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ruim 30 jaar later is het voor een visueel beperkt kind in Nederland mogelijk, 

onder het motto ‘gewoon waar mogelijk, speciaal wanneer noodzakelijk’, om 

samen met vriendjes en vriendinnetjes naar een basisschool in de buurt te 

gaan. Op deze manier kan het kind in de natuurlijke leefomgeving naar school, 

het kan een eigen vriendenkring opbouwen in de nabijheid van zijn woonplek 

en het kan stapsgewijs leren om zelfstandig naar school te gaan. 

Ook in Afrika kiezen steeds meer overheden, conform de vN-verklaring 

voor de rechten van het kind, voor een geïntegreerde (inclusieve) vorm van 

onderwijs. Inclusief onderwijs is alleen mogelijk als het reguliere onderwijs-

programma passend gemaakt wordt voor de individuele mogelijkheden van 

het visueel beperkte kind. dit kan als de lokale leerkracht weet welke 

ondersteuning het kind nodig heeft, de noodzakelijke hulpmiddelen voor-

handen zijn en eventuele hulpvragen beantwoord kunnen worden door een 

gespecialiseerde (ambulant) onderwijskundig begeleider. 

In zeven van de tien regio’s van ghana bijvoorbeeld was inclusief onderwijs 

maar ten dele mogelijk. Blinde en slechtziende kinderen zaten vaak nog op 

een van de twee speciale scholen, leerden braille ongeacht de ernst van hun 

visuele beperking of zaten wel op een reguliere school, maar dan achter in de 

klas. Om de kwaliteit van het onderwijs van kinderen met een visuele 

beperking in ghana te verbeteren, is visio Internationaal in 2011 met het 

visual Impairment teacher training-project gestart. Stichting Novum heeft dit 

door haar financiële ondersteuning mogelijk gemaakt. gedurende drie jaar 

volgde een kerngroep van twintig leerkrachten uit het speciaal onderwijs uit 

heel ghana diverse trainingen van visio Internationaal. Ze leerden hun vaardig-

heid in en kennis over het werken met slechtziende en blinde leerlingen te 

vergroten. vervolgens trainde deze kerngroep de collega-leerkrachten in hun 

regio, die op hun beurt weer onderwijzers uit het reguliere onderwijs hebben 

opgeleid. de university of education Winneba gebruikte dezelfde trainingen 

om het opleidingscurriculum voor hun studenten uit te breiden. Zo bereiken 

deze trainingen ook de toekomstige leerkrachten voor kinderen met visuele 

beperkingen. 

Stichting Novum heeft criteria ontwikkeld voor het toetsen van internationale 

projectaanvragen. Allereerst moet er sprake zijn van een hulpvraag. Ook moet 

er een duidelijk plan van aanpak liggen en moeten de kosten in verhouding 

staan tot de opbrengsten. In ghana zijn alle trainingen, conform de afspra-

ken gegeven. de leerkrachten geven in de evaluaties aan de trainingen als 

Voorwoord

In 1981 organiseerde de Vereniging van ouders van visueel gehandicapte kinderen een studiedag 
over de integratie van blinde en slechtziende leerlingen in het reguliere onderwijs (Vereniging van 

Ouders van Visueel Gehandicapten, 1981). Ouders wilden de mogelijkheid krijgen om te kunnen 
kiezen voor regulier onderwijs, zonder dat dit ten koste zou gaan van de gespecialiseerde kennis, 

faciliteiten en voorzieningen die onmisbaar zijn voor een visueel beperkt kind.  

...dankzij de inzet 
van de mensen 

die dagelijks met 
de doelgroep 

werken worden er 
steeds weer 

stappen gezet in de 
kennisontwikkeling 

en vernieuwing op 
het gebied van 

onderwijs, zorg en 
revalidatie 
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leerzaam te hebben ervaren, de hulpmiddelen zijn verstrekt en er is veelvuldig 

in de praktijk geoefend. maar de vraag blijft altijd in hoeverre het geleerde 

ook daadwerkelijk leidt tot een veranderde aanpak bij de mensen die dage-

lijks met de doelgroep werken. Kan de onderwijzer in het reguliere onderwijs 

straks de noodzakelijke ondersteuning bieden? Zit het visueel beperkte kind 

voortaan voor in de klas en maakt hij straks zijn school af? de praktijk is vaak 

weerbarstiger dan het papier.

Koninklijke visio heeft samen met Stichting Novum geconstateerd dat deze  

vragen alleen beantwoord kunnen worden als onze eigen werkwijze verandert. 

Nu beperkt het project zich tot een aantal bezoeken en trainingen verspreid 

over 3 jaar. een intensievere langetermijnsamenwerking tussen Stichting 

Novum, Koninklijke visio en een lokale buitenlandse partner biedt veel meer 

ruimte om samen een ontwikkelingstraject te doorlopen en tussentijds te 

evalueren. dit vraagt tijd en een investering van twee kanten. In de komende 

jaren zal de verscheidenheid aan internationale projecten worden terugge-

bracht en zal er verder invulling worden gegeven aan een meer programmati-

sche samenwerking met een paar (lokale en internationale) partners. 

In 2013 namen wij als bestuur afscheid van ons collega-bestuurslid mevrouw 

drs. Petra van dam, die zich tien jaar heeft ingezet voor Stichting Novum, 

waarvan de laatste twee jaar als secretaris. Wij zijn haar zeer dankbaar voor de 

grote bijdrage die zij heeft geleverd aan de verdere professionalisering van 

onze stichting en in het bijzonder de inbreng van haar grote bestuurlijke  

kennis van en ervaring in de zorgsector. In de door haar aftreden ontstane  

vacature is voorzien door de benoeming van mevrouw drs. rieneke de Wit, 

die sinds 2009 werkzaam is als bestuurder van het centrum voor consultatie 

en expertise (cce). Haar brede kennis en ervaring als bestuurder en toezicht-

houder in alle sectoren van de zorg (care en cure) en in het bijzonder cce 

vormen een zeer waardevolle aanvulling binnen het bestuur.

tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor alle nieuwe ideeën en  

initiatieven en de inzet van de mensen die dagelijks met de doelgroep  

werken. dankzij hun inspanningen en gedrevenheid worden steeds weer 

stappen gezet in de kennisontwikkeling en vernieuwing op het gebied van 

onderwijs, zorg en revalidatie. 

We kijken uit naar de nieuwe initiatieven en projecten in het komende jaar.

maarten reuchlin

voorzitter bestuur Stichting Novum
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1.1	Ontstaansgeschiedenis
Het vermogen dat Stichting Novum sinds haar oprich ting in 1984 beheert, is in 

de voorafgaande 175 jaar ontstaan dankzij giften, donaties, legaten en beleg-

gingsresultaten. Op 13 november 1808 heeft een comité van Amster damse 

vrijmetselaars het Instituut tot Onderwijs van Blinden opgericht. 

Het was de eerste school voor blinde kinderen in Nederland. er bestond toen 

nog geen door de staat gefinancierd speciaal onderwijs. de opleiding en ver-

zorging van blinde en slechtziende mensen waren een zaak van liefdadigheid.  

vanuit dit instituut ontston den in de loop van de negentiende en twintigste 

eeuw verschillende gespecialiseerde instellingen. uiteindelijk zouden die  

samen het huidige Koninklijke visio vormen. 

Pas na de tweede Wereldoorlog begon de staat met de financiering van het 

speciaal onderwijs en de hulpver lening. toen de bekostiging een publieke taak 

werd, is het particulier bijeengebrachte vermogen onderge bracht in enkele 

fondsen en verenigingen. deze fondsen zijn later overgedragen aan Stichting 

Novum, statutair gevestigd in Huizen.

1.2	Statutaire	doelstelling
de statutaire doelstelling van Stichting Novum luidt: ‘Het doel van de stichting 

is het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten, gericht op het welzijn 

van slechtziende en blinde, en meervoudig gehandicapte slechtziende en 

blinde, dan wel anderszins gehandicap te mensen in Nederland en daarbuiten.’

1.3	Missie	en	doelen
Binnen haar ruim geformuleerde statutaire doelstel ling is door Stichting Novum 

voor een minder breed dagelijks werkterrein gekozen: ‘Het financieel onder-

steunen van projecten die bijdragen aan het welzijn van blinde en slechtziende  

mensen in binnen- en buitenland.’ 

Stichting Novum stelt zich ten doel om jaarlijks zo veel mogelijk een in koop-

kracht gelijkblijvend bedrag ter beschikking te stellen voor de financiering van 

projecten en tevens haar vermogen op de lange termijn in reële termen in 

stand te houden. Stichting Novum ondersteunt projec ten in binnen- en buiten-

land die op de lange termijn een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn 

van de doelgroep. Zij wil haar doelstelling op een transparante en professionele 

wijze realiseren.

1.4	de	relatie	met	andere	stichtingen
de banden die Stichting Novum heeft met een aantal andere stichtingen zijn 

vanuit de historie ontstaan.

1
Stichting Novum beheert kapitaal dat afkomstig is uit particulier vermogen. Al tweehonderd jaar 

worden met de opbrengsten hiervan projecten ondersteund die bijdragen aan het welzijn van 
mensen met een visuele beperking in Nederland of daarbuiten.

Stichting Novum, 
ontstaansgeschiedenis en rol 

Ons 
doel is het
financieel 

ondersteunen 
van projecten 
die bijdragen 

aan het welzijn 
van blinde en 

slechtziende  
mensen
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1.4.1 De relatie met Koninklijke Visio

Stichting Novum realiseert haar doelstellingen samen met haar partnerorgani-

satie Koninklijke visio, die de projecten veelal uitvoert of toeziet op de uitvoe-

ring. Koninklijke visio heeft zich in de afgelopen tweehonderd jaar ontwikkeld 

tot een professionele organisatie en telt inmiddels drieduizend medewerkers. 

Koninklijke visio heeft veel kennis en contacten – ook internationaal – op het 

gebied van de ondersteuning, begeleiding en opleiding van mensen met een 

visuele beperking.

de samenwerking tussen Stichting Novum en Koninklijke visio is niet alleen 

gebaseerd op de historische band tussen beide instellingen. Zeker zo belang-

rijk is dat deze organisaties elkaar aanvullen in expertise en in hun respec-

tievelijke rol. Stichting Novum toetst of de aanvragen die zij van Koninklijke 

visio ontvangt aan de criteria van Stichting Novum voldoen. Koninklijke visio 

voorziet op haar beurt Stich ting Novum van advies bij aanvragen van derden 

en ondersteunt bij het stellen van prioriteiten. dit advies gaat vooral in op de 

vraag of het project wezenlijk bijdraagt aan de versterking van de positie van 

de doel groep. de kwaliteit van de projecten en de adviezen die Koninklijke vi-

sio aandraagt zijn, samen met de sterke ‘marktpositie’ van deze instelling, voor 

Stichting Novum aanleiding om deze samenwerking krachtig voort te zetten.

de samenwerking is geformaliseerd in een samenwer kingsovereenkomst. 

Hierin is het volgende vastgelegd:

•  Het bestuur van Stichting Novum stelt jaarlijks een bedrag voor projectsub-

sidies beschikbaar dat gelijk is aan 4 procent van het genormaliseerde ver-

mogen van Stichting Novum op de eerste januari van het jaar voorafgaande 

aan het jaar waarin de bovengenoemde subsidies zullen worden verstrekt 

(artikel 3.1 van de samenwerkingsovereenkomst). Stichting Novum kan dit 

percentage na overleg met Koninklijke visio incidenteel, dan wel voor meer 

jaren, wijzigen (artikel 3.7 van de samenwerkingsovereen komst).

•  Stichting Novum zal in eerste instantie de door Koninklijke visio voorge-

stelde projecten financieren, als deze aan de door Stichting Novum gestelde 

criteria voldoen. Stichting Novum is tevens bevoegd zelfstandig projecten te 

financieren. Zij zal daartoe echter niet eerder over gaan dan nadat zij goed 

overleg heeft gevoerd met Koninklijke visio. de goedgekeurde projecten die 

door Koninklijke visio zijn voorgesteld, worden als eerste gefinancierd (artikel 

3.6 van de samenwerkingsover eenkomst).

•  Koninklijke visio zal schenkingen, legaten, erfstellingen en op andere wijze 

verkregen middelen overdragen aan Stichting Novum (artikel 2.1 van de 

 samenwerkingsovereenkomst).

1.4.1 De relatie met de Willem Holtrop Stichting

Stichting Novum heeft in 2009 de exploitatie van haar vastgoed in beheer 

gegeven aan de Willem Holtrop Stichting. de exploitatie van het vastgoed 

is hiermee afgescheiden van de hoofdactiviteiten van Stichting Novum: het 

vermogensbeheer en de financiële ondersteuning van projecten ten behoeve 

van blinde en slechtziende mensen. de Willem Holtrop Stichting heeft de taak 

om het vastgoed dat in eigendom is van Stich ting Novum zo efficiënt mogelijk 

te exploiteren en te beheren, en betaalt hiervoor aan Stichting Novum jaar lijks 

een compensatie voor de financieringskosten. de bestuursleden van Stichting  

Novum vormen het bestuur van de Willem Holtrop Stichting.



10     Jaarverslag Stichting Novum | 2013

2Stichting Novum, 
beleid en communicatie

2.1	Beleidsagenda
2.1.1 Meerjarenbeleid 2010-2014

Het meerjarenbeleid 2010-2014 is eind 2009 vastge steld. Hierin is het  

volgende vastgelegd:

•  Stichting Novum stelt zich ten doel om jaarlijks zo veel mogelijk een in 

koopkracht gelijkblijvend bedrag ter beschikking te stellen voor projecten 

en tevens haar vermogen op lange termijn in reële termen in stand te  

houden. Ze voert een conservatief en transparant beleggingsbeleid, waar-

bij verantwoord risicobeheer een hoge prioriteit krijgt.

•  Stichting Novum wil de komende jaren blijvend aandacht besteden aan de 

beoordeling en evaluatie van de projecten die zij subsidieert, en daarmee 

leren van de resultaten. deze kennis zal vervolgens worden ingezet bij het 

formuleren van beleid voor beoorde ling en begeleiding van toekomstige 

aanvragen.

•  Stichting Novum wil (internationale) samenwerking tussen verschillende 

organisaties stimuleren indien deze min of meer gelijktijdig op hetzelfde 

gebied projecten uitvoeren ter verbetering van de resultaten en de ef-

ficiency. dit streven zal zijn weerslag krijgen in haar subsidiebesluiten.

•  Stichting Novum wil zich voor de buitenwereld verant woorden. Zij wil graag 

op een functionele wijze transparant zijn in haar verslag legging.

•  Stichting Novum zal de governance-codes naleven en zorgen voor een 

evenwichtige bestuurssamen stelling.

2.1.2 Beleidsagenda en vergadercyclus 2013

de volgende punten stonden in 2013 op de beleidsagenda:

1. Formuleren van beleid op de lange termijn

  In 2012 is een commissie binnen het bestuur van Stichting Novum ge-

formeerd die de opdracht heeft gekregen zich te buigen over het meer-

jarenbeleid van Stichting Novum. In overleg met het bestuur van Stichting 

Novum en de raad van bestuur van Koninklijke visio heeft deze commis-

sie in eerste instantie het accent gelegd op de internationale activiteiten 

die Stichting Novum financieel ondersteunt. de middelen van Stichting 

Novum voor internationale projecten zijn namelijk beperkt en het interna-

tionale werkveld is groot. Zowel het bestuur als Koninklijke visio hebben 

behoefte aan een schepere focus van het werkterrein en een duidelijkere 

verbinding tussen de diverse thema’s en landen. Besloten is om binnen 

de internationale activiteiten de aandacht te verschuiven van projectmatig 

naar programmatisch werken en in te zetten op partnerschappen tussen 

instellingen. Het partnerschap wordt in principe voor een periode van 4 tot 

8 jaar aangegaan, met als doel een blijvende capaciteitsversterking van de 

partnerorganisaties. een participatieve ontwikkelingssamenwerking tussen 

twee instellingen betekent dat beide partijen bepalen wat het ontwikke-

lingspad en het gewenste resultaat is en dat zij tussentijds samen evalue-

ren. Beide partijen hebben daarin een verantwoordelijkheid. gezocht zal 
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worden naar buitenlandse instellingen die zich richten op de doelgroep van 

blinde en slechtziende mensen en niet alleen bereid maar ook in staat zijn 

om met de steun van Koninklijke visio een veranderingstraject in te gaan. 

2.Implementeren van het strategisch vastgoedbeleid 

  Begin 2012 is in samenwerking met een extern adviseur een eerste aanzet 

gegeven tot een nieuw vastgoedbeleid. de contouren van dit beleid zijn 

vastgesteld en komen er kortweg op neer dat Stichting Novum de  

exploitatie en het beheer van vastgoed niet als een kernactiviteit be-

schouwt. Zonder expliciete vraag van Koninklijke visio om vastgoedob-

jecten in gebruik te hebben, ziet Stichting Novum geen noodzaak om 

vastgoed in eigendom te hebben. eind 2012 heeft Koninklijke visio haar 

wensen kenbaar gemaakt wat betreft het vastgoed dat zij huurt van Stich-

ting Novum. 

  daarnaast is besloten tot het verder professionaliseren van de exploitatie  

van het vastgoed dat in eigendom blijft. In de zomer van 2013 heeft Stich-

ting Novum het vastgoedonderhoud uitbesteed aan een derde partij. deze 

heeft een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor de panden in eigen-

dom van Stichting Novum en de Willem Holtrop Stichting.  

vervolgens is per pand een exploitatieplan opgesteld. Bij een aantal panden 

is geconstateerd dat de functionaliteiten gedateerd zijn en een zodanig 

grote revitalisering vragen dat de investering zich geenszins verhoudt tot 

de te verwachten huurinkomsten. Op basis daarvan is besloten dat deze 

panden worden gesloopt. voor de panden die wel exploitabel zijn, worden 

de huurprijzen herijkt, rekening houdend met huidige vastgoedmarkt.

3.Evaluatie van de spending rule

  In 2013 is de huidige spending rule geëvalueerd. uitgaande van een  

verwacht langjarig gemiddeld rendement op het belegde vermogen van 

6,1 procent stelt Stichting Novum jaarlijks een budget van 4 procent be-

schikbaar voor uitgaven, waarvan 3 procent ten behoeve van projecten en 

1 procent ten behoeve van beheer. uit een historische analyse is gebleken 

dat het gerealiseerde rendement in de afgelopen jaren gemiddeld boven 

de 6,1 procent is geweest. de uitgaven aan projecten waren gemiddeld 

hoger dan 3 procent en de kosten aan beheer waren gemiddeld lager dan 

1 procent. door de onzekerheden op de financiële markten en daarmee 

omtrent het te verwachten rendement, zijn in 2011 in aanvulling op de 

spending rule reeds regels geformuleerd voor de vermogensinstandhou-

ding. Hiermee wordt onder andere beoogd een structurele scheefgroei van 

de bestedingen ten opzichte van het vermogen te voorkomen.

de voorbereiding en uitwerking van de beleidsagenda is verdeeld over een 

aantal commissies, waarin de bestuursleden van Stichting Novum zitting 

hebben. de commissies kwamen in 2013 periodiek bijeen. Ze hebben verslag 

uitgebracht, hebben het bestuur geadviseerd en hebben besluiten genomen 

binnen vastgestelde mandaten. Het bestuur van Stichting Novum kwam in 
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2013 viermaal in vergadering bijeen. Naast de bestuursleden nam de voorzit-

ter van de raad van bestuur van Koninklijke visio als adviseur aan alle verga-

deringen deel. In de bestuursvergaderingen kwamen niet alleen de punten 

aan de orde die op de beleidsagenda stonden, maar ook het beleidsplan en 

de begroting 2014, de managementrapportages, het jaarverslag 2012, de 

jaarrekening 2012 en de verslagen van de commissies.

