt met voldoening terug op de achterliggende periode waarin
veel tot stand is gebracht. De twee kernactiviteiten, het lotgenotensupport en het taalproject
‘Samen Nederlands Leren’ zijn succesvol gebleken. Ook de eenmalige activiteiten verdienden
veel waardering.
Om tot een soepele overdracht te komen zijn twee zittende bestuursleden, dhr. E.C.
Klaverweide en dhr. H. van Zuuren, aangebleven.
Per 1 januari 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dhr. Carl Klaverweide
Dhr. Carel van Wankum
Dhr. Anton Lau
Dhr. Hans van Zuuren
Mevr. Agnes Chin See Chong-Bérénos

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Per 11 december 2019 zijn benoemd tot bestuurslid:
Dhr. Jan Sikken
Dhr. Gerard Versseput

bestuurslid
bestuurslid

Per 31 december 2019 zijn afgetreden als bestuurders:
Dhr. Carel van Wankum
Dhr. Anton Lau
Mevr. Agnes Chin See Chong-Bérénos

secretaris
penningmeester
bestuurslid

Per 1 januari 2020 is benoemd als bestuurder
Mevr. Beata Kolasa-Aapkes

bestuurslid

Per i januari 2020 is het bestuur samengesteld als volgt:
Dhr. Jan Sikken
Dhr. Gerard Versseput
Mevr. Beata Kolasa-Aapkes
Dhr. Carl Klaverweide
Dhr. Hans van Zuuren

voorzitter
secretaris en penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

De heer Jan Sikken is op 10 mei om persoonlijke redenen afgetreden. Per 3 juni is hij
vervangen door mevrouw Meriem Laamairi.
Helaas is één van de vorig jaar afgetreden bestuursleden, secretaris dhr. Carel van Wankum, in
februari 2020 overleden. De stichting spreekt haar dank en waardering uit voor de
werkzaamheden die hij voor de stichting heeft verricht en wenst zijn familie veel sterkte toe.
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De activiteiten van Beter Zien Anders Kijken
Het wekelijkse lotgenotensupport en haar activiteiten
De toeloop tijdens het lotgenotensupport is in 2019 toegenomen. In een heel gezellige sfeer
werden tussen deelnemers ervaringen uitgewisseld. Ook cursisten en taalcoaches van het project
‘Samen Nederlands leren‘ namen deel aan de inloopochtenden. Dit gaf de cursisten de
mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen.

Ook dit jaar zijn er vanuit het lotgenotensupport een aantal mooie activiteiten bedacht en
uitgevoerd.
 In mei 2019 startte de organisatie van een hulpmiddelenbeurs die op 2 november gehouden
zou worden. Een werkgroep van 3 betrokkenen organiseerde de komst van de
standhouders, de flyers, de pr, enz. WMO-Radar sponsorde deze activiteit;
 In mei kookte een dankbare deelnemer aan zowel ‘Samen Nederlands leren’ als het
lotgenotensupport een maaltijd voor alle mensen die bij BZAK betrokken zijn;
 In de zomer van 2019 intensiveerde BZAK de contacten met “Hable". Dit is een bedrijf dat is
opgericht door een groepje studenten van de TU-Eindhoven. Zij ontwikkelen een
brailletoetsenbord voor smartphones. De leden van het lotgenotensupport werken mee aan
tests;
 Op 2 november bleek de hulpmiddelenbeurs een succes. 15 standhouders en 450
bezoekers zorgden samen met WMO-Radar voor deze stralende dag. BZAK is van plan om
de beurs over twee jaar nogmaals te organiseren;
 Op 26 november maakten acht deelnemers aan het lotgenotensupport een ‘Tour de
Rotterdam’. Van het stadhuis naar hotel New York. Wethouder Sven de Lange reed samen
met de coördinator van BZAK in een elektrisch deelvoertuig van ‘LEV’. Het was een
cadeautje van LEV en ‘Rotterdammers voor elkaar’ aan BZAK tijdens de lustrumlunch van
Coalitie Erbij;
 Op 18 december vond er in de theaterzaal van de bibliotheek van Rotterdam een voorstelling
plaats van Dave’s Winter Variété met audiodescriptie. Enkele trouwe bezoekers van het
lotgenotensupport bezochten de voorstelling. De audiodescriptie werd verzorgd door de
“Stichting komt het zien”. Deze organisatie voorziet speciaal voor mensen met een visuele
beperking culturele evenementen in Nederland van audiodescriptie. Coalitie Erbij steunde dit
initiatief financieel;
Een donateur maakte het mogelijk dat enkele deelnemers met hem in het concertjaar 2019-2020
naar een concert konden in de Doelen. Voor één deelnemer was het een mooie herinnering aan
vroegere tijden en voor de ander een geweldige ervaring. Helaas is dit project dit voorjaar gestopt
vanwege de Corona-Lock-down;
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 In december was er tijdens een gezamenlijke bijeenkomst een samenzang met ‘Een dolle
boel’, het koor dat iedere vrijdagmiddag zingt in het Huis van de Wijk De Kip.