2.1.3 Beleidsagenda 2014

Op de beleidsagenda 2014 staan de volgende punten: 

1.Formuleren van meerjarenbeleid

  In 2014 zal de programmatische aanpak van de internationale projecten die 

Stichting Novum ondersteunt samen met Koninklijke visio verder ingevuld 

worden en zijn beslag krijgen. Binnen deze aanpak wordt meer dan in het 

verleden aandacht besteed aan het evalueren en het concreet maken van 

hetgeen is bereikt voor de doelgroep. 

  voor de nationale projecten die Stichting Novum ondersteunt blijft staan 

dat deze vernieuwend moeten zijn of een aanvulling moeten vormen op 

hetgeen regulier bekostigd wordt. Koninklijke visio staat aan de vooravond 

van een groot aantal veranderingen in de bekostigingsstructuur: van AWBZ 

naar ZvW (Zorgverzekeringswet), Sociaal domein (gemeente), WlZ (Wet 

langdurige Zorg), Jeugdwet, Participatiewet en Passend Onderwijs. deze 

veranderingen zullen ook gepaard gaan met grote bezuinigingen. Stichting 

Novum kan met de omvang van haar vermogen geen kortingen in de regu-

liere bekostiging van Koninklijke visio opvangen. Wel wil Stichting Novum 

graag Koninklijke visio financieel blijven ondersteunen op deze punten: 

 - de verdere ontwikkeling van innovaties en expertise om daarmee een  

  efficiëntere, kwalitatief betere en effectieve zorg- en dienstverlening aan 

  de cliënten te realiseren;

 -  het zorgdragen voor de profilering, positionering en borging van onder-

wijs, revalidatie en woon-leefklimaat van de doelgroep binnen het nieuwe 

stelsel. 

2.Strategisch vastgoedbeleid en beheer

  de verdere implementering van het vastgoedbeleid zal in 2014 zijn beslag 

krijgen. dat wil zeggen: een betere beheersing van de exploitatie gericht 

op instandhouding van de vastgoedobjecten die in gebruik zijn door Ko-

ninklijke visio.  

3.Evaluatie van het beleggingsbeleid en het mandaat

  In het voorjaar van 2011 is het beleggingsbeleid en –statuut Stichting 

Novum vastgesteld. gekozen is om de portefeuille op te splitsen in een 

alfa- en bètamandaat en dit na 3 jaar met de (fiduciair) beheerder(s) te 

evalueren. Het alfamandaat betreft uitsluitend aandelen en wordt actief 

beheerd. Het bètamandaat betreft aandelen en obligaties, die beide een 

index volgen. de evaluatie zal in 2014 plaatsvinden. Belangrijke criteria bij 

de evaluatie zullen zijn de mate waarin de risico- en rendementskarakteris-

tieken van de portefeuille als geheel en per beheerder zijn gerealiseerd, en 

eventuele noodzakelijke bijstelling van de restricties die aan het mandaten 

zijn verbonden. 
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2.2	risicobeleid
In 2013 hield Stichting Novum rekening met de volgende risico’s:

2.2.1 Financiële risico’s

door de risico’s op de financiële markten kunnen de beleggingsresultaten 

tegenvallen. Stichting Novum heeft een langetermijnhorizon en houdt er 

rekening mee dat de doelstelling om het vermogen in stand te houden in 

gevaar kan komen. risicomanagement en de hoogte van het bedrag dat voor 

projectsubsidies beschikbaar is staan daarom hoog op de agenda. Ook zijn er 

parameters en rapportages gedefinieerd om de restricties van het mandaat 

en ontwikkelingen in de portefeuille maandelijks te kunnen volgen.

2.2.2 Reputatierisico’s

Om het vertrouwen van de samenleving te behouden, is Stichting Novum 

eerlijk en open in haar communicatie. er zijn interne gedragscodes en  

procedures opgesteld om een zo transparant en betrouwbaar mogelijke  

bedrijfsvoering te garanderen. deze worden jaarlijks geëvalueerd.

2.2.3 Vastgoedrisico’s

Op het vastgoed dat Stichting Novum door schenkingen en erfstellingen in 

eigen dom heeft gekregen loopt zij een exploitatierisico. Het beleid is om 

het vastgoed te verkopen, tenzij dit economisch ongunstig is omdat er nog 

huurverplichtingen lopen. een uitzon dering op dit beleid vormen de locaties 

die gehuurd worden door Koninklijke visio, waaronder het terrein aan de 

Amersfoortsestraatweg in Huizen. verkoop hiervan wordt niet nagestreefd.

2.3	communicatie	met	belanghebbenden
2.3.1 Fondsenwerving

Stichting Novum werft zelf geen fondsen. Wel ontvangt zij incidenteel  

schenkingen, legaten en erfstellingen die zijn nagelaten aan (de rechtsvoor-

gangers van) Koninklijke visio. In 2013 heeft Stichting Novum €  17.470,- 

ontvangen uit schenkingen, legaten en erfstellingen. deze zijn in de jaar-

rekening verant woord als baten. Stichting Novum heeft de fiscale status van 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

2.3.2 Externe communicatie

Stichting Novum wil graag verantwoording afleggen aan de maatschappij, in 

het bijzonder aan de doelgroep en de gevers. een van de middelen daarvoor 

is de website van Stichting Novum, www.stichtingnovum.org. daarop is onder 

andere het jaarverslag en een overzicht van projecten te vinden.

2.3.3 Communicatie met de doelgroep en projectaanvragers

door de nauwe samenwerking met Koninklijke visio onderhoudt Stichting 

Novum direct en indirect contact met de doelgroep en de mensen die 

dagelijks met de doelgroep werken.
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3Stichting Novum, 
bestedingen

Om voor een subsidie van Stichting Novum in aanmerking te komen moeten de projectaan vraag 
en het project zelf aan een aantal strikte criteria voldoen. De aanvrager wordt boven dien geacht 

ten minste eenmaal per jaar de voortgang van het project te evalueren en te rapporteren.

3.1	criteria	voor	toekenning
Alle projecten die Stichting Novum ondersteunt, moeten bijdragen aan de 

versterking van de positie van de doelgroep. daarnaast gelden de volgende 

criteria: 

•  Professionaliteit. Het projectvoorstel omvat een heldere probleemanalyse, 

een projectdoel, een interventie, een projectuitkomst en een resultaat, die 

alle direct gerelateerd zijn aan de versterking van de positie van de doel-

groep.

•  meetbaarheid. er moeten indicatoren zijn aan de hand waarvan de resul-

taten van het project meet baar zijn, inclusief een planning en begroting.

•  realisme. Het project moet realistisch zijn en dus een reële kans van slagen 

hebben.

•  efficiëntie en effectiviteit. de gelden die Stichting Novum aan projecten 

toekent moeten zo efficiënt en effectief mogelijk worden besteed. 

 de balans tussen inspanning, input, inzet van middelen en de (verwachte)  

 uitkomsten en opbrengsten moet gunstig zijn in relatie tot het aantal 

 mensen dat baat heeft bij het project.

•  Stichting Novum ondersteunt geen projecten die al (bijna) gerealiseerd zijn 

of exploitatietekorten hebben.

3.1.1 Projecten in Nederland

•  geen reguliere financiering. Binnenlandse projec ten ten behoeve van de 

doelgroep komen alleen in aanmerking als en voor zover ze niet voor 

 reguliere financiering in aanmerking komen.

•  Innovatie of aanvulling. deze projecten moeten bij voorkeur bijdragen aan 

vernieuwingen in de revalidatie, het onderwijs of de zorg, of daarop een 

aanvulling vormen.

3.1.2 Projecten buiten Nederland

•  duurzame capaciteitsversterking. Internationale projecten mogen nooit 

lokale initiatieven verdringen, maar moeten daarop een aanvulling zijn.

• Onderscheidend. een project moet onderscheidend en eindig zijn.

•  Samenwerking. Stichting Novum ondersteunt bij voorkeur projecten waarbij 

verschillende hulporganisaties samenwerken, die elk vanuit hun specialisme 

een bijdrage leveren.

3.2	aanvraagprocedure
3.2.1 Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier weerspiegelt de criteria voor toekenning van een 

bijdrage. Stichting Novum werkt met de logical-framework-methodiek ter 
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ondersteuning van de beoordeling van aanvragen. deze methodiek is onder-

deel geworden van het aanvraagformulier. de aanvrager moet een aantal 

specifieke vragen beantwoorden:

•  Welke maatschappelijke verandering wil hij teweeg brengen, c.q. welke bij-

drage wil hij leveren aan de versterking van de positie van de doelgroep?

•  Hoe luidt de probleemanalyse waarop de projectdoelstelling is gebaseerd?

• Wat is de projectdoelstelling?

•  Wat zijn de middelen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de project-

doelstelling te bereiken?

•  Wat zijn de projectresultaten en wat is de bijdrage in termen van de ver-

sterking van de positie van de doelgroep?

• Hoe worden die aan de hand van indicatoren gemeten?

Behalve een volledig ingevuld aanvraagformulier moet de aanvrager een ge-

detailleerde projectbeschrijving, planning en begroting meesturen. Stichting 

Novum verzoekt de aanvrager te vermelden bij welke instanties de aanvraag 

nog meer is ingediend. Het aanvraagformulier is voorzien van een toelichting 

met uitleg over de aanvraagprocedure.

3.2.2 Door of met Koninklijke Visio

Stichting Novum realiseert haar doelstellingen in samen werking met haar 

partnerorganisatie Koninklijke visio. de projectaanvragen komen in de meeste 

gevallen via Koninklijke visio binnen. Als Stichting Novum recht streeks wordt 

benaderd en de projectaanvraag binnen haar doelstelling past, vraagt  

Stichting Novum eerst het advies van Koninklijke visio voordat zij over de aan-

vraag beslist. dit advies betreft vooral de vraag of deze projec ten wezenlijk 

bijdragen aan de versterking van de positie van de doelgroep. gezien de 

hoge kwaliteit van deze adviezen wegen zij zwaar in de besluitvorming.  

Het bestuurs secretariaat wijst per brief of e-mail aanvragen af die niet binnen 

de doelstelling passen.

3.2.3 Beoordeling

Jaarlijks – in december – beoordeelt het bestuur de subsidieaanvragen. 

conform de samenwer kingsovereenkomst worden de door Stichting Novum 

goedgekeurde projecten die door Koninklijke visio zijn voorgesteld het eerst 

gefinancierd.

3.3	evaluatieprocedure
ten behoeve van de evaluatie van projecten heeft Stichting Novum een eva-

luatieformulier en een evaluatieprocedure opgesteld. de aanvrager moet ten 

minste eenmaal per jaar aan de hand van het logical framework een evaluatie 

opstellen van de implementatie van de geplande interventie, de resultaten 

en de uitkomsten in relatie tot planning en begroting.

Als een project afwijkt van de oorspronkelijke planning, worden tussentijdse 

rapportages opgevraagd en wordt om een verklaring verzocht. Stichting 

Novum wil daarmee niet alleen leren van de projecten die wél geslaagd zijn, 

maar ook van de projecten die niet slagen. verder stimuleert Stichting No-

vum aanvragers om hun projectdoelstellingen zo scherp mogelijk te formule-

ren en hun objectief meetbare indicatoren zo betrouwbaar en valide mogelijk 

te definiëren. vervolgens kunnen de projectresultaten en de bijdrage die het 

project aan het welzijn van de doelgroep levert worden gemeten. 
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3.4	Subsidieverzoeken	in	2013
In december 2013 ontving Stichting Novum zeventien subsidie aanvragen. 

veertien aanvragen zijn goedgekeurd, drie zijn on-hold geplaatst. Wel is er 

sprake geweest van aanpassingen van de projectaanvragen en daarmee van 

de financiële bijdrage. dertien van de goedgekeurde projecten waren Neder-

landse projecten. vier aanvragen betroffen buitenlandse projecten, waarvan 

er één werd goedgekeurd. 

In 2013 was volgens de begroting een bedrag van € 1.925.357,- (exclusief 

vrijval) beschikbaar voor de doelstellingen. uiteindelijk is € 1.937.560,- toe-

gekend; € 1.585.360,- aan projecten in Nederland en € 352.200,- aan een 

internationaal project.

3.5	Betalingen	aan	projecten	in	2013
In 2013 heeft Stichting Novum aan 28 projecten betalingen gedaan, 20  

Nederlandse en 8 internationale. Ze variëren van wetenschappelijk onderzoek 

tot nascholing voor medewerkers op de werkvloer en van onderwijs middelen 

tot radioprogramma’s. meer informatie op projectniveau is te vinden in 

hoofdstuk 8.

PrOJecttOeKeNNINgeN tOegeKeNd   tOegeKeNd
 2013  2012

•  Aanvullende faciliteiten,  
dienstverlening en zorg € 350.000 € 491.518

• Innovatie en onderzoek € 1.235.360  € 648.430 

• Internationale projecten € 352.200 €	 340.550  
  
 €  1.937.560 €  1.480.498

Projecttoekenning	2013

  Aanvullende faciliteiten, 
 dienstverlening en zorg

  Innovatie en onderzoek
  Internationale projecten

Projecttoekenning	2012

  Aanvullende faciliteiten, 
 dienstverlening en zorg

  Innovatie en onderzoek
  Internationale projecten

23%

33%44%

18%

64%

18%
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4Stichting Novum, 
beleggingen 5

Het beleggingsbeleid van Stichting Novum heeft als doel jaarlijks een zo veel 

mogelijk in koopkracht gelijkblijvend bedrag ter beschikking te stellen en te-

vens haar vermogen op de lange termijn in reële termen in stand te houden.

4.1	Beleggingsresultaten	2013
Stichting Novum voert al jaren een solide beleg gingsbeleid dat gericht is 

op het veiligstellen van de financiële ondersteuning voor projecten en het 

behoud van het vermogen in koopkracht op de lange termijn. voor de inflatie 

houdt Stichting Novum een langjarig gemiddelde van 2 procent aan. Het 

langjarig gemiddelde doelrendement op de effectenportefeuille bedraagt 6,1 

procent. 

de strategische verdeling van de totale effectenportefeuille is als volgt sa-

mengesteld:

• 35 procent zakelijke waarden (aandelen en alternatieven);

• 65 procent obligaties;

• 0 procent liquiditeiten.

Op 31 december 2013 was de verdeling van de portefeuille: 

• 38,5 procent zakelijke waarden (aandelen en alternatieven);

• 48,8 procent obligaties;

• 12,7 procent liquiditeiten. 

Het rendement op de totale portefeuille bedroeg 7,3 procent (de samenge-

stelde benchmark (euroBig en mScI) bedroeg 7,32 procent). de obligaties 

zijn in de portefeuille onderwogen ten gunste van een grote post liquiditeiten.

Binnen de vastrentende markt (het universum) is het aandeel van AAA 

obligatieleningen aanzienlijk kleiner geworden. Onze portefeuille heeft 

deze ontwikkeling met enige demping gevolgd. de rente is zo laag dat een 

spaarrekening evenveel of zelfs meer direct rendement opleverde en meer 

flexibiliteit bood. 

4.2	Beleggingsbeleid	en	statuut
Op grond van haar beleggingsstatuut bestaat de beleggingsportefeuille 

van Stichting Novum uit een alfa- en bètamandaat, die elk bij een externe 

vermogensbeheerder zijn ondergebracht. Het alfamandaat betreft uitsluitend 

aandelen en wordt actief beheerd. Het bètamandaat betreft aandelen en 

obligaties, die beide de index volgen. Stichting Novum wordt ondersteund 

door een fiduciair beheerder. maandelijks wordt niet alleen gerapporteerd 

over het rendement van de portefeuille, maar is er tevens veel aandacht voor 

het risicobeheer. In 2014 zal er een evaluatie plaatsvinden van verstrekte 

mandaten en de daaraan verbonden restricties. 
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5Stichting Novum, 
financiële resultaten

5.1	Financiële	resultaten	2013
de jaarrekening 2013 is opgesteld in overeenstemming met richtlijn 650 van 

de raad voor de Jaarverslaggeving. Het resultaat voor het boekjaar 2013 

is uitgekomen op € 2.885.674,- positief. van de totale uitgaven is ruim 80 

procent gespendeerd aan de doelstellingen. In de begroting was uitgegaan 

van eenzelfde percentage.

de jaarrekening is te vinden in hoofdstuk 7, inclusief een goedkeurende  

accountantsverklaring.

5.2	Begroting	2014
voor 2014 heeft Stichting Novum een begroting opge steld die nagenoeg 

gelijk is aan die van 2013. de inkomsten, dat wil zeggen die uit beleggingen, 

zijn geprognosticeerd op 6,1 procent. dit percentage is gebaseerd op de 

uitgangspunten van het beleggingsbeleid, de historische analyses van de 

benchmarks en de veronderstelde performance van beide mandaten. 

voor 2014 is wederom 4 procent van het genormaliseerde vermogen  

begroot voor projectuitgaven, dat wil zeggen € 2.111.855,-. de ervaringen 

van voorgaande jaren hebben geleerd dat waarschijnlijk niet alle goed-

gekeurde projectuit gaven zullen worden gerealiseerd en dat de getroffen 

voorzieningen niet in hun geheel worden uitgegeven.

de kosten van beleggingen, beheer, administratie en de algemene kosten 

zullen in 2014 op een vergelijkbaar niveau liggen als in 2013.
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6Stichting Novum, 
bestuur en governance

Stichting Novum wordt geleid door het be stuur. De bestuursleden wenden hun deskun digheid in 
diverse commissies aan. Zij krijgen ondersteuning van een kleine staf.

6.1	Bestuur
6.1.1 Samenstelling

In de statuten van Stichting Novum (artikel 4, lid 1) is bepaald dat het bestuur 

bestaat uit vijf leden. 

twee leden worden benoemd op voordracht van Koninklijke visio, de andere 

drie bestuursleden zijn ter vrije keuze van het bestuur zelf. Het bestuur van de 

stichting kiest uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

de personele samenstelling van het bestuur is in 2013 gewijzigd. mevrouw 

drs. P.m.e. van dam is per 31 maart 2013 afgetreden. Zij is opgevolgd door 

mevrouw drs. H.m.t. de Wit. 

Per 31 december 2013 was het bestuur als volgt samengesteld:

• de heer drs. K.H. gerritsen rA: benoemd tot en met 31 maart 2016; 

 herbenoembaar

• de heer drs. J.H. Pontier (penningmeester): benoemd tot en met 18 mei 2015;

 herbenoembaar

• de heer jhr. mr. m.H. reuchlin (voorzitter): benoemd tot en met 18 mei 2015;  

 herbenoembaar

• mevrouw drs. d.A. veldman (secretaris): benoemd tot en met 31 maart 2017; 

 herbenoembaar

• mevrouw drs. H.m.t. de Wit: benoemd tot en met 31 maart 2018; 

 herbenoembaar

6.1.2 Werving van nieuwe bestuursleden

de procedure voor de werving van nieuwe bestuursleden is vastgelegd in een 

benoemingsreglement. Nieu we bestuursleden worden door middel van een 

open procedure geworven. daarbij worden de gedragsregels van de Sollicita-

tiecode van de Nederlandse vereniging van Psychologen in acht genomen. de 

zittende bestuursleden kunnen kandidaten uit hun eigen netwerk aanbevelen 

deel te nemen aan de selectieprocedure. voor iedere vacature wordt een pro-

fielschets opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige en 

gewenste competenties.

6.1.3 Vergoeding van bestuursleden

de vergoeding die Stichting Novum aan haar bestuurs leden toekent, is een 

afgeleide van het ‘algemeen niveau’ van de regeling van de minister van  

Financiën van 22 november 2004 houdende de vaststelling van de maximumbe-

dragen in het kader van het vacatiegelden besluit 1988 (regeling maximumbe-

dragen vacatiegeld 2004). 

Per 1 januari 2013 kwalificeert de belastinginspecteur de bestuurswerkzaam-

heden voor Stichting Novum als een met btw belaste activiteit. Hierdoor is de 
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last voor Stichting Novum van het vacatiegeld met 21% toegenomen. In het 

verleden is gekozen voor een ‘redelijke’ vergoeding voor de bestuurswerk-

zaamheden, dit bedrag is de afgelopen jaren niet aangepast aan de inflatie. 

Wel is sinds 2013 het vacatiegeld met 21% btw verhoogd. 

de vergoeding omvat alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en 

bijwonen van een vergadering samenhangen, zoals eventueel noodzakelijke 

reiskosten, kosten van het gebruik van privételefoon, computer en dergelijke, 

en weerspiegelt slechts in beperkte mate de daadwerkelijk bestede uren en de 

kwaliteit van de inbreng. In de jaarrekening zijn de uitbetaalde vergoedingen in 

2013 opgenomen.