Het project ‘Samen Nederlands Leren’
De lessen in het kader van het project ‘Samen Nederlands Leren’ zijn ook in 2019 voortgezet.
In Rotterdam is dit mogelijk gemaakt door het Bartiméus Fonds en de Stichting Novum die
bereid waren om de in 2017 en 2018 niet gebruikte subsidie beschikbaar te maken tot eind
2019. In de voorgaande jaren en ook in 2019 was minder subsidie nodig dan aangevraagd door
de medewerking van WMO Radar die haar faciliteiten om-niet ter beschikking had gesteld.
 In het jaar 2019 namen in totaal 9 migranten met een visuele beperking deel aan de
lessen Nederlands als tweede taal’;
 In 2019 gaven 5 vrijwilligers, allen getrainde taalcoaches, de lessen NT2;
 BZAK heeft 2 vrijwillige brailledocenten;
 In juli 2019 startte BZAK met conversatielessen aan 3 cursisten. In december 2019
sloot een vierde cursist zich hierbij aan;
 BZAK organiseerde in 2019 twee (trainings)bijeenkomsten voor de taalcoaches;
 In mei 2019 startten braillelessen aan een blinde migrant;
 Op 15 februari 2019 ontvingen 2 cursisten een certificaat van deelname aan de lessen
Nederlands als tweede taal. Tijdens de uitreiking waren ook hun begeleiders van Visio
en Bartiméus aanwezig
Om het project in 2020 ‘Samen Nederlands Leren’ in Rotterdam voort te zetten is in
samenwerking met WMO Radar in november 2019 een subsidieaanvraag bij de Gemeente
Rotterdam ingediend. Op 4 februari 2020 heeft de Gemeente voor het kalenderjaar 2020, onder
voorwaarden, een subsidie toegezegd.
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De certificaatuitreiking
In Den Haag werkt BZAK sinds augustus 2019 samen met ‘Taal aan Zee‘. Deze organisatie
regelt en begeleidt het taalonderwijs aan visueel beperkte migranten aan huis en op het kantoor
van Vereniging Onbeperkt Lezen, die wij bedanken voor hun gastvrijheid.
Taal aan Zee traint de taalcoaches op het terrein van “Nederlands als tweede taal’. BZAK
verzorgt de trainingen op het gebied van ‘studeren met een visuele beperking’.
Eind 2019 stonden er bij ‘Taal aan Zee’ zeven migranten met een visuele beperking
ingeschreven.

De toekomst
Het ‘lotgenotensupport’ in Rotterdam zal met steun door WMO Radar worden voortgezet in het
Huis van de Wijk ‘De Kip’ aan de Kipstraat.
Dankzij de ontvangen subsidiebeschikking van de Gemeente Rotterdam voor het project
‘Samen Nederlands Leren’ en de bereidheid van de docenten kunnen de taallessen
gecontinueerd worden. Ondertussen hebben zich meer deelnemers aangemeld.
De samenwerkingsverbanden met Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek, Bartiméus
Sonneheerdt, Koninklijke Visio, Coalitie Erbij en WMO Radar, die in dit jaar ook hebben
geresulteerd in financiële ondersteuning voor de activiteiten, zullen worden voortgezet.
Door het Coronavirus is Het Gebouw van de Wijk De Kip in 2020 helaas enige maanden
gesloten geweest. Hierdoor waren alle activiteiten van BZAK opgeschort. Op het moment van
vaststellen van dit jaarverslag zijn de taallessen weer hervat, het lotgenotensupport nog niet.
Het bestuur hoopt op een spoedige hervatting van alle activiteiten van BZAK en spreekt haar
vertrouwen uit in een goede toekomst.
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Jaarrekening
over het boekjaar 2019