6.1.4 Gedragscodes FIN en Stichting Novum

Het bestuur van Stichting Novum onderschrijft de gedragscode van de vereni-

ging van Fondsen in Nederland (FIN). daarnaast heeft zij een eigen gedrags-

code opgesteld, waarin afspraken staan over het accepteren van attenties en 

uitnodigingen voor nevenfuncties. Het doel van deze aanvullende gedrags code 

is het voorkomen van integriteitsrisico’s: privé belangen die in conflict komen of 

verstrengeld raken met de belangen van Stichting Novum. Zelfs de schijn van 

een dergelijk conflict of belangenverstrengeling wil Stichting Novum hiermee 

vermijden. Jaarlijks wordt aan de bestuursleden gevraagd een verklaring van 

goed gedrag te ondertekenen.

6.1.5 Evaluatie van eigen functioneren en organisatie

Jaarlijks evalueert het bestuur de eigen organisatie en het eigen functioneren. 

de evaluatie van de eigen organisatie in de bestuursvergadering van maart 

2013 heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de werkafspraken met de 

bestuursondersteuning, het huishoudelijk reglement en de regeling bestuurs-

vergoeding. 

6.1.6. Nevenfuncties

De heer drs. K.H. Gerritsen RA 

Hoofdfunctie: gepensioneerd 

Nevenfuncties:

• penningmeester van het bestuur van de Stichting tot ondersteuning 

 kleinschalige voorzieningen lichamelijk gehandicapten (Svlg);

• secretaris-penningmeester van het bestuur van de Stichting Artsen voor 

 Kinderen en van de daaraan gelieerde Stichting FitKids; 

• penningmeester van het bestuur van Stichting Prago;

• secretaris/penningmeester van Stichting meeleefgezin. 

De heer drs. J.H. Pontier
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Hoofdfunctie: directeur Pontier Associates 

Nevenfuncties: 

• commissaris van value8 te Bussum; 

• lid van de raad van toezicht van Stichting contractspelersfonds van de 

 Koninklijke Nederlandse voetbal Bond.

De heer jhr. mr. M.H. Reuchlin 

Hoofdfunctie: gepensioneerd 

Nevenfuncties: 

• penningmeester van het bestuur van de Stichting landsteiner Stichting 

 voor Bloedtransfusieresearch; 

• penningmeester van het bestuur van de Stichting grote Kerk Naarden; 

• lid van het bestuur van de stichting Artisfonds;

• lid van de raad van toezicht van de Stichting landschap Noord-Holland; 

• lid van het bestuur van de Stichting Ammodo;

• bestuurslid Stichting de 12 landschappen;

• bestuurslid Stichting lehman Brothers treasury co;

• commissaris veris Investments bv.

Mevrouw drs. D.A. Veldman 

Hoofdfunctie: directeur/bestuurder rutgers WPF 

Nevenfuncties:

• lid van de raad van toezicht mOc ’t kabouterhuis (Jeugdzorg in Amsterdam);

• bestuurslid Stichting gezamenlijke evaluaties.

Mevrouw drs. H.M.T. de Wit

Hoofdfunctie: bestuurder centrum voor consultatie en expertise (cce)

Nevenfunctie:

• lid raad van toezicht Sint maartenskliniek, ubbergen. 

6.2	Bestuurlijke	ondersteuning

6.2.1 Overeenkomst tot verrekening van kosten voor gemene rekening

Het bestuur van Stichting Novum wordt wat betreft de dagelijkse werkzaam-

heden ondersteund door een bestuurssecretariaat, waarvan de medewerkers 

in dienst zijn van Koninklijke visio. deze financieel-administratie ve en ambtelijk-

secretariële ondersteuning die Konink lijke visio aan Stichting Novum verleent, 

is vastgelegd in een overeenkomst tot verrekening van kosten voor gemene 

rekening. Alle kosten die voor gemene rekening worden gemaakt, worden 

verdeeld volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel. de facilitaire exploi-

tatie van het vastgoed van Stichting Novum is in handen van de Willem Holtrop 

Stichting, die ook wordt ondersteund door medewerkers van Koninklijke visio. 

6.2.2 Salariskosten

de werknemers die werkzaamheden verrichten ten behoeve van Stichting  

Novum, Koninklijke visio en de Willem Holtrop Stichting zijn in loondienst van 

Koninklijke visio. Hun salaris is gebaseerd op de FWg 3.0-systematiek cao 

gehandicaptenzorg. deze loonkosten zijn terug te vinden in de jaarrekening.
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7.1. I  Geconsolideerde balans per 31 december 2013

ActivA	 31-12-2013	 31-12-2012		

	 E	 E	

MAteriële	vAste	ActivA	(1)	 		3.697.983		 	3.786.719			

Vlottende	activa	 	 	

debiteuren	(2)	 			1.480		 	-		

vorderingen	en	overlopende	ActivA	(3)	 				487.820		 	479.592	

effecten	(4)	 		64.297.896		 	56.178.319	

Vlottende	activa	 			64.787.196		 	56.657.911	

		

liquide	Middelen	(5)	 		9.989.347		 	14.370.100		

totAAl	ActivA	 				78.474.526		 	74.814.730		
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7.1. I  Geconsolideerde balans per 31 december 2013

pAssivA	 31-12-2013	 31-12-2012		
	 E	 E	

reserves

Bestemmingsreserves	 	64.698.092		 	60.166.953	

Overige	reserves	 			8.229.902		 	8.229.902	

reserves	(6)	 			72.927.994		 	68.396.855		

besteMMingsfondsen	(7)	 	-		 	1.645.465		

voorzieningen	(8)	 	363.957		 	336.621	

lAnglopende	schulden	(9)	 		1.427.706		 	897.675		

Kortlopende	schulden	

en	overlopende	pAssivA	(10)	 	3.754.869		 	3.538.114			

	 	 		

totAAl	pAssivA	 			78.474.526		 	74.814.730			
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	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	

bAten

Baten	uit	eigen	fondsenwerving	(1)	 17.470		 	50.000		 	(63.651)	

Baten	uit	beleggingen	(2)	 		5.766.259		 	4.907.720		 	7.450.650				

	 		

Totaal	 		5.783.729		 	4.957.720		 	7.386.999				

	

lAsten

Besteed	aan	doelstellingen	(3)

Aanvullende	faciliteiten,	

dienstverlening	en	zorg	 338.990		 1.925.357		 	457.076	

Innovatie	en	onderzoek	 		1.235.360		 	-		 	629.571	

Internationale	projecten	 325.716		 	-		 283.539	

	

Totaal	 	1.900.066		 1.925.357		 1.370.186			

Kosten	van	beleggingen	(4)	 	821.990		 	798.647		 	622.417				

Kosten	van	beheer	en	administratie	(5)	 		142.724		 	195.450		 	199.943		

Bezoldiging	bestuurders	(6)	 33.275		 	30.700		 27.500			

Som	der	lasten	 				2.898.055		 	2.950.154		 	2.220.046				

	

sAldo	vAn	bAten	en	lAsten	 		2.885.674		 	2.007.566		 	5.166.953				

	

Toevoeging/onttrekking	aan:

Reserve	als	bron	van	inkomsten	 2.885.674		 	-		 	5.166.953		

Overige	reserves	 	 	-		 	

	 	2.885.674		 	-		 	5.166.953		

7.1. II  Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013   
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	 	 2013	 	 2012

	 	 in	1.000	E	 	 in	1.000	E	

KAsstrooM	uit	operAtionele	Activiteiten

Saldo	van	baten	en	lasten	 	 		2.886		 	 	5.167

Aanpassing	voor:

-afschrijving	 	172		 	 	164	

	 	 	172		 	 	164	

Veranderingen	in	werkkapitaal:	 	 	 	 	

	-	Toename	in	vorderingen	 8-	 	 744	

	-		Kortlopende	schulden	(exclusief			 	 	 	 	

projectverplichtingen)	 		287		 	 	164		

	-	Toename	projectverplichtingen	(lang	en	kort)	 	1.900		 	 1.370	

	-	Toename	voorzieningen	 27		 	 	53	

	-	Mutatie	in	effecten	(ongerealiseerd	koersverschil	 395		 	 5.499-

	 	 		2.601		 	 	3.168-

Kasstroom	uit	bedrijfsoperaties	

betaalde	projectkosten	 		 1.357-	 	 	1.417-

Totaal	kasstroom	uit	operationele	activiteiten	 	 				4.302		 	 	746			

	 	

KAsstrooM	uit	investeringsActiviteiten	

Investering	in	materiële	vaste	activa	 	84-	 	 	27-		

Totaal	kasstroom	uit	investeringsactiviteiten	 	 	84-	 	 	27-	

	 	

	KAsstrooM	uit	finAncieringsActiviteiten	 	 	

Investering	in	effecten	 40.732-	 	 	12.371-		

Desinvestering	in	effecten	 	32.217		 	 	11.708	

Aflossing	hypothecaire	lening	 		84-	 	 	-		

Totaal	kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	 	 	8.599-	 	 	663-	

totAle	KAsstrooM	 	 	4.381-	 	 	56	

	

Liquide	middelen	per		1	januari	 	 		14.370		 	 	14.314		

Totale	kasstroom	 	 				4.381-	 	 	56		

liquide	Middelen	
per	31	deceMber	 	 	9.989		 	 	14.370	
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Algemeen     

Stichting novum, statutair gevestigd in amsterdam, is 

opgericht op 18 april 1984. Het doel van de stichting  

is het bevorderen van activiteiten gericht op het wel-

zijn van de slechtziende en blinde, meervoudig ge-

handicapte slechtziende en blinde, dan wel anderszins 

gehandicapte mensen in nederland en daarbuiten.   

     

De Willem Holtrop Stichting, statutair gevestigd te 

Huizen, is opgericht op 16 juli 2002. Het doel van de 

stichting is het verkrijgen van, het beheer van en over, 

het beschikken over, alsmede de exploitatie van en 

de huur en verhuur van diverse onroerende zaken, 

alsmede al hetgeen met het vorenstaande direct of 

indirect verband houdt.    

       

Verslaggevingperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 

verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen 

met het kalenderjaar.     

       

toegepaste	standaarden	    

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 

Fondsenwervende instellingen.  

“De grondslagen die worden toegepast voor de 

waardering van activa en passiva en de resultaatbepa-

ling zijn gebaseerd op historische kosten, voor zover 

niet anders vermeld. Tenzij anders is vermeld, zijn 

de posten van de jaarrekening tegen de nominale 

waarde opgenomen.“     

       

Continuïteit   

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling. 

Algemeen     

voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 

het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en 

de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastge-

steld. een verplichting wordt in de balans opgeno-

men wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 

middelen die economische voordelen in zich bergen 

en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld.     

    

Baten worden in de staat van baten en lasten opge-

nomen wanneer een vermeerdering van het eco-

nomisch potentieel, samenhangend met een ver-

meerdering van een actief of een vermindering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 

worden verwerkt wanneer een vermindering van 

het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

       

indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of 

alle toekomstige economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of 

verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 

het actief of de verplichting niet langer in de balans 

opgenomen. verder worden activa en verplichtingen 

niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 

waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 

van waarschijnlijkheid van de toekomstige economi-

sche voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepa-

ling van de waarde.     

       

De opbrengsten en kosten worden toegerekend 

aan de periode waarop zij betrekking hebben, met 

uitzondering van de opbrengsten en kosten inzake 

buitenlandse dividendbelasting. gezien het onzekere 

karakter van deze post, wordt deze post op basis van 

het kasstelsel verantwoord.    

       

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de 

functionele valuta van de stichting.    

7.1. IV  Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
                en resultaat  bepaling           
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Consolidatie	     

in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting  

novum zijn de financiële gegevens verwerkt van 

Stichting novum en Willem Holtrop Stichting.  

Consolidatie vindt plaats volgens de integrale 

methode. intercompanyverhoudingen worden in 

de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Dit 

betreft de rente, ad 2.121 eUr voor boekjaar 2013 

(2012: eUr 3.889) die wordt berekend over de reke-

ningcourant. De compensatie financieringsvergoeding 

novum wordt eveneens voor hetzelfde bedrag als de 

rente aangepast, waardoor het resultaatseffect nihil 

is. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met 

toepassing van de grondslagen voor de waardering 

en resultaatbepaling van Stichting novum.   

       

gebruik	van	schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de lei-

ding van de stichting oordelen vormt en schattingen 

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op 

de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van de activa en verplichtingen, en van baten 

en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en on-

derliggende veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor herzie-

ning gevolgen heeft. 

Financiële	instrumenten   

“Financiële instrumenten omvatten effecten, overige  

vorderingen, liquide middelen, crediteuren en 

overige te betalen posten. Financiële instrumenten 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 

waarde. na de eerste opname worden financiële in-

strumenten op de hierna beschreven manier gewaar-

deerd.“      

 

 

langlopende	en	kortlopende	schulden	en	
overige	financiële	verplichtingen  

Langlopende en kortlopende schulden en overige 

financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 

basis van de effectieve rentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar 

van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.   

       

materiële	activa    

De gebouwen en -terreinen worden gewaardeerd 

tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.   

    

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaar-

digingsprijs en overige kosten om de activa op hun 

plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het 

beoogde gebruik.     

 

er wordt op gebouwen en woningen lineair afge-

schreven op basis van een geschatte levensduur van 

40 jaar. Op de verbouwing van de directeursvilla 

wordt lineair afgeschreven op basis van de periode 

van het huurcontract, in casu 5 jaar.    

       

Op het terrein wordt niet afgeschreven.   

       

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd 

tegen boekwaarde of lagere opbrengst waarde.  

       

bijzondere	waardeverminderingen  

voor materiële vaste activa wordt op iedere balans-

datum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 

activa onderhevig zijn aan bijzondere waardever-

minderingen. als dergelijke indicaties aanwezig zijn, 

wordt de realiseerbare waarde van het actief ge-

schat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 

bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. als het niet 

mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor 

een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde 

7.1. IV  Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
                en resultaat  bepaling           
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bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 

waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kas-

stroomgenererende eenheid hoger is dan de reali-

seerbare waarde, wordt een bijzonder waardevermin-

deringsverlies verantwoord voor het verschil tussen 

de boekwaarde en de realiseerbare waarde. indien 

sprake is van een bijzonder waardeverminderingsver-

lies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt 

het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is 

toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. 

een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan 

de andere activa van de eenheid naar rato van hun 

boekwaarden.      

    

Vervreemding	van	vaste	activa	  

voor verkoop beschikbare vaste activa worden 

gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere op-

brengstwaarde. 

 

Vorderingen     

De vorderingen worden gewaardeerd op de nomi-

nale waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid.      

        

effecten     

Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen beurs-

koers per 31 december of indien geen beurskoers 

beschikbaar is, een door derden opgegeven koers. 

voor waardering tegen beurskoers is de collectieve 

methode toegepast.    

De niet gerealiseerde koersverschillen worden  

verantwoord via de staat van baten en laten.   

        

reserVes	      

       

bestemmingsreserves    

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestem-

mingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft 

geen verplichting, het bestuur kan deze beperking 

zelf opheffen.  

Fondsen	     

 

bestemmingsfondsen   

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn ver-

kregen met een door derden aangegeven specifieke 

bestemming.      

       

Voorzieningen    

een voorziening wordt in de balans opgenomen, 

wanneer er sprake is van:  

• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting

 die het gevolg is van een gebeurtenis in het ver- 

 leden; en 

• waarvan een betrouwbare schatting kan worden  

 gemaakt; en     

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die 

 verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk 

zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk  

geheel of gedeeltelijk door een derde worden ver-

goed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de 

vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 

       

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nomi-

nale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af 

te wikkelen.      

       

Voorziening	groot	onderhoud  

De voorziening is gevormd op basis van een meer-

jarig onderhoudsplan. De voorziening heeft overwe-

gend een langdurig karakter. Omdat de voorziening 

betrekking heeft op panden die geactiveerd staan 

bij Stichting novum is de voorziening ultimo 2011 

gevormd bij Stichting novum. voorheen was de voor-

ziening gevormd bij de Willem Holtrop Stichting. 
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grondslagen	voor	de	resultaatbepaling 

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen 

zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.   

       

verplichtingen uit hoofde van de doelstellingen zijn 

geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin 

het besluit tot toekenning aan de projectaanvrager is 

medegedeeld.  

 

Algemene	kosten	beheer	en	administratie	
kosten van beheer en administratie zijn die kosten 

die de organisatie maakt in het kader van de (interne) 

beheersing en administratievoering en worden niet 

toegerekend aan de doelstelling of de werving van 

baten, aangezien de stichting een zuivere categoriale 

verdeling van de kosten meer inzichtelijk vindt.  

        

kasstroomoverzicht   

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

indirecte methode.     
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ActivA	
De	materiële	vaste	activa	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

1.	MAteriële	ActivA	 	 	 	 31-12-2013	 31-12-2012

	 	 	 	 E	 E

Terreinen	 	 	 	 		127.651		 	127.651		

Terreinenvoorzieningen	 	 	 	 		292.500		 	315.000		

Gebouwen	locatie	Huizen	 	 	 	 				3.277.832		 	3.344.068				

	 	 	

	 	 	 	 					3.697.983		 	3.786.719					

Het	verloop	van	de	materiële	vaste	activa	was	in	het	verslagjaar	als	volgt:	 	

	 terreinen	 terrein		 gebouwen		 totAAl	2013	 totAAl	2012	 	

	 	 voorzieningen

Aanschafwaarde  E	 E	 E	 E	 E

Saldo	1	januari	2013	 				127.651		 	450.000		 	4.950.512		 	5.528.163		 	5.502.852			

Aankopen		 	-		 	-		 83.593		 	83.593		 	25.311	

Desinvesteringen	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

Saldo	31	december	2013	 			127.651		 	450.000		 	5.034.105		 5.611.756		 	5.528.163				

	 	 	 	 	 	

Afschrijvingen	 E	 E	 E	 E	 E	 	

Saldo	1	januari	2013	 		-		 	135.000		 	1.606.444		 	1.741.444		 	1.577.136	

Afschrijvingen	 		-		 22.500		 149.829		 	172.329		 	164.308			

Desinvesteringen	 -		 	-		 	-		 -	 -

Saldo	31	december	2013	 	-		 	157.500		 1.756.273		 	1.913.773		 	1.741.444			

Boekwaarde	31	december	2013	 			127.651		 292.500		 3.277.832		 	3.697.983		 	3.786.719				

Een	overzicht	over	het	verloop	van	de	materiële	activa	is	opgenomen	in	bijlage	IX-1.	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

De	activa	worden	aangehouden	voor	realisatie	van	de	doelstellingen	van	Stichting	Novum.	De	activa	zijn	secundair	tevens	

als	belegging	aan	te	merken	aangezien	de	stichting	tracht	de	kosten	van	de	activa	zoveel	als	mogelijk	terug	te	verdienen.	

Het	beheer	van	de	activa	is	overgedragen	aan	de	Willem	Holtrop	Stichting.	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	

7.1. V  Toelichting op de geconsolideerde balans 
               per 31 december 2013             
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2. Debiteuren	 31-12-2013	 31-12-2012
	 E	 E

Debiteuren	 	1.480		 	-

1)	Het	vruchtgebruik	door	de	Hotelvakschool	is	geëindigd	in	het	jaar	2013.	

2)	De	vruchtgebruiker	heeft	volledige	interingsbevoegdheid.	 	

3)	De	vruchtgebruiker	heeft	geen	interingsbevoegdheid.

De	nalatenschappen	met	vruchtgebruik	worden	gewaardeerd	tegen	E	1	per	nalatenschap.	

Na	het	overlijden	van	de	vruchtgebruik(st)er,	worden	de	vrijkomende	bedragen	aan	de		

overige	reserves	toegevoegd.

nalatenschappen	 31-12-2013	 31-12-2012	

met	vruchtgebruik	bij	derden E	 E	

erflater		 vruchtgebruiker	

L.	van	Sterkenburg	 M.	van	Raamsdonk-Schevichaven	 	 	 	

	 Hotelvakschool,	Den	Haag	1)	 -		 	1	

D.	van	Willigenburg	 G.	van	Willigenburg-	Van	der	Heide	2)	 1		 	1	

J.M.	Cok	 M.J.	Cok	3)	 1		 	1	

	 		

	 	 2				 3

7.1. V  Toelichting op de geconsolideerde balans 
               per 31 december 2013             
   

3. VorDeringen en oVerlopenDe actiVa	 31-12-2013	 31-12-2012
	 E	 E

Interest	obligaties	 	410.257		 	347.474	

Interest	banken	 	55.601		 	95.794	

Nalatenschappen	met	vruchtgebruik	bij	derden	 	2		 	3	

Overige	vorderingen	 			19.149		 	33.849			

Vooruitbetaalde	bedragen	 			2.811		 	2.472	

	 				487.820		 	479.592	

In	de	overige	vorderingen	zijn	geen	bedragen	begrepen	met	een	looptijd	langer	dan	één	jaar.	