Rotterdam, juni 2020

Stichting ‘Beter Zien Anders Kijken’
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
E-mailadres: info@beterzienanderskijken.nl
Website: www.beterzienanderskijken.nl
Mobiel: 06-40724568
KvK. Rotterdam nr.: 64502120
Bankrekening: NL14 INGB 0007 1647 70
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Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

31 december 2019
€

31 december 2018
€

ACTIVA
Vaste activa
Inventaris
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal activazijde

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserves
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

8.166
---------8.166
======

13.658
----------13.658
======

€

€

352

194

1.347
6.467
----------7.814
-----------

1.157
12.307
----------13.464
------------

8.166
======

13.658
======
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Winst- en verliesrekening over 2019

BATEN
Donaties BZAK
Train de Trainers Den Haag
Samen Nederlands Leren Rotterdam
Samen Nederlands Leren Den Haag
Overige projecten
Totale baten
LASTEN
Stichting BZAK
Train de Trainers Den Haag
Samen Nederlands Leren R’dam
Samen Nederlands Leren Den Haag
Overige projecten
Totale lasten
Resultaat

2019

2018

€

€

725
5.122
240
---------6.087

437
5.122
240
131
---------5.930
---------157
=====

640
1.642
3.903
725
-----------6.910

666
1.642
3.903
990
----------7.201
----------- 291
======

11

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 centraal, 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.

13

Toelichting op de balans
ACTIVA

31-12-2019
€

31-12-2018
€

VASTE ACTIVA
Inventaris

0
=======

0
=======

8.166
---------8.166
=======

13.658
----------13.658
=======

194
157
--------351
=======

485
- 291
------------194
========

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 Schildershoek Train de Trainers Den Haag
Lesmateriaal
Vrijwilligersvergoedingen 2019kwartaal 4
Tickets
Nog te betalen bankkosten 2019

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen Visio project SNL Rotterdam
Vooruit ontvangen Bartiméus project SNL Rotterdam
Vooruit ontvangen Oogfonds project Den Haag

585
540
1.207
131
10
----------1.348
=======
3.976
2.491

32
---------1.157
=======

-----------

6.516
5.033
758
-----------

6.467
=======

12.307
======
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Toelichting op de winst- en verliesrekening

2019

2018

€

€

725

640
1.642
3.903

Baten
Donaties BZAK
Train de Trainers Den Haag Oogfonds
SNL Rotterdam subsidies Visio en Bartiméus
Eigen bijdragen SNL Rotterdam
SNL Den Haag subsidie Oogfonds

5.083
40
240
---------6.088
=====

725
--------6.910
====

153
284
------437
=====

216
130
320
--------666
=====

--------0
=====

585
467
540
50
-------1.642
=====

1.889
2.793
401
40
--------5.123
======

1.870
1.309
561
73
--------3.903
=====

201
39
--------240
=====

---------0
======

Lasten
Stichting BZAK
Adviseur
Publiciteit en website
Kantoorkosten
Totaal lasten BZAK
Train de Trainers Den Haag
Huur
Vergoeding vrijwilligers
Lesmateriaal
Overige kosten
Totaal lasten Train de Trainers Den Haag
Samen Nederlands Leren Rotterdam
Vergoedingen projectleider en taalcoördinator
Vergoedingen docenten
Lesmateriaal
Overige kosten
Total lasten SNL Rotterdam
Samen Nederlands Leren Den Haag
Lesmateriaal
Werving en flyers
Totaal lasten SNL Den Haag
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