De	specificatie	van	de	nalatenschappen	met	vruchtgebruik	bij	derden	is	als	volgt:	 	
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4.	effecten	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Waarde	per	1	januari	 56.178.319			 50.016.603			

Bij:	aankopen/inschrijvingen		 		40.731.843		 12.370.516		

	 	96.910.162		 62.387.119		

Af:	verkopen	en	lossingen	tegen	aankoopwaarde	 	32.217.210		 11.708.049		

Subtotaal	 		64.692.952		 50.679.070		

Mutaties	niet	gerealiseerde	koersverschillen	boekjaar	 	

beleggingen	 		(395.056)	 5.499.249		

Waarde	per	31	december	 	64.297.896		 56.178.319		

De	effecten	worden	ter	belegging	aangehouden.	 	

Een	sluitend	overzicht	over	het	verloop	van	de	effecten	is	opgenomen	in	bijlage	IX-2.

5.	liquide	Middelen	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E

ABN	AMRO	MeesPierson	 			9.864.187		 	14.194.193					

BinckBank	N.V.		 	54.855		 106.875		

Van	Lanschot	Bankiers	N.V.	 70.305		 	69.032

	 	

	 			9.989.347		 14.370.100				

De	liquide	middelen	zijn	terstond	opeisbaar.



Jaarverslag Stichting Novum | 2013    37

ja
a

r
v

r
e

k
e

n
in

g

de	mutaties	in	de	reserves	in	het	boekjaar	2013	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 besteMMings		 		 overige		 	

	 reserves	 	 reserves	 31-12-2013	 31-12-2012	

	 E	 	 E	 E	 E	 	

Stand	per	1	januari	 			60.166.953		 	 	8.229.902		 	68.396.855		 	63.229.902					

Mutaties	 	 	 	-		 	 	 	

Toevoeging	via		 	

resultaat	 	2.885.674		 	 	-		 2.885.674		 	5.166.953		

Bestedingen	via		 		 	 		

resultaat	 	 	 	 	-		 	-

Toevoeging	vanuit		 	

bestemmingsfondsen	 		1.645.465		 	 	 	1.645.465		 	 	

	 	 	 	 	 	 	

Stand	per	31	december	 			64.698.092		 	 	8.229.902		 	72.927.994		 	68.396.855					 	

	 	 	 	

Het	verloop	van	de	reserves	was	in	het	verslagjaar	als	volgt:	

bestemmingsreserves	

De	bestemmingsreserves	zijn	gevormd	op	basis	van	door	het	bestuur	aangegeven	doelstellingen.		

	 	 	 		 	

	

reserve	als	bron	van	inkomen	 	 	 	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 	60.166.953		 	55.000.000		

Toevoeging	via	resultaat	 2.885.674		 5.166.953	

Toevoeging	vanuit	bestemmingsfondsen	 1.645.465		 -	

	 64.698.092		 60.166.953	 	

	

	 	 	 	 	

Met	de	keuze	voor	een	“Reserve	als	bron	van	inkomsten”	brengt	de	Stichting	haar	beleid	tot	uitdrukking		

om	de	kosten	te	dekken	uit	het	rendement	van	het	belegde	vermogen	en	zo	de	overige	inkomsten	zo	veel		

mogelijk	direct	ten	goede	te	laten	komen	aan	de	doelstelling.		 	 	 	 	

De	reserve,	ofwel	het	stamvermogen,	wordt	jaarlijks	per	1	januari	gecorrigeerd	voor	inflatie,	inkomsten	uit		

giften	en	erfstellingen	en	eventuele	opbrengsten	van	onroerende	goederen,	anders	dan	huuropbrengsten		

of	gebruiksvergoedingen.	Het	vorenstaande	is	de	minimumvereiste	voor	de	mutatie.		 	 	 	

De	reserve	dient		per	31	december	2013	een	minimale	grootte	te	hebben	van	EUR	57.509.397.	

pAssivA

6.	reserves
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7.	besteMMingsfondsen

	 elisAbeth		 stichting	 de	heuKeloM	 31-12-2013	 31-12-2012	

	 KAlis	 vrienden

	 	 vAn	het	

	 	 loo	erf	 	 	 	

	 E	 E	 E	 E	 E

Stand	per	1	januari	 	273.489		 1.317.674		 	54.302		 1.645.465		 	1.645.465		

Mutaties	 	 	 	 	 	

Toevoeging	via	

resultaat	 -		 	-		 	-		 	-	 	-	

Bestedingen	via	

resultaat	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

Vrijval	ten	gunste	van

reserve	als	bron	van	

inkomsten	 	273.489		 1.317.674		 54.302		 	1.645.465		 	-	

Stand	per	31	december	 -		 -		 	-		 	-	 	1.645.465	

	 	

De	gelden	van	het	bestemmingsfonds	Elisabeth	Kalis	zijn	specifiek	bedoeld	voor	de		

bewoners	van	het	Elisabeth	Kalishuis.	 	 	 	 	

	 	 	

Conform	een	bestuursbesluit	van	18	december	2002	is	het	vermogen	van	de	stichting		

Vrienden	van	Het	Loo	Erf	overgedragen	aan	de	stichting	Novum	en	separaat	opgenomen	in	

de	jaarrekening.	De	gelden	dienen	specifiek	aan	Visio	Het	Loo	Erf	te	worden	besteed.	 	

	 	 	 	 	 	

De	gelden	zijn	van	het	bestemmingsfonds	De	Heukelom	zijn	specifiek	bedoeld	voor	de	be-

woners	van	de	locatie	De	Heukelom.

	 	 	 	 	

De	bovengenoemde	stichtingen	zijn	gefuseerd	met	stichting	Koninklijke	Visio	en	ingevolge	

van	een	bestuursbesluit	zijn	de	fondsen	vrijgevallen	ten	gunste	van	de	reserve	als	bron	van	

inkomsten.	

overige	reserves	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 				8.229.902		 	8.229.902				

Toevoeging		 -	 -

		 			8.229.902		 	8.229.902			
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8. Voorzieningen voorziening	 voorziening 31-12-2013	 31-12-2012

	 groot	 vrucht-

	 onderhoud		 gebruiK

	 E	 E	 E	 E	

Stand	1	januari	 	317.121		 19.500		 336.621		 283.785	

Toevoeging	 	33.336		 -		 	33.336		 52.836	

Onttrekking	 	-		 6.000		 6.000		 	-		

Stand	per	31	december		 	350.457		 13.500		 	363.957		 336.621		

De	voorziening	vruchtgebruik	is	gebaseerd	op	een	berekening	van	de	behandelende	notaris.	

De	maandelijkse	uitkering	aan	de	vruchtgebruikster	bedraagt	500	euro.

9. langlopenDe schulDen 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Hypothecaire	Lening	 	 204.000

Projectverplichtingen	met	looptijd	langer	dan	1	jaar	 	1.427.706		 693.675

Stand	per	31	december		 	1.427.706		 897.675		

Als	zekerheid	voor	de	lening	is	gesteld	de	vestiging	van	hypotheek	op	en	pandrecht	op	de	huurvorderingen	van	

drie	woningen	gelegen	aan	Oud	Bussumerweg	70,72	en	74	ten	behoeve	van		F.		van	Lanschot	Bankiers	N.V.		 	

	 	 	 	 	 		 	

	Het	deel	dat	binnen	één	jaar	wordt	afgelost,	is	gepresenteerd	onder	kortlopende	schulden.		 		 	
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	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Aflossingsverplichtingen	leningen	 	204.000		 84.000	

Crediteuren	 	9.635		 47.820	

Koninklijke	Visio	 	1.370.276		 1.162.945	

Te	betalen	BTW	 	1.426		 	717	

Overige	schulden	 	 	 	

	-	Beheerloon	en	performance	fee	beleggingen	 87.743		 21.401	

	-	Accountantskosten	 27.500		 	18.150	

	-	Projecten	 2.007.566		 	2.198.406	

	-	vooruitontvangen	 1.375		 	4.553	

	-	Diversen	 45.348		 	122				

	 	 	 	 		

	 			3.754.869		 	3.538.114					

Kortlopende	schulden	hebben	een	looptijd	korter	dan	een	jaar.		Het	verloop	van	de	langlopende	en	

kortlopende	schulden	inzake	projecten	was	in	het	verslagjaar	als	volgt:

	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 	2.892.081		 2.939.074		

Nieuwe	aangegane	verplichtingen		 	1.937.560		 1.480.498		

Uitgaven	boekjaar	 	1.356.875		 1.417.179		

Reeds	betaald	en	teruggevorderd	 -		 -	

Vervallen	verplichtingen	 	37.494		 	110.312		

	

	 		3.435.272		 2.892.081		

Niet	in	de	balans	opgenomen	rechten	en	verplichtingen	 	 	 	 	

	 31-12-2013	 	 	 	

Garanties	 E	 	 	 	

	 	2.433.450		 	 	 	

	 		204.000			 	 	

	

Een	schriftelijke	toezegging	van	het	bestuur	inzake	vergoeding		bij	(gedeeltelijke)	leegstand	van	de	

nieuw	gebouwde	school.	De	stichting	Novum	vergoedt	de	resterende	financiering		aan	de	gemeente	

Huizen	indien	Visio,	LSSB	inzake	onderwijs	niet		aan	haar	verplichtingen	in	deze	kan	voldoen.	 	 	 	

Hoofdelijke	aansprakelijkheid	voor	stand	van	de		Van	Lanschotrekening	van	de	Willem	Holtrop	Stichting.	 	

Van	de	totale	verplichting	van	EUR	2.637.450	heeft	EUR	285.115	een	looptijd	van	maximaal	1	jaar	en	EUR	

2.027.875	heeft	een	looptijd	van	langer	dan	5	jaar.	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	

10.	Kortlopende	schulden	en	overlopende	pAssivA	 	 	 	

De	kortlopende	schulden	en	overlopende	passiva	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

1

2

1

2
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bAten	

1. baten uit eigen 	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

    fonDsenwerVing	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	

Legaten	 			16.062		 49.000		 (65.751)		

Giften	 	1.408		 1.000		 2.100		

	 	 	 	 	

		 	17.470		 50.000		 (63.651)		

	 	 	 	 	

De	baten	uit	eigen	fondsenwerving	zijn	lager	dan	begroot	door	minder	en	minder	grote	nalaten-

schappen	gedurende	het	jaar	2013.	In	2012	bedroeg	de	baten	uit	eigen	fondsenwerving	negatief	en	dit	

werd	veroorzaakt	doordat	de	werkelijke	verkoopopbrengst	van	een	huis	bij	een	nalatenschap	lager	was	

dan	was	berekend	bij	de	toekenning	van	de	nalatenschap	en	een	voorziening	is	gevormd	voor	vrucht-

gebruik	van	deze	erfenis.	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

2. baten uit beleggingen	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	 	

Dividend		 	333.758		 	300.000		 339.220			

Interest	obligaties	 	688.552		 	566.000		 659.258		

(On)gerealiseerde	koersverschillen	 	3.802.500		 3.134.000		 	5.410.242		

Interest	(excl.	interest	obligaties)	 			206.318		 	153.000		 	308.544					

Huuropbrengst	gebouwen		 			646.954		 	666.543		 	645.209

Erfpacht	 	88.177		 	88.177		 	88.177			 		

	 	 	 	 	

		 		5.766.259		 	4.907.720		 	7.450.650				 	

	 	 	 	

In	2013	zijn	de	baten	uit	beleggingen	hoger	dan	begroot.	Dit	wordt	met	name	veroorzaakt	door	de	

hogere	koersen	per	einde	jaar	in	vergelijking	tot	de	slotkoersen	per	31	december	2012	van	de	postities	

in	aandelen.	Op	de	positities	in	obligaties	is	een	verlies	geleden	van	circa	200.000	Euro.	 	 	

	 	 	 	 	

	

	 	 	 	 	

	 	 	

7.1. VI  Toelichting op de geconsolideerde staat van 
                baten en lasten over 2013            
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In	de	post	(on)	gerealiseerde	koersverschillen	is	een	negatief	bedrag	van	EURO	395.000	verantwoord	voor	

ongerealiseerde	koersverschillen.		 	 	 	 	 	 	

	 	

Het	bedrag	is	als	volgt	te	specifieren.

	 Ongerealiseerde	 Ongerealiseerde	 Gerealiseerde	 Realisatie	

	 koersverschillen	 koersverschillen	 koersverschillen	 koersverschillen

	 per	1	jan	2013	 per	31	dec	2013	 in	2013	 in	2013

	 E	 E	 E	 E	 	

Alternatieven	 	(28.430)	 	(72.422)	 	-		 (43.992)

Aandelen	 	2.089.149		 4.009.061		 	2.134.128		 4.054.040	

Obligaties	 	3.112.969		 	842.031		 2.063.390		 	(207.548)	

	

	 	5.173.688		 	4.778.670		 	4.197.518		 	3.802.500		 	

	 	 	 	 	 	

	

7.1. VI  Toelichting op de geconsolideerde staat van 
                baten en lasten over 2013            
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lAsten	 	 	
   

3. besteeD aan Doelstellingen                                                   AAngegAne	 totAAl

     VrijVAl	 kosten	 VerpliChting	 werkelijk

Doelstelling: aanVullenDe faciliteiten,	 2013	 2013	 2013	Voor	2014	 2013

DienstVerlening en zorg	 E	 E	 E	 E

•	Visio,	LSSB	audiotheek	 		(5.223)	 	-		 	-		 	(5.223)	

•	Microaanvragen	 	(5.787)	 	-		 50.000		 	44.213		

•	Visio	in	eigen	regie	 -	 -	 	-		 -	

•	Inrichting	ZG	specifieke	zaken	nieuwbouw	 -	 -	 -		 -	

•	Klos	TV	 -	 -	 -		 -

•	Bouw	aanvragen	 		-		 	-		 300.000		 	300.000	

	 	 	 	 	

	 	(11.010)	 -		 	350.000		 	338.990			

Doelstelling: innoVatie en onDerzoek	 	 	

•	St.	InZicht	 	-		 	-		 137.000		 	137.000	

•	Passend	onderwijs	voor	kinderen	met	visuele	bep.	 -	 -	 -		 -	

•	Parvis	 -	 -	 -		 -

•	Het	ideale	leerboek	 -	 -	 	-		 -	

•	Totale	communicatie	 	-	 	-		 	-		 -

•	Maatschappelijke	participatie	irt	vrijetijdsbesteding	 	-	 	-		 -		 -

•	Programma	blinde	kind	 	-		 213.060		 	-		 	213.060	

•	Interventieprogramma	 -	 192.520		 	-		 	192.520	

•	Tactiel	profiel	 	-		 	-		 	229.904		 	229.904	

•	Cliënten	aan	het	woord	 	-		 	-		 	30.380		 	30.380	

•	Diagnostiek	revalidatie	 	-		 -		 65.466		 	65.466	

•	Visuele	stimulatie	 	-		 	-		 	65.080		 	65.080		

•	Methoden	boek	 		-		 	-		 	61.950		 	61.950		

•	Leerstoel	Erasmus:	Visuele	informatieverwerking	 			-		 240.000		 	-	 240.000		

	

	 	-		 645.580		 589.780		 	1.235.360		
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	 	 	 	 	 AAngegAne	 	 	 	 	 	

begroting	 werkelijk	 VrijVAl	 kosten	 VerpliChting

	 2013	 2012	 2012	 2012	 2012	Voor	2013

	 E	 E	 E	 E	 E

	 		1.925.357								 -	 -	 -	 -

	 		 114.230		 (4.288)	 43.518		 75.000		

	 -	 		19.846		 (30.154)	 	-		 50.000		

	 -	 	104.000		 	-		 -		 104.000		 	 	

	 -	 	214.000		 -		 -		 214.000		 	 	

	 -	 	5.000		 	-		 	-		 	5.000		 	 	

	 -	 	-		 	-		 -		 	-	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

		1.925.357			 	457.076		 (34.442)	 43.518		 448.000			

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 -	 137.000		 	-		 -		 	137.000	

	 -	 	267.900		 	-		 	-		 	267.900	

	 -	 	65.980		 	-		 	-		 	65.980	

	 -	 	177.550		 	-		 	-		 	177.550	

	 -	 	(4.030)	 	(4.030)		 	-		 	-	

		 -	 	(14.829)	 (14.829)	 -		 -		

	 -	 	-	 -	 	-		 	-	

		 -	 	-	 -	 -	 	-	

	 -	 -	 	-		 -	 	-	

		 -	 -	 	-		 -		 -	

	 -	 	-		 	-		 	-		 	-	

	 -	 	-		 	 	-		 -	

	 -	 	-		 	-		 	-		 -	

	

	 -	 		629.571		 	(18.859)	 	-		 648.430	
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		 	 	 AAngegAne	 totAAl

	 VrijVAl	 kosten	 VerpliChting	 werkelijk	

Doelstelling: internationale projecten	 2013	 2013	 2013	Voor	2014	 2013		

	 E	 E	 E	 E

•	Visio	International	(ICEVI)	 	(23.505)	 -			 	100.000		 	76.495		

•	Visio,	LSSB	 	-		 	-		 	-		 -	

•	Congres	en	onvoorzien	 	(2.979)	 	-		 	-		 	(2.979)	

•	Bosnie	en	Kroatie	 -	 	-		 	-		 	-

•	Albino	kinderen	Kenya	 -	 -	 252.200		 	252.200		

•	Egypte	 -	 -	 	-		 	-

	

	 	(26.484)	 	-		 	352.200		 	325.716		

	 	 	

totaal	besteed	aan	doelstellingen	 	(37.494)	 645.580		 1.291.980		 	1.900.066				

	 	 	 	 	

De	projectlasten	liggen	nagenoeg	op	de	begroting.	Het	aantal	projecten	dat	is	gehononeerd	ligt	nagenoeg	

gelijk	met	het	voorgaande	boekjaar,	echter	de	omvang	van	de	giften	is	hoger.		 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	

Bestedingspercentage	doelstellingen	in	vergelijking	met	totaal	van	de	baten	 	 	 33%

Bestedingspercentage	doelstellingen	in	vergelijking	met	totaal	van	de	lasten	 	 	 66%

	 	 	 	 	

	 	 	

totaal	lasten	 	 	 	 2.898.055	
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	 	 	 	 	 AAngegAne	 	 	 	 	 	

begroting	 werkelijk	 VrijVAl	 kosten	 VerpliChting

	 2013	 2012	 2012	 2012	 2012	Voor	2013

	 E	 E	 E	 E	 E

		 -		 7.566		 (23.434)	 	-		 	31.000		

	 -	 		32.000		 	-		 	-		 	32.000		

	 -		 2.944		 	(12.756)	 	-		 	15.700		

	 -	 	(20.821)	 (20.821)	 -		 	-	

	 -	 -	 -	 	-		 	-	

	 -	 	261.850		 -		 	-		 	261.850		 	 	 	 	

	

	 	-		 	283.539		 (57.011)	 -		 	340.550		

	 	 	 	 	 	 	 	

		1.925.357		 	1.370.186		 	(110.312)	 43.518		 1.436.980			

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 39%	 19%	 	 	 	 	 	

	 65%	 82%	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

2.950.154			 	1.672.463		
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4.	Kosten	vAn	beleggingen	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E

Beheerloon	 	159.968		 	195.000		 	50.815		

Verwervingskosten		 	-		 	2.500		 	290		

Afschrijvingskosten		 		172.329		 	153.470		 	164.308				

Huismeesterschap	Visio	 		7.500		 	7.500		 	7.500			

Dotatie	voorziening	onderhoud	 		33.336		 	30.034		 	33.336		

Terrein	en	gebouw	gebonden	kosten	 	415.782		 374.143		 	334.441			

Verzekeringen	en	belastingen	 33.075		 	36.000		 	31.727			

	 			821.990		 	798.647		 	622.417					

Het	beheerloon	is	hoger	dan	begroot	en	wordt	met	name	veroorzaakt	door	de	uitbetaling	van	de	

performance	fees	van	de	vermogensbeheerders.	 	 	 	 	

	 	 	 	

Het	netto	resultaat	van	de	beleggingen	is	als	volgt:

nettoresultAAt	 	werkelijk		 begroting	 werkelijk

vAn	beleggingen	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	
Opbrengsten	 			5.766.259		 	4.907.720		 	7.450.650				

Kosten	 			821.990		 	798.647		 	622.417					

	 	 	 	 	

	 		4.944.269		 	4.109.073		 	6.828.233			

5.	Kosten	vAn	beheer		 werkelijk		 begroting	 werkelijk

				en	AdMinistrAtie	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E

Bureaukosten	 			125.198		 	114.650		 	123.026					

Algemene	kosten	 			1.197		 	57.100		 	54.887					

Verzekeringen	en	belastingen	 		3.042		 	2.000		 	2.758			

Overige	uitgaven	 		13.287		 	21.700		 	19.272					

	 	 	 	 	

		 			142.724		 	195.450		 	199.943			

De	kosten	van	beheer	en	administratie	zijn	lager	dan	2012	wat	wordt	veroorzaakt	door	lagere	juridische	

kosten.	De	juridische	kosten	onderdeel	van	de	algemene	kosten.		 	 	 	

	In	de	post	overige	uitgaven	zijn	EUR	826	aan	fondsenwervingskosten	opgenomen.	

Dit	is	4,7%	van	de	ontvangen	baten.	(2012:	1,1%).	 	 	 	
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De	stichting	heeft	ervoor	gekozen	om	de	verdeling	van	de	kosten	van	beheer	en	administratie	

(model	c)	achterwege	te	laten	aangezien	wij	een	zuivere	categoriale	verdeling	van	de	kosten	meer	

inzichtelijk	vinden.	 	 	 	

	 	 	

6.	bezoldiging	bestuurders	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E

Bestuursvergoeding	 	33.275		 30.700		 	27.500		

	 	 	 	

	 	 	

Aan	de	bestuurders	zijn	geen	leningen,	voorschotten	en/of	garanties	verstrekt.	 	

De	vergoedingen	zijn	gebaseerd	op	de	regeling	vacatiegeld.	Het	bestuur	ontvangt	vacatiegeld	

afhankelijk	van	het	aantal	bijgewoonde	vergaderingen.		 	 	

	 	

De	stichting	heeft	geen	personeel	in	dienst.	(2012:	geen)	 	 	

	 	

In	hoofdstuk	6	van	het	bestuursverslag	is	onder	meer	nadere	informatie	opgenomen	over	de	

nevenfuncties	van	de	bestuursleden.	 	 	 	

	 	 	

Huizen,	11	juni	2014

de	heer	drs.	K.H.	Gerritsen	RA	

de	heer	drs.	J.H.	Pontier	(penningmeester)	

de	heer	jhr.	mr.	M.H.	Reuchlin	(voorzitter)	

mevrouw	drs.	D.A.	Veldman	(secretaris)	

mevrouw	drs.	H.M.T.		de	Wit
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ActivA	 31-12-2013	 31-12-2012		

	 E	 E	

MAteriële	vAste	ActivA	(1)	 	3.016.447		 	3.124.438		

Vlottende	activa

	 	 	

vorderingen	en	overlopende	ActivA	(2)	 		866.420		 	806.413		

effecten	(3)	 	64.297.896		 56.178.319

Vlottende	activa	 		65.164.316		 	56.984.732	

	

	 	

liquide	Middelen	(4)	 	9.917.888		 	14.217.839	

totAAl	ActivA	 			78.098.651		 	74.327.009	

7.2. I  Enkelvoudige balans per31 december 2013 
             van Stichting Novum             
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pAssivA	 31-12-2013	 31-12-2012		
	 E	 E	

reserves

Bestemmingsreserves	 	64.698.092		 	60.166.953	

Overige	reserves	 		8.088.793		 	8.088.793	

reserves	(5)	 		72.786.885		 	68.255.746	

BesteMMingsfondsen	(6)	 	-		 	1.645.465	

voorzieningen	(7)	 363.957		 	336.621

lAnglopende	schulden	(8)	 	1.427.706		 	693.675	

Kortlopende	schulden	

en	overlopende	pAssivA	(9)	 	3.520.103		 	3.395.502		

	 	 	

	 	 	

totAAl	pAssivA	 		78.098.651		 	74.327.009		
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7.2. I  Enkelvoudige balans per31 december 2013 
             van Stichting Novum             
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	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	

BAten

Baten	uit	eigen	fondsenwerving	(1)	 17.470		 	50.000		 	(63.651)	

Baten	uit	beleggingen	(2)	 	5.136.508		 	4.313.983		 	6.903.067			

	 		

Totaal	 	5.153.978		 	4.363.983		 	6.839.416			

	

lAsten

Besteed	aan	doelstellingen	(3)

Aanvullende	faciliteiten,	

dienstverlening	en	zorg	 338.990		 1.925.357		 	457.076	

Innovatie	en	onderzoek	 		1.235.360		 	-		 	629.571	

Internationale	projecten	 325.716		 	-		 283.539	

	

Totaal	 	1.900.066		 1.925.357		 1.370.186			

Kosten	van	beleggingen	(4)	 	200.804		 235.034		 	91.941			

Kosten	van	beheer	en	administratie	(5)	 	134.159		 	179.450		 	182.836	

Bezoldiging	bestuurders	(6)	 33.275		 	30.700		 27.500			

Som	der	lasten	 			2.268.304		 	2.370.541		 	1.672.463			

	

sAldo	vAn	BAten	en	lAsten	 	2.885.674		 	1.993.442		 	5.166.953			

	

Toevoeging/onttrekking	aan:

Reserve	als	bron	van	inkomsten	 2.885.674		 	-		 	5.166.953		

Overige	reserves	 	 	-		 	

	 2.885.674		 	-		 5.166.953	

7.2. II  Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013       
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	 	 2013	 	 2012

	 	 in	1.000	E	 	 in	1.000	E	

KAsstrooM	uit	operAtionele	Activiteiten

Saldo	van	baten	en	lasten	 	 		2.886		 	 	5.167

	

Aanpassing	voor:

-afschrijving	 133		 	 137

	 	 133	 	 	137

Veranderingen	in	werkkapitaal:	 	 	 	 	

	-	Toename	in	vorderingen	 60-	 	 744	

	-		Kortlopende	schulden	(exclusief	schulden		 	 	 	 	

aan	kredietinstellingen)	 	316		 	 	605	

	-	Toename	projectverplichtingen	(lang	en	kort)	 	1.900		 	 1.370	

	-	Toename	voorzieningen	 27		 	 	53	

	-	Mutatie	in	effecten	(ongerealiseerd	koersverschil	 395		 	 5.499-

	 	 	2.578		 	 	2.727-

Kasstroom	uit	bedrijfsoperaties	

betaalde	projectkosten	 		 1.357-	 	 	1.417-

Totaal	kasstroom	uit	operationele	activiteiten	 	 			4.240		 	 	1.160		

	 	

KAsstrooM	uit	investeringsActiviteiten	

Investering	in	materiële	vaste	activa	 25-	 	 	-		

Totaal	kasstroom	uit	investeringsactiviteiten	 	 25-	 	 -	

	 	

	KAsstrooM	uit	finAncieringsActiviteiten	 	 	

Investering	in	effecten	 40.732-	 	 	12.371-		

Desinvestering	in	effecten	 	32.217		 	 	11.708	

Totaal	kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	 	 	8.515-	 	 	663-	

totAle	KAsstrooM	 	 	4.300-	 	 	497	

	

Liquide	middelen	per		1	januari	 	 	14.218		 	 	14.162	

Totale	kasstroom	 	 			4.300-	 	 	56	

liquide	Middelen	
per	31	deceMBer	 	 9.918		 	 	14.218
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7.2. II  Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013       7.2. III  Enkelvoudig kasstroomoverzicht          
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Algemeen     

Stichting novum, statutair gevestigd in amsterdam, is 

opgericht op 18 april 1984. Het doel van de stichting  

is het bevorderen van activiteiten gericht op het wel-

zijn van de slechtziende en blinde, meervoudig ge-

handicapte slechtziende en blinde, dan wel anderszins 

gehandicapte mensen in nederland en daarbuiten.   

     

Verslaggevingperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 

verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen 

met het kalenderjaar.     

       

toegepaste	standaarden	    

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 

Fondsenwervende instellingen.  

“De grondslagen die worden toegepast voor de 

waardering van activa en passiva en de resultaatbepa-

ling zijn gebaseerd op historische kosten, voor zover 

niet anders vermeld. Tenzij anders is vermeld, zijn 

de posten van de jaarrekening tegen de nominale 

waarde opgenomen.“     

       

Continuïteit   

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling. 

Algemeen     

voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 

het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en 

de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastge-

steld. een verplichting wordt in de balans opgeno-

men wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 

middelen die economische voordelen in zich bergen 

en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld.    

Baten worden in de staat van baten en lasten opge-

nomen wanneer een vermeerdering van het eco-

nomisch potentieel, samenhangend met een ver-

meerdering van een actief of een vermindering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 

worden verwerkt wanneer een vermindering van 

het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

      

indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of 

alle toekomstige economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of 

verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 

het actief of de verplichting niet langer in de balans 

opgenomen. verder worden activa en verplichtingen 

niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 

waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 

van waarschijnlijkheid van de toekomstige economi-

sche voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepa-

ling van de waarde.      

   

De opbrengsten en kosten worden toegerekend 

aan de periode waarop zij betrekking hebben, met 

uitzondering van de opbrengsten en kosten inzake 

buitenlandse dividendbelasting. gezien het onzekere 

karakter van deze post, wordt deze post op basis van 

het kasstelsel verantwoord.    

       

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de 

functionele valuta van de stichting.    

        

gebruik	van	schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de lei-

ding van de stichting oordelen vormt en schattingen 

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op 

de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van de activa en verplichtingen, en van baten 

7.2. IV  Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
                en resultaatbepaling              
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en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en on-

derliggende veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor her-

ziening gevolgen heeft. 

Financiële	instrumenten   

“Financiële instrumenten omvatten effecten, overige  

vorderingen, liquide middelen, crediteuren en 

overige te betalen posten. Financiële instrumenten 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 

waarde. na de eerste opname worden financiële 

instrumenten op de hierna beschreven manier ge-

waardeerd.“      

  

langlopende	en	kortlopende	schulden	en	
overige	financiële	verplichtingen  

Langlopende en kortlopende schulden en overige 

financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 

basis van de effectieve rentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar 

van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.   

       

materiële	activa    

De gebouwen en -terreinen worden gewaardeerd 

tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.   

    

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaar-

digingsprijs en overige kosten om de activa op hun 

plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het 

beoogde gebruik.     

 

er wordt op gebouwen en woningen lineair afge-

schreven op basis van een geschatte levensduur van 

40 jaar. Op de verbouwing van de directeursvilla 

wordt lineair afgeschreven op basis van de periode 

van het huurcontract, in casu 5 jaar.    

Op het terrein wordt niet afgeschreven.   

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd 

tegen boekwaarde of lagere opbrengst waarde.  

       

bijzondere	waardeverminderingen  

voor materiële vaste activa wordt op iedere balans-

datum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 

activa onderhevig zijn aan bijzondere waardever-

minderingen. als dergelijke indicaties aanwezig zijn, 

wordt de realiseerbare waarde van het actief ge-

schat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 

bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. als het niet 

mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor 

een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 

waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kas-

stroomgenererende eenheid hoger is dan de reali-

seerbare waarde, wordt een bijzonder waardevermin-

deringsverlies verantwoord voor het verschil tussen 

de boekwaarde en de realiseerbare waarde. indien 

sprake is van een bijzonder waardeverminderingsver-

lies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt 

het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is 

toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. 

een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan 

de andere activa van de eenheid naar rato van hun 

boekwaarden.      

    

Vervreemding	van	vaste	activa	  

voor verkoop beschikbare vaste activa worden 

gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere op-

brengstwaarde. 

 

Vorderingen     

De vorderingen worden gewaardeerd op de nomi-

nale waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid.      

7.2. IV  Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
                en resultaatbepaling              
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effecten     

Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen beurs-

koers per 31 december of indien geen beurskoers 

beschikbaar is, een door derden opgegeven koers. 

voor waardering tegen beurskoers is de collectieve 

methode toegepast.    

De niet gerealiseerde koersverschillen worden  

verantwoord via de staat van baten en laten.   

        

reserVes	      

       

bestemmingsreserves    

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestem-

mingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft 

geen verplichting, het bestuur kan deze beperking 

zelf opheffen.  

Fondsen	     

 

bestemmingsfondsen   

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn ver-

kregen met een door derden aangegeven specifieke 

bestemming.      

       

Voorzieningen    

een voorziening wordt in de balans opgenomen, 

wanneer er sprake is van:  

• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting

 die het gevolg is van een gebeurtenis in het ver- 

 leden; en 

• waarvan een betrouwbare schatting kan worden  

 gemaakt; en     

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die 

 verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk 

zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk  

geheel of gedeeltelijk door een derde worden ver-

goed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de 

vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nomi-

nale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af 

te wikkelen.      

       

Voorziening	groot	onderhoud  

De voorziening is gevormd op basis van een meer-

jarig onderhoudsplan. De voorziening heeft overwe-

gend een langdurig karakter. Omdat de voorziening 

betrekking heeft op panden die geactiveerd staan 

bij Stichting novum is de voorziening ultimo 2011 

gevormd bij Stichting novum. voorheen was de voor-

ziening gevormd bij de Willem Holtrop Stichting. 

       

grondslagen	voor	de	resultaatbepaling 

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen 

zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.   

       

verplichtingen uit hoofde van de doelstellingen zijn 

geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin 

het besluit tot toekenning aan de projectaanvrager is 

medegedeeld.  

 

Algemene	kosten	beheer	en	administratie	
kosten van beheer en administratie zijn die kosten 

die de organisatie maakt in het kader van de (interne) 

beheersing en administratievoering en worden niet 

toegerekend aan de doelstelling of de werving van 

baten, aangezien de stichting een zuivere categoriale 

verdeling van de kosten meer inzichtelijk vindt.  

        

kasstroomoverzicht   

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indi-

recte methode.      
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ActivA	
De	materiële	vaste	activa	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

1.	MAteriële	ActivA	 	 	 	 31-12-2013	 31-12-2012

	 	 	 	 E	 E

Terreinen	 	 	 	 		127.651		 	127.651		

Terreinenvoorzieningen	 	 	 	 		292.500		 	315.000		

Gebouwen	locatie	Huizen	 	 	 	 			2.596.296		 	2.681.787			

	 	 	

	 	 	 	 				3.016.447		 	3.124.438				

Het	verloop	van	de	materiële	vaste	activa	was	in	het	verslagjaar	als	volgt:	 	

	 terreinen	 terrein		 geBouwen		 totAAl	2013	 totAAl	2012	 	

	 	 voorzieningen

Aanschafwaarde  E	 E	 E	 E	 E

Saldo	1	januari	2013	 			127.651		 	450.000		 4.067.826		 4.645.477		 	4.645.477		

Aankopen		 	-		 	-		 		25.311		 	25.311		

Desinvesteringen	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

Saldo	31	december	2012	 		127.651		 450.000		 4.093.137		 4.670.788		 	4.645.477			

	 	 	 	 	 	

Afschrijvingen	 E	 E	 E	 E	 E	 	

Saldo	1	januari	2012	 	-		 	135.000		 	1.386.039		 1.521.039		 	1.384.105		

Afschrijvingen	 	-		 	22.500		 	110.802		 	133.302		 	136.934			

Desinvesteringen	 -		 	-		 	-		 -	 -

Saldo	31	december	2012	 		-		 157.500		 	1.496.841		 	1.654.341		 	1.521.039		

Boekwaarde	31	december	2013	 		127.651		 	292.500		 	2.596.296		 	3.016.447		 	3.124.438			

Een	overzicht	over	het	verloop	van	de	materiële	activa	is	opgenomen	in	bijlage	2.VIII-1.	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

De	activa	worden	aangehouden	voor	realisatie	van	de	doelstellingen	van	Stichting	Novum.	De	activa	zijn	secundair	tevens	

als	belegging	aan	te	merken	aangezien	de	stichting	tracht	de	kosten	van	de	activa	zoveel	als	mogelijk	terug	te	verdienen.	

Het	beheer	van	de	activa	is	overgedragen	aan	de	Willem	Holtrop	Stichting.	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	

7.2. V  Toelichting van de enkelvoudige balans 
              per 31 december 2013             
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2. Vorderingen en oVerlopende actiVa	 31-12-2013	 31-12-2012
	 E	 E

Interest	obligaties	 	410.257		 	347.474	

Interest	banken	 	55.601		 	95.794	

Willem	Holtrop	Stichting	 		381.701		 	329.573	

Nalatenschappen	met	vruchtgebruik	bij	derden	 	2		 	3	

Overige	vorderingen	 			18.859		 	33.569		

	 			866.420		 	806.413	

In	de	overige	vorderingen	zijn	geen	bedragen	begrepen	met	een	looptijd	langer	dan	één	jaar.	

De	specificatie	van	de	nalatenschappen	met	vruchtgebruik	bij	derden	is	als	volgt:	 	

	

1)	Het	vruchtgebruik	door	de	Hotelvakschool	is	geëindigd	in	het	jaar	2013.	

2)	De	vruchtgebruiker	heeft	volledige	interingsbevoegdheid.	 	

3)	De	vruchtgebruiker	heeft	geen	interingsbevoegdheid.

De	nalatenschappen	met	vruchtgebruik	worden	gewaardeerd	tegen	E	1	per	nalatenschap.	

Na	het	overlijden	van	de	vruchtgebruik(st)er,	worden	de	vrijkomende	bedragen	aan	de		

overige	reserves	toegevoegd.

nalatenschappen	 31-12-2013	 31-12-2012	

met	vruchtgebruik	bij	derden E	 E	

erflater		 vruchtgebruiker	

L.	van	Sterkenburg	 M.	van	Raamsdonk-Schevichaven	 	 	 	

	 Hotelvakschool,	Den	Haag	1)	 -		 	1	

D.	van	Willigenburg	 G.	van	Willigenburg-	Van	der	Heide	2)	 1		 	1	

J.M.	Cok	 M.J.	Cok	3)	 1		 	1	

	 		

	 	 2				 3

7.2. V  Toelichting van de enkelvoudige balans 
              per 31 december 2013             



60     Jaarverslag Stichting Novum | 2013

3.	effecten	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Waarde	per	1	januari	 56.178.319			 50.016.603			

Bij:	aankopen/inschrijvingen		 		40.731.843		 12.370.516		

	 	96.910.162		 62.387.119		

Af:	verkopen	en	lossingen	tegen	aankoopwaarde	 	32.217.210		 11.708.049		

Subtotaal	 		64.692.952		 50.679.070		

Mutaties	niet	gerealiseerde	koersverschillen	boekjaar	 	

beleggingen	 		(395.056)	 5.499.249		

Waarde	per	31	december	 	64.297.896		 56.178.319		

De	effecten	worden	ter	belegging	aangehouden.	 	

Een	sluitend	overzicht	over	het	verloop	van	de	effecten	is	opgenomen	in	bijlage	IX-2.

4.	liquide	Middelen	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E

ABN	AMRO	MeesPierson	 		9.863.033		 	14.110.964				

BinckBank	N.V.		 	54.855		 106.875		

	 	

	 		9.917.888		 	14.217.839			

De	liquide	middelen	zijn	terstond	opeisbaar.
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de	mutaties	in	de	reserves	in	het	boekjaar	2013	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 BesteMMings		 		 overige		 	

	 reserves	 	 reserves	 31-12-2013	 31-12-2012	

	 E	 	 E	 E	 E	 	

Stand	per	1	januari	 		60.166.953		 	 	8.088.793		 	68.255.746		 	63.088.793				

Mutaties	 	 	 	-		 	 	 	

Toevoeging	via		 	

resultaatbestemming	 	2.885.674		 	 	-		 2.885.674		 	5.166.953		

Bestedingen	via		 		 	 		

resultaatbestemming	 	 	 	 	-		 	-

Toevoeging	vanuit		 	

bestemmingsfondsen	 		1.645.465		 	 	 	1.645.465		 	 	

	 	 	 	 	 	 	

Stand	per	31	december	 		64.698.092		 	 	8.088.793		 	72.786.885		 	68.255.746				 	

	 	 	 	

Het	verloop	van	de	reserves	was	in	het	verslagjaar	als	volgt:	

Bestemmingsreserves	

De	bestemmingsreserves	zijn	gevormd	op	basis	van	door	het	bestuur	aangegeven	doelstellingen.		

	 	 	 		 	 	

reserve	als	bron	van	inkomen	 	 	 	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 	60.166.953		 	55.000.000		

Toevoeging	via	resultaat	 2.885.674		 5.166.953	

Toevoeging	vanuit	bestemmingsfondsen	 1.645.465		 -	

	 64.698.092		 60.166.953	 	 	

	 	 	 	 	

Met	de	keuze	voor	een	“Reserve	als	bron	van	inkomsten”	brengt	de	Stichting	haar	beleid	tot	uitdrukking		

om	de	kosten	te	dekken	uit	het	rendement	van	het	belegde	vermogen	en	zo	de	overige	inkomsten	zo	veel		

mogelijk	direct	ten	goede	te	laten	komen	aan	de	doelstelling.		 	 	 	 	

De	reserve,	ofwel	het	stamvermogen,	wordt	jaarlijks	per	1	januari	gecorrigeerd	voor	inflatie,	inkomsten	uit		

giften	en	erfstellingen	en	eventuele	opbrengsten	van	onroerende	goederen,	anders	dan	huuropbrengsten		

of	gebruiksvergoedingen.	Het	vorenstaande	is	de	minimumvereiste	voor	de	mutatie.		 	 	 	

	 	 	 	

De	reserve	dient		per	31	december	2013	een	minimale	grootte	te	hebben	van	EUR	57.509.397.	

3.	effecten	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Waarde	per	1	januari	 56.178.319			 50.016.603			

Bij:	aankopen/inschrijvingen		 		40.731.843		 12.370.516		

	 	96.910.162		 62.387.119		

Af:	verkopen	en	lossingen	tegen	aankoopwaarde	 	32.217.210		 11.708.049		

Subtotaal	 		64.692.952		 50.679.070		

Mutaties	niet	gerealiseerde	koersverschillen	boekjaar	 	

beleggingen	 		(395.056)	 5.499.249		

Waarde	per	31	december	 	64.297.896		 56.178.319		

De	effecten	worden	ter	belegging	aangehouden.	 	

Een	sluitend	overzicht	over	het	verloop	van	de	effecten	is	opgenomen	in	bijlage	IX-2.

4.	liquide	Middelen	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E

ABN	AMRO	MeesPierson	 		9.863.033		 	14.110.964				

BinckBank	N.V.		 	54.855		 106.875		

	 	

	 		9.917.888		 	14.217.839			

De	liquide	middelen	zijn	terstond	opeisbaar.

pAssivA

5.	reserves
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6.	BesteMMingsfondsen

	 elisABeth		 stichting	 de	heuKeloM	 31-12-2013	 31-12-2012	

	 KAlis	 vrienden

	 	 vAn	het	

	 	 loo	erf	 	 	 	

	 E	 E	 E	 E	 E

Stand	per	1	januari	 	273.489		 1.317.674		 	54.302		 1.645.465		 	1.645.465		

Mutaties	 	 	 	 	 	

Toevoeging	via	

resultaatbestemming	 -		 	-		 	-		 	-	 	-	

Bestedingen	via	

resultaatbestemming	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

Vrijval	ten	gunste	van

reserve	als	bron	van	

inkomsten	 	273.489		 1.317.674		 54.302		 	1.645.465		 	-	

Stand	per	31	december	 -		 -		 	-		 	-	 	1.645.465	

	 	

De	gelden	van	het	bestemmingsfonds	Elisabeth	Kalis	zijn	specifiek	bedoeld	voor	de		

bewoners	van	het	Elisabeth	Kalishuis.	 	 	 	 	

	 	 	

Conform	een	bestuursbesluit	van	18	december	2002	is	het	vermogen	van	de	stichting		

Vrienden	van	Het	Loo	Erf	overgedragen	aan	de	stichting	Novum	en	separaat	opgenomen	in	

de	jaarrekening.	De	gelden	dienen	specifiek	aan	Visio	Het	Loo	Erf	te	worden	besteed.	 	

	 	 	 	 	 	

De	gelden	zijn	van	het	bestemmingsfonds	De	Heukelom	zijn	specifiek	bedoeld	voor	de	be-

woners	van	de	locatie	De	Heukelom.

	 	 	 	 	

De	bovengenoemde	stichtingen	zijn	gefuseerd	met	stichting	Koninklijke	Visio	en	ingevolge	

van	een	bestuursbesluit	zijn	de	fondsen	vrijgevallen	ten	gunste	van	de	reserve	als	bron	van	

inkomsten.	

overige	reserves	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 			8.088.793		 	8.088.793			

Toevoeging		 -	 -

		 		8.088.793		 	8.088.793		
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7. Voorzieningen voorziening	 voorziening 31-12-2013	 31-12-2012

	 groot	 vrucht-

	 onderhoud		 geBruiK

	 E	 E	 E	 E	

Stand	1	januari	 	317.121		 19.500		 336.621		 283.785	

Toevoeging	 	33.336		 -		 	33.336		 52.836	

Onttrekking	 	-		 6.000		 6.000		 	-		

Stand	per	31	december		 	350.457		 13.500		 	363.957		 336.621		

De	voorziening	vruchtgebruik	is	gebaseerd	op	een	berekening	van	de	behandelende	notaris.	

De	maandelijkse	uitkering	aan	de	vruchtgebruikster	bedraagt	500	euro.

8. langlopende schulden 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Projectverplichtingen	met	looptijd	langer	dan	1	jaar	 	1.427.706		 693.675

Stand	per	31	december		 1.427.706		 	693.675	
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	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Crediteuren	 	9.075		 	16.944			

Koninklijke	Visio,		 		1.368.679		 	1.147.507				

	 	

Overige	schulden	 	 	

-	Beheerloon	beleggingen	 	87.743		 21.401		

-	Accountantskosten	 	20.000		 	11.150			

-	Projecten	 	2.007.566		 2.198.406		

-	Diversen	 	27.040		 	94			

	 	 	 	 		

	 			3.520.103		 3.395.502				

Kortlopende	schulden	hebben	een	looptijd	korter	dan	een	jaar.		Het	verloop	van	de	langlopende	en	

kortlopende	schulden	inzake	projecten	was	in	het	verslagjaar	als	volgt:

	 31-12-2013	 31-12-2012

	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 	2.892.081		 2.939.074		

Nieuwe	aangegane	verplichtingen		 	1.937.560		 1.480.498		

Uitgaven	boekjaar	 	1.356.875		 1.417.179		

Reeds	betaald	en	teruggevorderd	 -		 -	

Vervallen	verplichtingen	 	37.494		 	110.312		

	

	 		3.435.272		 2.892.081		

Niet	in	de	balans	opgenomen	rechten	en	verplichtingen	 	 	 	 	

	 31-12-2013	 	 	 	

Garanties	 E	 	 	 	

	 	2.433.450		 	 	 	

	 		204.000			 	 	

	

Een	schriftelijke	toezegging	van	het	bestuur	inzake	vergoeding		bij	(gedeeltelijke)	leegstand	van	de	

nieuw	gebouwde	school.	De	stichting	Novum	vergoedt	de	resterende	financiering		aan	de	gemeente	

Huizen	indien	Visio,	LSSB	inzake	onderwijs	niet		aan	haar	verplichtingen	in	deze	kan	voldoen.	 	 	 	

Hoofdelijke	aansprakelijkheid	voor	stand	van	de		Van	Lanschotrekening	van	de	Willem	Holtrop	Stichting.	 	

Van	de	totale	verplichting	van	EUR	2.637.450	heeft	EUR	285.115	een	looptijd	van	maximaal	1	jaar	en	EUR	

2.027.875	heeft	een	looptijd	van	langer	dan	5	jaar.	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	

9.	Kortlopende	schulden	en	overlopende	pAssivA	 	 	 	

De	kortlopende	schulden	en	overlopende	passiva	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

1

2

1

2
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7.2. VI  Toelichting op de enkelvoudige staat van baten 
                en lasten over 2013              
         

bAten	

1. Baten uit eigen 	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

    fondsenwerVing	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	

Legaten	 			16.062		 49.000		 (65.751)		

Giften	 	1.408		 1.000		 2.100		

	 	 	 	 	

		 	17.470		 50.000		 (63.651)		

	 	 	 	 	

De	baten	uit	eigen	fondsenwerving	zijn	lager	dan	begroot	door	minder	en	minder	grote	nalaten-

schappen	gedurende	het	jaar	2013.		In	2012	bedroeg	de	baten	uit	eigen	fondsenwerving	negatief	en	

dit	werd	veroorzaakt	doordat	de	werkelijke	verkoopopbrengst	van	een	huis	bij	een	nalatenschap	lager	

was	dan	was	berekend	bij	de	toekenning	van	de	nalatenschap	en	een	voorziening	is	gevormd	voor	

vruchtgebruik	van	deze	erfenis.	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

2. Baten uit Beleggingen	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	 	

Dividend		 	333.758		 	300.000		 339.220			

Interest	obligaties	 	688.552		 	566.000		 659.258		

(On)gerealiseerde	koersverschillen	 	3.802.500		 3.134.000		 	5.410.242		

Interest	(excl.	interest	obligaties)	 		220.090		 	153.000		 	328.082				

Huuropbrengst	gebouwen		 		91.608		 	160.983		 	166.265			 		

	 	 	 	 	

		 		5.136.508		 	4.313.983		 	6.903.067			 	

	 	 	 	

In	2013	zijn	de	baten	uit	beleggingen	hoger	dan	begroot.	Dit	wordt	met	name	veroorzaakt	door	de	

hogere	koersen	per	einde	jaar	in	vergelijking	tot	de	slotkoersen	per	31	december	2012	van	de	postities	

in	aandelen.	Op	de	positities	in	obligaties	is	een	verlies	geleden	van	circa	200.000	Euro.	 	 	
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In	de	post	(on)	gerealiseerde	koersverschillen	is	een	negatief	bedrag	van	EURO	395.000	verantwoord	voor	

ongerealiseerde	koersverschillen.		 	 	 	 	 	 	

	 	

Het	bedrag	is	als	volgt	te	specifieren.

	 Ongerealiseerde	 Ongerealiseerde	 Gerealiseerde	 Realisatie	

	 koersverschillen	 koersverschillen	 koersverschillen	 koersverschillen

	 per	1	jan	2013	 per	31	dec	2013	 in	2013	 in	2013

	 E	 E	 E	 E	 	

Alternatieven	 	(28.430)	 	(72.422)	 	-		 (43.992)

Aandelen	 	2.089.149		 4.009.061		 	2.134.128		 4.054.040	

Obligaties	 	3.112.969		 	842.031		 2.063.390		 	(207.548)	

	

	 	5.173.688		 	4.778.670		 	4.197.518		 	3.802.500		 	

	 	 	 	

	In	de	huuropbrengst	gebouwen	is	een	bedrag	van	133.302	euro	begrepen	voor	de	afschrijvingslasten.	

De	Willem	Holtrop	Stichting	heeft	het	vruchtgebruik	en	voert	het	beheer	van	deze	gebouwen.	

Deze	afschrijvingslasten	zijn	verantwoord	in	de	jaarrekenining	van	de	Willem	Holtrop	Stichting.	 	 	
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lAsten	 	 	
   

3. Besteed aan doelstellingen                                                   AAngegAne	 totAAl

     VrijVAl	 kosten	 VerpliChting	 werkelijk

doelstelling: aanVullende faciliteiten,	 2013	 2013	 2013	Voor	2014	 2013

dienstVerlening en zorg	 E	 E	 E	 E

•	Visio,	LSSB	audiotheek	 		(5.223)	 	-		 	-		 	(5.223)	

•	Microaanvragen	 	(5.787)	 	-		 50.000		 	44.213		

•	VSO	in	eigen	regie	 -	 -	 	-		 -	

•	Inrichting	ZG	specifieke	zaken	nieuwbouw	 -	 -	 -		 -	

•	Klos	TV	 -	 -	 -		 -

•	Bouw	aanvragen	 		-		 	-		 300.000		 	300.000	

	 	 	 	 	

	 	(11.010)	 -		 	350.000		 	338.990			

doelstelling: innoVatie en onderzoek	 	 	

•	St.	InZicht	 	-		 	-		 137.000		 	137.000	

•	Passend	onderwijs	voor	kinderen	met	visuele	bep.	 -	 -	 -		 -	

•	Parvis	 -	 -	 -		 -

•	Het	ideale	leerboek	 -	 -	 	-		 -	

•	Totale	communicatie	 	-	 	-		 	-		 -

•	Maatschappelijke	participatie	irt	vrijetijdsbesteding	 	-	 	-		 -		 -

•	Programma	blinde	kind	 	-		 213.060		 	-		 	213.060	

•	Interventieprogramma	 -	 192.520		 	-		 	192.520	

•	Tactiel	profiel	 	-		 	-		 	229.904		 	229.904	

•	Cliënten	aan	het	woord	 	-		 	-		 	30.380		 	30.380	

•	Diagnostiek	revalidatie	 	-		 -		 65.466		 	65.466	

•	Visuele	stimulatie	 	-		 	-		 	65.080		 	65.080		

•	Methoden	boek	 		-		 	-		 	61.950		 	61.950		

•	Leerstoel	Erasmus:	Visuele	informatieverwerking	 			-		 240.000		 	-	 240.000		

	

	 	-		 645.580		 589.780		 	1.235.360		
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	 	 	 	 	 AAngegAne	 	 	 	 	 	

begroting	 werkelijk	 VrijVAl	 kosten	 VerpliChting

	 2013	 2012	 2012	 2012	 2012	Voor	2013

	 E	 E	 E	 E	 E

	 		1.925.357								 -	 -	 -	 -

	 		 114.230		 (4.288)	 43.518		 75.000		

	 -	 		19.846		 (30.154)	 	-		 50.000		

	 -	 	104.000		 	-		 -		 104.000		 	 	

	 -	 	214.000		 -		 -		 214.000		 	 	

	 -	 	5.000		 	-		 	-		 	5.000		 	 	

	 -	 	-		 	-		 -		 	-	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

		1.925.357			 	457.076		 (34.442)	 43.518		 448.000			

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 -	 137.000		 	-		 -		 	137.000	

	 -	 	267.900		 	-		 	-		 	267.900	

	 -	 	65.980		 	-		 	-		 	65.980	

	 -	 	177.550		 	-		 	-		 	177.550	

	 -	 	(4.030)	 	(4.030)		 	-		 	-	

		 -	 	(14.829)	 (14.829)	 -		 -		

	 -	 	-	 -	 	-		 	-	

		 -	 	-	 -	 -	 	-	

	 -	 -	 	-		 -	 	-	

		 -	 -	 	-		 -		 -	

	 -	 	-		 	-		 	-		 	-	

	 -	 	-		 	 	-		 -	

	 -	 	-		 	-		 	-		 -	

	

	 -	 		629.571		 	(18.859)	 	-		 648.430	
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		 	 	 AAngegAne	 totAAl

	 VrijVAl	 kosten	 VerpliChting	 werkelijk	

doelstelling: internationale projecten	 2013	 2013	 2013	Voor	2014	 2013		

	 E	 E	 E	 E

•	Visio	International	(ICEVI)	 	(23.505)	 -			 	100.000		 	76.495		

•	Visio,	LSSB	 	-		 	-		 	-		 -	

•	Congres	en	onvoorzien	 	(2.979)	 	-		 	-		 	(2.979)	

•	Bosnie	en	Kroatie	 -	 	-		 	-		 	-

•	Albino	kinderen	Kenya	 -	 -	 252.200		 	252.200		

•	Egypte	 -	 -	 	-		 	-

	

	 	(26.484)	 	-		 	352.200		 	325.716		

	 	 	

totaal	besteed	aan	doelstellingen	 	(37.494)	 645.580		 1.291.980		 	1.900.066				

	 	 	 	 	

De	projectlasten	liggen	nagenoeg	op	de	begroting.	Het	aantal	projecten	dat	is	gehononeerd	ligt	nagenoeg	

gelijk	met	het	voorgaande	boekjaar,	echter	de	omvang	van	de	giften	is	hoger.		 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	

Bestedingspercentage	doelstellingen	in	vergelijking	met	totaal	van	de	baten	 	 	 37%

Bestedingspercentage	doelstellingen	in	vergelijking	met	totaal	van	de	lasten	 	 	 84%

	 	 	 	 	

totaal	lasten	 	 	 	 	2.268.304		
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	 	 	 	 	 AAngegAne	 	 	 	 	 	

begroting	 werkelijk	 VrijVAl	 kosten	 VerpliChting

	 2013	 2012	 2012	 2012	 2012	Voor	2013

	 E	 E	 E	 E	 E

		 -		 7.566		 (23.434)	 	-		 	31.000		

	 -	 		32.000		 	-		 	-		 	32.000		

	 -		 2.944		 	(12.756)	 	-		 	15.700		

	 -	 	(20.821)	 (20.821)	 -		 	-	

	 -	 -	 -	 	-		 	-	

	 -	 	261.850		 -		 	-		 	261.850		 	 	 	 	

	

	 	-		 	283.539		 (57.011)	 -		 	340.550		

	 	 	 	 	 	 	 	

		1.925.357		 	1.370.186		 	(110.312)	 43.518		 1.436.980			

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 44%	 20%	 	 	 	 	 	

	 81%	 82%	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	2.370.541		 1.672.463			
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4.	Kosten	vAn	Beleggingen	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E

Beheerloon	 	159.968		 	195.000		 	50.815		

Verwervingskosten		 	-		 	2.500		 	290			

Huismeesterschap	Visio	 		7.500		 	7.500		 	7.500			

Dotatie	voorziening	onderhoud	 		33.336		 	30.034		 	33.336		

	 		200.804		 	235.034		 	91.941				

Het	beheerloon	is	hoger	dan	begroot	en	wordt	met	name	veroorzaakt	door	de	uitbetaling	van	de	

performance	fees	van	de	vermogensbeheerders.	 	 	 	 	 	

	 	 	

Het	netto	resultaat	van	de	beleggingen	is	als	volgt:

nettoresultAAt	 	werkelijk		 begroting	 werkelijk

vAn	Beleggingen	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	

Opbrengsten	 		5.136.508		 	4.313.983		 	6.903.067			

Kosten	 		200.804		 	235.034		 	91.941				

	 	 	 	 	 	

	4.935.704		 	4.078.949		 	6.811.126		

5.	Kosten	vAn	Beheer		 werkelijk		 begroting	 werkelijk

				en	AdMinistrAtie	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E

Bureaukosten	 		116.634		 	99.650		 	108.395				

Algemene	kosten	 		1.197		 	57.100		 	53.219				

Verzekeringen	en	belastingen	 		3.042		 	2.000		 	2.758			

Overige	uitgaven	 	13.286		 	20.700		 	18.464				

	 	 	 	 	 		

		134.159		 	179.450		 	182.836		

De	kosten	van	beheer	en	administratie	zijn	lager	dan	2012	wat	wordt	veroorzaakt	door	lagere	juridische	

kosten.	De	juridische	kosten	onderdeel	van	de	algemene	kosten.	In	de	post	overige	uitgaven	zijn	

EUR	826	aan	fondsenwervingskosten	opgenomen.	Dit	is	4,7%	van	de	ontvangen	baten.	(2012:	1,1%).	 	

De	stichting	heeft	ervoor	gekozen	om	de	verdeling	van	de	kosten	van	beheer	en	administratie	(model	c)	

achterwege	te	laten	aangezien	wij	een	zuivere	categoriale	verdeling	van	de	kosten	meer	inzichtelijk	vinden.	
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6.	Bezoldiging	Bestuurders	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E

Bestuursvergoeding	 	33.275		 30.700		 	27.500		

	 	 	 	

	 	 	

Aan	de	bestuurders	zijn	geen	leningen,	voorschotten	en/of	garanties	verstrekt.	 	

De	vergoedingen	zijn	gebaseerd	op	de	regeling	vacatiegeld.	Het	bestuur	ontvangt	vacatiegeld	

afhankelijk	van	het	aantal	bijgewoonde	vergaderingen.		 	 	

	 	

De	stichting	heeft	geen	personeel	in	dienst.	(2012:	geen)	 	 	

	 	

In	hoofdstuk	6	van	het	bestuursverslag	is	onder	meer	nadere	informatie	opgenomen	over	de	

nevenfuncties	van	de	bestuursleden.	 	 	 	

	 	 	

Huizen,	11	juni	2014

de	heer	drs.	K.H.	Gerritsen	RA	

de	heer	drs.	J.H.	Pontier	(penningmeester)	

de	heer	jhr.	mr.	M.H.	Reuchlin	(voorzitter)	

mevrouw	drs.	D.A.	Veldman	(secretaris)	

mevrouw	drs.	H.M.T.		de	Wit
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Resultaatbestemming
De	resultaatbestemming	is	als	volgt	gespecificeerd:	

	 2013

	 E

saldo	van	baten	en	lasten	 	2.885.674		

	

toevoeging	aan	reserves	 	2.885.674		

als	bron	van	inkomsten		

	

7.2. VII  Overige gegevens               
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7.2. VII  Overige gegevens               
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	 AFsChrijVing	 AAnsChAF-	 inVestering		 des-	 AAnsChAF-

	 %	 wAArde	 	 	inVestering	 wAArde	  	

	 	 per	1-1-’13	 	 	 	per	31-12-’13

	 	 E	 E	 E	 E	

terreinen	 	 	 	 	 	

•	Huizen	 	 	30.707		 -	 -	 	30.707	

•	Bussum	 	 	3.156		 -	 -	 	3.156	

•	Haren	 	 	93.788		 -	 -	 	93.788	

	 	 	 	 	

Subtotaal	 	 	127.651		 	-		 	-		 	127.651	

	 	 	 	 	

terreinvoorziening	 	 	 	 	

•	Huizen	 	 	450.000		 -	 -	 	450.000	

	 	 	 	 	

Subtotaal	 	 	450.000		 	-		 	-		 	450.000	

	 	 	 	 	

gebouwen	 	 	 	 	

•	Woningen	 4,0%	 	353.837		 	40.427		 -	 	394.264	

•	Parkeergarage	 2,5%	 		528.849		 	17.855		 	 	546.704		

•	Huizen	 2,5%	 	467.441		 -	 -	 	467.441	

•	Kinderpaviljoen	Huizen	 2,5%	 	260.374		 -	 -	 	260.374	

•	Bestuursbureau	 2,5%	 	2.320.000		 	25.311		 -	 		2.345.311		

•	Auditorium	 2,5%	 	800.000		 -	 -	 	800.000	

•	Directeursvilla	 20,0%	 	139.271		 	-		 -	 	139.271	

•	Pintje/	De	Gouw		 20,0%	 	42.899		 -	 -	 	42.899	

	 	 	 	 	

Subtotaal	 	 		4.912.671		 	83.593		 	-		 	4.996.264			

	 	 	 	 	

woningen	zeist	 	 	 	 	

•	Bergweg	184	 2,5%	 	37.841		 -	 -	 	37.841	

	 	 	 	 	

Subtotaal	 	 		37.841		 	-	 	-		 	37.841		

	 	 	 	 	

totaal	generaal	 	 				5.528.163		 	83.593		 	-		 	5.611.756				

De	actuele	waarde	van	de	bedrijfsgebouwen	is	gebaseerd	op	de	WOZ	waarden	

per	1	januari	2013	en	bedraagt	EUR	10.646.000.	 	 	 	 	

	

7.2. VIII - 1  Overzicht geconsolideerde materiële activa 
                          per 31 december 2013            
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	AFsChrijVing	 AFsChrijVing	 des-		 AFsChrijVing	 boek-

	 per	1-1-’13	 tot	2013	 inVestering	 	t/m	2013	 wAArde	  	 	

	 	 	 	 	 	per	31-12-’13

	 E	 E	 E	 E	 E	 	 	

	

	 -	 -	 -	 -	 	30.707	

	 -	 -	 -	 -	 	3.156	

	 -	 -	 -	 -	 	93.788	

	 	 	 	

		 -		 	-		 	-		 -	 	127.651	

	 	 	 	

	 	 	 	

		 135.000		 	22.500		 -	 	157.000		 	292.500	

	 	 	 	

		 135.000		 	22.500		 -	 	157.000		 	292.500	

	 	 	 	

	 	 	 	

		 		117.942		 	22.235		 	 	140.177		 	254.087		

		 	102.463		 	16.792		 	 	119.255		 	427.449		

	 467.441		 -	 -	 	467.441		 	-	

	 260.374		 -	 -	 	260.374		 	-	

		 	348.000		 	63.062		 -	 	411.062		 	1.934.249		

		 120.000		 	20.000		 -	 	140.000		 	660.000	

		 	120.208		 	17.016		 -	 	137.224		 	2.047		

		 	32.175		 	10.724		 -	 	42.899		 	-		

	 	 	 	

		 		1.568.603		 	149.829		 	-		 	1.718.432		 	3.277.832		

	 	 	 	

	 	 	 	

		 37.841		 -	 -	 	37.841		 	-	

	 	 	 	

		 	37.841		 	-		 	-		 	37.841		 	-		

	 	 	 	

		 		1.741.444		 	172.329		 	 	1.913.773		 	3.697.983				

7.2. VIII - 1  Overzicht geconsolideerde materiële activa 
                          per 31 december 2013            
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7.2. VIII - 2  Overzicht enkelvoudige materiële activa 
                          per 31 december 2013             

	 AFsChrijVing	 AAnsChAF-	 inVestering		 des-	 AAnsChAF-

	 %	 wAArde	 	 	inVestering	 wAArde	  	

	 	 per	1-1-’13	 	 	 	per	31-12-’13

	 	 E	 E	 E	 E	

terreinen	 	 	 	 	 	

•	Huizen	 	 	30.707		 -	 -	 	30.707	

•	Bussum	 	 	3.156		 -	 -	 	3.156	

•	Haren	 	 	93.788		 -	 -	 	93.788	

	 	 	 	 	

Subtotaal	 	 	127.651		 	-		 	-		 	127.651	

	 	 	 	 	

terreinvoorziening	 	 	 	 	

•	Huizen	 	 	450.000		 -	 -	 	450.000	

	 	 	 	 	

Subtotaal	 	 	450.000		 	-		 	-		 	450.000	

	 	 	 	 	

gebouwen	 	 	 	 	

•	Huizen	 2,5%	 	467.441		 -	 -	 	467.441	

•	Kinderpaviljoen	Huizen	 2,5%	 	260.374		 -	 -	 	260.374	

•	Bestuursbureau	 2,5%	 	2.320.000		 	25.311		 -	 		2.345.311		

•	Auditorium	 2,5%	 	800.000		 -	 -	 	800.000	

•	Directeursvilla	 20,0%	 	139.271		 	-		 -	 	139.271	

•	Pintje/	De	Gouw		 20,0%	 	42.899		 -	 -	 	42.899	

	 	 	 	 	

Subtotaal	 	 	4.029.985	 	25.311		 	-		 		4.055.296		

	 	 	 	 	

woningen	zeist	 	 	 	 	

•	Bergweg	184	 2,5%	 	37.841		 -	 -	 	37.841	

	 	 	 	 	

Subtotaal	 	 		37.841		 	-	 	-		 	37.841		

	 	 	 	 	

totaal	generaal	 	 			4.645.477			 	25.311		 	-		 		4.670.788			

De	actuele	waarde	van	de	bedrijfsgebouwen	is	gebaseerd	op	de	WOZ	waarden	

per	1	januari	2013	en	bedraagt	EUR	5.533.000.	 	 	 	 	
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7.2. VIII - 2  Overzicht enkelvoudige materiële activa 
                          per 31 december 2013             

	AFsChrijVing	 AFsChrijVing	 des-		 AFsChrijVing	 boek-

	 per	1-1-’13	 tot	2013	 inVestering	 	t/m	2013	 wAArde	  	 	

	 	 	 	 	 	per	31-12-’13

	 E	 E	 E	 E	 E	 	 	

	

	 -	 -	 -	 -	 	30.707	

	 -	 -	 -	 -	 	3.156	

	 -	 -	 -	 -	 	93.788	

	 	 	 	

		 -		 	-		 	-		 -	 	127.651	

	 	 	 	

	 	 	 	

		 135.000		 	22.500		 -	 	157.000		 	292.500	

	 	 	 	

		 135.000		 	22.500		 -	 	157.000		 	292.500	

	 	 	 	

	 	 	 	

		 	467.441		 -	 -	 	467.441		 	-	

		 260.374		 -	 -	 	260.374		 	-	

		 	348.000		 	63.062		 -	 	411.062		 	1.934.249		

		 120.000		 	20.000		 -	 	140.000		 	660.000	

		 	120.208		 	17.016		 -	 	137.224		 	2.047		

		 	32.175		 	10.724		 -	 	42.899		 	-		

	 	 	 	

		 	1.348.198			 		110.802			 -	 		1.459.000			 		2.596.296	

	 	 	 	

	 	 	 	

		 37.841		 -	 -	 	37.841		 	-	

	 	 	 	

		 	37.841		 	-		 	-		 	37.841		 	-		

	 	 	 	

		 	1.521.039			 		133.302			 -	 		1.654.341			 		3.016.447			
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7.2. VIII - 3  Overzicht effecten     

 

	

	 nominAle	 AAnsChAF-	 beurs-	 niet	ger.	 nominAle	 AAnsChAF-	 nominAle	 Verkoop-	 gereAliseerd	 nominAle	 AAnsChAF-	 beurs-	 niet	ger.

	 wAArde	 wAArde	 wAArde	 koersVersChil	 wAArde	 wAArde	 wAArde	 wAArde	 koersVersCh.	 wAArde	 wAArde	 wAArde	 koersVershil

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Obligaties	 15.751.000	 29.368.031	 32.481.000	 3.112.969	 20.545.600	 23.072.013	 11.740.150	 23.389.654	 2.067.490	 24.556.450	 31.117.880	 31.959.911	 842.031	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aandelen	 	 21.636.600	 23.697.319	 2.060.719	 0	 17.659.830	 0	 13.029.190	 2.134.144	 0	 28.401.384	 32.337.985	 3.936.601	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 15.751.000	 51.004.631	 56.178.319	 5.173.688	 20.545.600	 40.731.843	 11.740.150	 36.418.844	 4.201.634	 24.556.450	 59.519.264	 64.297.896	 4.778.632

stand primo VerworVen Verkocht
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7.2. VIII - 3  Overzicht effecten     

stand ultimo

Mutatie:	niet	gerealiseerde	koersverschillen	 	 	

Stand:	Niet	gerealiseerde	koersverschil	primo	 	 5.173.688

Af:	Stand:	Niet	gerealiseerde	koersverschil	ultimo	 	 4.778.632

Mutatie:	Niet	gerealiseerde	koersverschil	 	 -395.056	

	 	 0

	 	 	

Beurswaarden	 	 	

Beurswaarde	primo	 56.178.319	

Aanschafwaarde	in	periode	 40.731.843	

Verkoopwaarde	in	periode	 -36.418.844	

Gerealiseerd	koersverschil		 4.201.634	

	

	 64.692.952	

Mutatie	niet	gerealiseerd	koersverschil	 -395.056	

Beurswaarde	ultimo	 64.297.896	 	

	 0
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	 nominAle	 AAnsChAF-	 beurs-	 niet	ger.	 nominAle	 AAnsChAF-	 nominAle	 Verkoop-	 gereAliseerd	 nominAle	 AAnsChAF-	 beurs-	 niet	ger.

	 wAArde	 wAArde	 wAArde	 koersVersChil	 wAArde	 wAArde	 wAArde	 wAArde	 koersVersCh.	 wAArde	 wAArde	 wAArde	 koersVershil

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Obligaties	 15.751.000	 29.368.031	 32.481.000	 3.112.969	 20.545.600	 23.072.013	 11.740.150	 23.389.654	 2.067.490	 24.556.450	 31.117.880	 31.959.911	 842.031	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aandelen	 	 21.636.600	 23.697.319	 2.060.719	 0	 17.659.830	 0	 13.029.190	 2.134.144	 0	 28.401.384	 32.337.985	 3.936.601	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 15.751.000	 51.004.631	 56.178.319	 5.173.688	 20.545.600	 40.731.843	 11.740.150	 36.418.844	 4.201.634	 24.556.450	 59.519.264	 64.297.896	 4.778.632

Verkocht
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1. Algemeen
De Willem Holtrop Stichting, statutair gevestigd te 

Huizen, is opgericht op 16 juli 2002. Het doel van de 

stichting is het verkrijgen van, het beheer van en over, 

het beschikken over, alsmede de exploitatie van en de 

huur en verhuur van diverse onroerende zaken, alsmede 

al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect 

verband houdt.De stichting tracht haar doel onder meer 

te verwezenlijken door het verwerven van onroerende 

zaken, en deze tegen vergoedingen ter beschikking te 

stellen aan derden. De stichting beoogt niet het maken 

van winst. De activiteiten van de stichting zijn gericht op 

het welzijn, het onderwijs en de gezondheidszorg van 

slechtziende en blinde en meervoudige gehandicapte 

slechtziende en blinde, dan wel anderszins gehandicapte 

mensen in Nederland en daarbuiten.

2. Samenstelling van het bestuur d.d. 
31 december 2013
de heer drs. K.H. Gerritsen RA 

de heer drs. J.H. Pontier (penningmeester) 

de heer jhr. mr. M.H. Reuchlin (voorzitter) 

mevrouw drs. D.A. Veldman (secretaris) 

mevrouw drs. H.M.T.  de Wit

 

3 Beleidsagenda en vergadercyclus 
2013

 Implementeren van het strategisch vastgoedbeleid 
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het beheer 

en exploitatie van het vastgoed dat in eigendom is van 

de Willem Holtrop stichting zelf en van stichting Novum 

ten behoeve van Koninklijke Visio (www.visio.org). Begin 

2012 is in samenwerking met een extern adviseur een 

eerste aanzet gegeven tot een nieuw vastgoedbeleid.  

Zonder expliciete vraag van Koninklijke Visio om vast-

goedobjecten in gebruik te hebben, ziet noch de Willem 

Holtrop Stichting noch Stichting Novum noodzaak om 

vastgoed in eigendom te hebben. Eind 2012 heeft 

Koninklijke Visio haar wensen kenbaar gemaakt wat 

betreft het vastgoed dat zij huurt van de Willem Holtrop 

Stichting en Stichting Novum. 

Daarnaast is besloten tot het verder professionaliseren 

van de exploitatie van het vastgoed dat in eigendom 

blijft. Het vastgoedonderhoud is uitbesteed aan een 

derde partij. Deze heeft een meerjarenonderhoudsplan 

opgesteld voor de panden in eigendom van Stichting 

Novum en de Willem Holtrop Stichting. Vervolgens is  

per pand een exploitatieplan opgesteld. Bij een aantal 

panden is geconstateerd dat de functionaliteiten ge-

dateerd zijn en een zodanig grote revitalisering vragen 

dat de investering zich geenszins verhoudt tot de te 

verwachten huurinkomsten. Op basis daarvan is besloten 

dat deze panden worden gesloopt. Voor de panden die 

wel exploitabel zijn, worden de huurprijzen herijkt reke-

ning houdend met huidige vastgoedmarkt.

Vergadercyclus 2013

De voorbereiding en uitwerking van de beleidsagenda 

is verdeeld over een aantal commissies, waarin de 

bestuursleden zitting hebben. De commissies kwamen 

in 2013 periodiek bijeen. Ze hebben verslag uitgebracht, 

adviseerden het bestuur en namen besluiten binnen 

vastgestelde mandaten. Het bestuur van de Willem 

Holtrop Stichting kwam in 2013 viermaal in vergadering 

bijeen. Naast de bestuursleden nam de voorzitter van de 

raad van bestuur van Koninklijke Visio als adviseur aan 

alle vergaderingen deel. In de bestuursvergaderingen 

kwamen niet alleen de punten aan de orde die op de 

beleidsagenda stonden, maar ook het beleidsplan en 

de begroting 2014, de managementrapportages, het 

jaarverslag 2012, de jaarrekening 2012 en de verslagen 

van de commissies.

Beleidsagenda 2014

Strategisch vastgoedbeleid en beheer De verdere imple-

mentering van het vastgoedbeleid zal in 2014 zijn beslag 

krijgen. Dat wil zeggen: een betere beheersing van de 

exploitatie gericht op instandhouding van de vastgoed-

objecten die in gebruik zijn door Koninklijke Visio.  

7.3. I  Bestuursverslag Willem Holtrop Stichting  
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Consolidatie

In 2014 zal de jaarrekening van de Willem Holtrop  

Stichting over 2013 geconsolideerd worden met  

Stichting Novum. 

4. Risicobeleid
In 2013 hield de Willem Holtrop stichting rekening met 

de volgende risico’s:

Vastgoedrisico’s

Op het vastgoed dat Stichting Novum door schenkingen 

en erfstellingen in eigen dom heeft gekregen loopt zij 

een exploitatierisico. Het beleid is om het vastgoed te 

verkopen, tenzij dit economisch ongunstig is omdat er 

nog huurverplichtingen lopen.  

Een uitzon dering op dit beleid vormen de locaties die 

gehuurd worden door Koninklijke Visio, waaronder het 

terrein aan de Amersfoortsestraatweg in Huizen. Verkoop 

hiervan wordt niet nagestreefd.

5 Activiteiten en bestedingen
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het beheer 

en exploitatie van het vastgoed dat in eigendom is van 

de Willem Holtrop stichting zelf en van stichting Novum 

ten behoeve van Koninklijke Visio (www.visio.org).  

Het resultaat op het door stichting Novum in vrucht-

gebruik gegeven materiële vaste activa en haar eigen 

activa bedraagt EUR 63.000  en is bijna EUR 98.000 lager 

dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat 

de opbrengsten uit verhuur en incidentele zalenverhuur 

die lager waren dan begroot en de onderhoudskosten 

hoger dan begroot. Dit bedrag komt ten goede aan 

Koninklijke Visio. 

7.3. I  Bestuursverslag Willem Holtrop Stichting  
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ActivA	 31-12-2013	 31-12-2012		

	 E	 E	

MAteriële	vAste	ActivA	(1)   681.536   662.281   

debiteuren	(2)   1.480   -   

   

overige	vorderingen	(3)  3.101   2.752   

  

liquide	Middelen	(4)   71.459   152.260  

totAAl	ActivA  			757.576		 	817.293		

7.3.	ii		balans	Willem	Holtrop	stichting	per	31	december	2013	 	 	 	

7.3. II  Balans Willem Holtrop Stichting per 31 december 2013    
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pAssivA	 31-12-2013	 31-12-2012	
	 E	 E	

Eigen vermogen 

AlgeMen	reserves (5)    141.109   141.109  

lAnglopende	scHulden (6)  -   204.000  

kortlopende	scHulden (7) 616.467   472.184

    

totAAl	pAssivA 			757.576		 	817.293	
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	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	

bAten

Huuropbrengsten (1)  618.696   666.543   645.209  

Erfpacht (2)   88.177   88.177   88.177    

   

Totaal 		706.873		 	754.720		 	733.386				

	

lAsten

Afschrijvingskosten (3)		  172.329   153.470   164.308 

Algemene kosten (4)  41.640   52.000   48.834  

Terrein en gebouwgebonden kosten (5)   387.523   374.143   334.441  

 

Totaal 		601.492		 	579.613		 	547.583			 	

	

Exploitatieresultaat   105.381   175.107   185.803    

 

finAnciële	bAten	en	lAsten	(6)   105.381   175.107   185.803   

resultaat	 -		 	-		 	-	

7.3. III  Staat van baten en lasten van 
               Willem Holtrop Stichting over 2013     
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	 	 2013	 	 2012

	 	 in 1.000 E	 	 in 1.000 E 

	

kAsstrooM	uit	operAtionele	Activiteiten

resultaat	 	 		-	 	 	-

 

Aanpassing voor:

-afschrijvingen (in eigendom)  39.027   27.374 

   39.027    27.374 

Veranderingen in werkkapitaal:     

 - Debiteuren  1.480-  - 

-  Vorderingen   349-   3.869  

 - Kortlopende schulden   

   (exclusief schulden aan kredietinstellingen  24.283    173.972-

    22.454    170.103-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   			61.481		 	 	142.729-		

  

kAsstrooM	uit	investeringsActiviteiten 

Investering in materiële vaste activa  58.282    -  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  58.282	 	 -	

  

 kAsstrooM	uit	finAncieringsActiviteiten   

Nieuw opgenomen leningen    -  

Aflossing langlopende schulden    

inclusief verplichting 84.000-   144.000-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  		84.000-	 	 	144.000-	

MutAtie	geldMiddelen  	80.801-	 	 	286.729-	
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7.3. III  Staat van baten en lasten van 
               Willem Holtrop Stichting over 2013     

7.3. IV  Kasstroomoverzicht van 
               Willem Holtrop Stichting over 2013
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Algemeen	 	 	 	
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 

de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties 

zonder winststreven’. Voor zover niet anders is vermeld, 

worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. 

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de cijfers 

opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, 

alsmede van de (goedgekeurde) begroting over het 

huidige jaar.

grondslAgen	voor	de	
wAArdering	vAn	ActivA	en	pAssivA	
	
materiële	activa	 	 	 	
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen 

aanschaffings- of vervaardigingskosten minus jaarlijkse 

afschrijvingen met vaste percentages van die kosten. 

 

Op gebouwen en woningen wordt lineair afgeschreven 

op basis van een geschatte levensduur van 25 jaar.  

De parkeergarage heeft een geschatte levensduur van 

40 jaar. Op het terrein wordt niet afgeschreven. 

  

Financiële	instrumenten	
Financiële instrumenten omvatten debiteuren, overige 

vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige 

te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij 

de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de 

eerste opname worden financiële instrumenten op de 

hierna beschreven manier gewaardeerd. 

  

vorderingen	
De vorderingen worden gewaardeerd op de nominale 

waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaar-

heid. 

 

liquide	middelen	 	 	 	
De liquide middelen staan, voor zover niet anders ver-

meld, ter vrije beschikking van het bestuur.

langlopende	schulden	 	 	
Onder de langlopende schulden worden schulden op-

genomen met een resterende looptijd van meer dan één 

jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde 

aflossing worden opgenomen onder de kortlopende 

schulden. 

 

kortlopende	schulden	
De kortlopende schulden hebben een verwachte loop-

tijd van maximaal één jaar. 

 

grondslAgen	voor	de	
resultAAtsbepAling	
 

Algemeen	 	 	 	 	
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten 

en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 

rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtne-

ming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de verslag-

periode waarop deze betrekking hebben.  

      

schattingen	 	 	 	 	
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de leiding 

van de stichting oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toe-

passing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van de activa en verplichtingen, en van baten en lasten. 

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronder-

stellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzienin-

gen van schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 

perioden waarvoor herziening gevolgen heeft.  

      

  

kasstroomoverzicht	
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indi-

recte methode. 

  

7.3. V  Grondslagen       
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ActivA	
De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

1.	MAteriële	ActivA	 	 	 	 31-12-2013	 31-12-2012

    E E

Woningen       254.087   235.895   

Parkeergarage       427.449   426.386   

   

   	 	 			681.536		 	662.281					

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:

Boekwaarde per 1 januari        662.281      

Bij: investeringen        58.282       

Af: afschrijvingen    39.027

Af: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde)   -

Boekwaarde per 31 december   	 	 			681.536		 						

Een overzicht over het verloop van de materiële activa is opgenomen in bijlage IX-1.    

	 	 	 	

2.	debiteuren	 	 	 	 31-12-2013	 31-12-2012

    E E

Debiteuren        1.480    -   

   

   	 	 			1.480		 -					

3.	overige	vorderingen	 	 	 	 31-12-2013	 31-12-2012

    E E

Te ontvangen interest banken         290   -   

Te vorderen BTW    -    -   

Vooruitbetaalde bedragen         2.811   2.472    

Te vorderen huuropbrengsten         -   280    

   

   	 	 				3.101		 	2.752					

7.3. VI  Toelichting op de balans   
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4. liquide middelen 31-12-2013	 31-12-2012
 E	 E

IVan Lanschot Bankiers 70.305   69.032 

ABN AMRO Bank N.V. 1.154   83.229 

   

		 71.459		 152.260	

  

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

7.3. VI  Toelichting op de balans   
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pAssivA	
Het verloop van de algemene reserves was in het verslagjaar als volgt:

5.	AlgeMene	reserves 31-12-2013	 31-12-2012
 E	 E

Stand per 1 januari  141.109   141.109 

Resultaat boekjaar -   - 

   		

		 141.109		 	141.109		

6.	lAnglopende	scHulden 31-12-2013	 31-12-2012
 E	 E

Van Lanschot Bankiers hypothecaire lening    

Stand per 1 januari 204.000   432.000 

Aflossingen gedurende het boekjaar  -   144.000 

Af: Aflossingsverplichting komend boekjaar 

verwerkt onder schulden op korte termijn 204.000   84.000 

    

Stand per 31 december  	-		 	204.000	

   

Als zekerheid voor de lening is gesteld de vestiging van hypotheek op en pandrecht op de huurvor-

deringen van drie woningen gelegen aan Oud Bussumerweg 70,72 en 74 ten behoeve van  F.  van 

Lanschot Bankiers N.V.     
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7.	kortlopende	scHulden 31-12-2013	 31-12-2012
 E	 E

Aflossingsverplichtingen leningen 204.000   84.000 

Crediteuren 560   30.876 

Stichting Novum 381.701   329.574 

Koninklijke Visio  1.597   15.438 

Accountantskosten   7.500   7.000 

Te betalen BTW  1.426   717 

Vooruitontvangen huren 1.375   4.553 

Divers  18.308   26 

    

  616.467		 	472.184	

   

Het gemiddeld rentepercentage in 2013 bedraagt 0,51 (2012: 0,67). 

Dit resulteert in een rentelast van 2.121 euro. Voor 2012 bedroegen de rentekosten 3.889 euro.  

   

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen    

 

Stichting Novum is aansprakelijk voor een debetstand op de bankrekening en het saldo op de lening 

van Van Lanschot Bankiers.    

   

 

1

1
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bAten	

1. huuropbrengsten	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	

Uit eigendom Willem Holtrop Stichting

Zorgvilla’s     141.017  140.260   137.510   

Parkeergarage  50.757   49.839   49.776   

     

		 	191.774		 	190.099		 	187.286			

Uit eigendom Stichting Novum

Hoofdgebouw  311.885   317.851   304.875 

Auditorium  4.000   12.000   8.000 

Guesthouse  1.000   7.000   8.180 

De Gouw  41.832   69.695   68.328 

Directeursvilla  41.980   41.708   40.849 

Woningen  14.400   14.688   14.400 

(voorheen) LTS gebouw  7.545   8.323   8.160 

Woning Zeist  4.280   5.179   5.131 

  

  426.922   476.444   457.923 

    

Totaal huuropbrengsten  618.696		 	666.543		 	645.209 			

     

2. erfpachten uit eigendom werkelijk		 begroting	 werkelijk

					 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E  

Huizen   31.000   31.000   31.000    

Haren   57.177   57.177   57.177   

      

  		88.177		 	88.177		 	88.177				 	

    

     

   

     

   

7.3. VII  Toelichting op de staat van baten en lasten   
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lAsten	

personeel

De stichting heeft geen personeel in dienst (2012: geen)

3. afschrijvingskosten	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	

Op eigendom Willem Holtrop Stichting

- Afschrijvingskosten zorgvilla’s      22.235   14.153   14.153    

- Afschrijvingskosten parkeergarage   16.792   13.221   13.221    

     

		 		39.027		 	27.374		 	27.374				

Op eigendom Stichting Novum

- Afschrijvingskosten terrein en infra  22.500   22.500   22.500 

- Afschrijvingskosten hoofdgebouw  63.062  58.000   58.000 

- Afschrijvingskosten auditorium  20.000   20.000   20.000 

- Afschrijvingskosten De Gouw  10.724   8.580   8.580 

- Afschrijvingskosten Directeursvilla  17.016   17.016   27.854 

     

  133.302   126.096   136.934 

     

Totaal afschrijvingskosten 	172.329		 	153.470		 	164.308

4. algemene kosten	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	

Administratiekosten  7.500   7.500   7.400 

Accountantskosten  500   7.500   7.000 

Kosten betalingsverkeer  564   -   231 

Notaris- en juridische advieskosten  -   -   1.668 

Verzekeringen en belastingen  33.075   36.000   31.727 

Diversen  1   1.000   808 

     

  41.640		 	52.000		 	48.834 

7.3. VII  Toelichting op de staat van baten en lasten   
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5. terrein en gebouw	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

    gebonden kosten	 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E	

Onderhoud 281.450   281.450   246.426 

Huismeester  19.250   19.250   18.870 

Energie  76.111   62.843   58.457 

Schoonmaakkosten  10.600   10.600   10.593 

Kabeltelevisie  112   -   95 

     

 	387.523		 	374.143		 	334.441  			

     

6. financiële baten en lasten werkelijk		 begroting	 werkelijk

					 2013	 2013	 2012

	 E	 E	 E  

Financiële baten  723   -   191 

Financieringscompensatie Novum *  91.609   160.983   166.265 

Financiële lasten inzake rekening courant  2.121   1.750   3.889 

Financiële lasten inzake leningen  12.374   12.374   15.840 

     

  105.381		 	175.107		 	185.803 

     

    

* Doordat het beheer en het vruchtgebruik van de materiële vaste activa door Stichting Novum is 

overgedragen aan de Willem Holtrop Stichting zijn de kosten en opbrengsten die samenhangen met 

deze activa verantwoord in de jaarrekening van de Willem Holtrop Stichting. Het totaalresultaat uit de 

exploitatie van deze activa wordt door de Willem Holtrop Stichting jaarlijks uitgekeerd aan stichting 

Novum. Dit totaalresultaat is in de jaarrekening van de Willem Holtrop Stichting verantwoord als  

‘Financieringscompensatie Novum’ onder het kopje ‘Financiële baten en lasten’. 

Huizen, 11 juni 2014

de heer drs. K.H. Gerritsen RA 

de heer drs. J.H. Pontier (penningmeester) 

de heer jhr. mr. M.H. Reuchlin (voorzitter) 

mevrouw drs. D.A. Veldman (secretaris) 

mevrouw drs. H.M.T.  de Wit    
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1 Resultaatbestemming
Aangezien het resultaat EUR 0 bedraagt is geen

resultaatbestemming noodzakelijk.

2 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden

die van invloed zijn op de jaarrekening 2013.

7.3. VIII  Overige gegevens   
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8

Projectverslagen
2013Nederland
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8Stichting Novum, 
projectverslagen

De projecten die Stichting Novum in 2013 subsidieerde, variëren van wetenschappelijk 
onderzoek tot nascholing voor medewerkers op de werkvloer en van onderwijsmiddelen tot 

aangepaste lectuur. Ook werden projecten in het buitenland gefinancierd.

8.1	Projectverslagen	Nederland

8.1.1
Link4all
De pilot 'Link4All' van Koninklijke Visio – digitale communicatie 
voor mensen met een beperking – is begin 2013 afgerond en 
geëvalueerd. De eerste resultaten waren zeer bemoedigend. 
Stichting Novum financierde deze pilot, waarbij op een aantal 
locaties van Koninklijke Visio computers zijn geplaatst met grote 
touchscreens en een aantal begeleiders en bewoners training 
heeft ontvangen in het gebruik van het landelijk platform van 
Stichting Link4All. Dit landelijke platform heet ikbenonline.

de pilot is verder uitgebreid, want ook de mogelijkheden van ikbenonline voor 

cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en visuele beperking zijn ver-

kend. Het programma blijkt ook voor deze doelgroep geschikt te zijn. cliënten 

leren het sneller dan verwacht en het programma is voor hen meteen ook een 

oefening in het vergroten van hun motorische vaardigheden. Koninklijke visio 

buigt zich nu over de vraag hoe het internetplatform ikbenonline uitgerold kan 

worden op verschillende locaties van Koninklijke visio. link4All heeft een veilige 

internetomgeving opgeleverd, waarbinnen bewoners van zorginstellingen zelf 

een account hebben, nieuws kunnen volgen, chatten met familie en naar hun 

favoriete muziek luisteren. Zowel cliënten als naaste familieleden reageren 

zeer positief. er worden foto’s en plaatjes naar elkaar gestuurd en audiobood-

schappen ingesproken. Sommigen kunnen al na een paar lessen zelfstandig 

aan de slag, andere cliënten zullen altijd hulp nodig hebben om het platform 

te gebruiken. maar het geeft de cliënten een groot gevoel van eigenwaarde 

en autonomie. Koninklijke visio werkt sinds januari 2011 samen met een aantal 

grote instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking om onder 

de naam link4All kennis te bundelen over digitale communicatie voor mensen 

met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Initiatiefnemers 

waren Stichting Bartiméus en Ookjij.nl. Zij zijn zes jaar geleden begonnen met 

het project B-link, voor de bewoners van Bartiméus in doorn.

Financiële ondersteuning van een pilot om digitale 
communicatie toegankelijk te maken voor mensen met een 
visuele en verstandelijke beperking .
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8.1.2 
Bewegen naar 
zelfvertrouwen
Koninklijke Visio heeft op basis van de methodiek Rots en Water 
van Freerk Ykema een aan de doelgroep aangepaste methodiek 
ontwikkeld waarmee kinderen van zes tot en met twaalf jaar hun 
sociale weerbaarheid en daarmee participatie in de maatschappij 
kunnen vergroten. 

Het project is in 2013 afgerond. de ontwikkeling van deze nieuwe metho-

diek werd financieel ondersteund door Stichting Novum. Bij een groot aantal 

kinderen met een visuele beperking gaat motorische onhandigheid samen 

met sociale onhandigheid. daar wil Koninklijke visio met dit project wat aan 

doen. de methodiek rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke 

didactiek: startend vanuit een fysieke invalshoek worden mentale en sociale 

vaardigheden aangereikt en verworven. dit in tegenstelling tot veel andere 

programma's, die zich bij het verbeteren van de sociale weerbaarheid vooral 

op het verbale baseren.Koninklijke visio heeft op basis van rots en Water een 

programma met  

motorische oefeningen samengesteld. uitgangspunt hierbij is dat het  

empathisch vermogen en de sociale vaardigheden verbeterd worden door 

middel van fysieke oefeningen en fysiek communiceren.

de aangepaste methodiek, die begin 2013 als pilot ontwikkeld is, is 

opgebouwd rond 7 thema’s: lichaamsbewustzijn, zelfinzicht, samenspelen 

en -werken, communicatie, emoties, weerbaarheid en autonoom handelen. 

Afgelopen zomer is de pilot geëvalueerd. de uitkomst was dat de methodiek 

laagdrempelig is en ook zeer geschikt voor kinderen met een visuele beperking. 

In samenwerking met de visio Academie is een scholingsprogramma  

opgesteld, zodat mensen er in de begeleiding van kinderen mee kunnen 

leren werken. daarnaast zijn er ouderbijeenkomsten georganiseerd. Ouders 

krijgen handvatten om hun kind te ondersteunen en los te laten. Zo kunnen 

de opdrachten ook thuis worden uitgevoerd en kan het kind de geleerde 

vaardigheden beter verankeren.

Financiële ondersteuning van methodiekontwikkeling 
ter verbetering van de sociale weerbaarheid van kinderen 
van zes tot en met zestien jaar.



Jaarverslag Stichting Novum | 2013    101

Financiële ondersteuning van methodiekontwikkeling om aan kinderen 
in het speciaal onderwijs een totaalprogramma aan te bieden van school 
naar werk of dagbesteding .

8.1.3 
Totaalprogramma van school 
naar werk
Het project Totaalprogramma van school naar werk is in de eer-
ste helft van 2013 afgerond. Koninklijke Visio heeft in dit project 
een programma ontwikkeld voor de diagnostiek van jongeren 
vanaf twaalf jaar, met het oog op deelname aan de arbeidsmarkt. 

visueel beperkte jongeren participeren maar op beperkte schaal op de 

arbeidsmarkt. Om die reden zijn in de afgelopen jaren binnen Koninklijke 

visio diverse activiteiten uitgezet en methodieken ontwikkeld om de arbeids-

participatie van de doelgroep te verhogen. tot nu toe ontbrak een totaalpro-

gramma voor jongeren vanaf twaalf jaar, dat aansluit op de arbeidsmarkt. Per 

leeftijdsfase (vijftien en achttien jaar) en doelgroep kan nu een assessment 

worden gemaakt, om daarmee al vroeg te starten met de oriëntatie op de 

mogelijkheden op de arbeidsmarkt (waaronder stages). daarnaast is er een 

duidelijke samenhang tussen de onderwijsprogramma’s en de ontwikkeling 

van arbeidsgerelateerde competenties. Op deze manier worden de leerlingen 

toegerust voor een zo volwaardig mogelijke deelname aan het arbeidsproces. 

Stichting Novum heeft de afgelopen jaren de ontwikkeling van dit totaalpro-

gramma financieel ondersteund. Het is nog niet mogelijk te beoordelen of 

het programma leidt tot een grotere en duurzamere arbeidsparticipatie van 

visueel beperkte jongeren. Wel kan reeds geconcludeerd worden dat het 

totaalprogramma handvatten biedt voor een effectievere toeleiding tot en de 

begeleiding van stages. 

8.1.4 
Het gaat om MEI
Stichting Novum ondersteunt de ontwikkeling van het Model Eigen 
Initiatief (MEI) binnen de woonvoorzieningen van Koninklijke Visio. 
Door middel van het train-de-trainermodel zijn acht trainers op-
geleid, vervolgens zijn de medewerkers werkzaam binnen Wonen 
Noord West Nederland geschoold. Verder zijn er een communicatie-
plan en een kennisdatabase gemaakt, en worden de begeleidings-
plannen van cliënten aangepast. 

vraaggestuurde zorg rekent niet alleen af met het model van aanbodsturing, 

maar ook met het zogenoemde hulpverlenerssyndroom.
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Het model eigen Initiatief (theorie en toepassing J.t. timmer, K.A. dekker en H. 

voortman, 2003) is enkele jaren geleden succesvol ingevoerd bij de dagbesteding 

van het elizabeth Kalishuis van Koninklijke visio. In de visie van Koninklijke visio is 

de zelfredzaamheid van de cliënt een van de belangrijkste doelstellingen.

de medewerkers moeten hun manier van werken aanpassen: van iets snel even 

doen voor een cliënt naar de cliënt leren het zelf te doen. vergroting van de 

zelfredzaamheid zal bijdragen aan de mogelijkheden van de cliënt om in de maat-

schappij te participeren. Hopelijk kan een cliënt doorgroeien van groepswonen 

naar zelfstandig wonen en van dagbesteding naar zelfstandig werken. 

Financiële bijdrage voor de ontwikkeling en invoering van een nieuwe 
methodiek ter verbetering van de zelfredzaamheid van meervoudig 
gehandicapte mensen.

8.1.5 
Microaanvragen  
In 2013 zijn er veertien aanvragen ingediend bij het fonds dat 
Stichting Novum en Koninklijke Visio in 2011 hebben opgericht 
om mensen te ondersteunen die niet in staat zijn de noodzakelijke 
revalidatie of hulpmiddelen te krijgen. Er zijn twaalf aanvragen 
gehonoreerd. 

Ofschoon Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd situaties waarin visu-

eel beperkte mensen door de mazen van het net dreigen te vallen. Het fonds 

is bedoeld voor kleine, vaak individuele microaanvragen. Het betreft veelal 

visueel beperkte kinderen van wie de ouders illegaal in Nederland zijn of die 

onder het bestaansminimum leven. Ze kunnen eigen bijdragen aan bepaalde 

hulpmiddelen of revalidatie niet betalen, bijvoorbeeld de reiskosten, omdat 

de reguliere middelen ontoereikend zijn. Aanvragen kunnen alleen ingediend 

worden voor cliënten van Koninklijke visio door medewerkers van Koninklijke 

visio.

Financiële ondersteuning aan visueel beperkte mensen 
die om financiële redenen de noodzakelijke revalidatie en 
hulpmiddelen niet kunnen krijgen.
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Financiële bijdrage voor de belangenbehartiging 
namens de doelgroep over de toekomst van de zorgverlening 
aan visueel beperkte mensen.

8.1.7 
Leestraining Hemianopsie 
Volwassenen die ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel 
met halfzijdige gezichtsvelduitval (hemianopsie) te maken krijgen, 
ervaren ernstige leesproblemen. Stichting Novum ondersteunt de 
ontwikkeling en implementatie van een methodiek die ergothera-
peuten van Koninklijke Visio handvatten voor de behandeling geeft.  

mensen met hemianopsie hebben vaak een traag leestempo. Ze missen het 

overzicht over de tekst en slaan letters, lettergrepen, woorden en zinnen  

over. Hierdoor lukt het bijna niet meer om goed te lezen, terwijl dat een 

voorwaarde is om goed te kunnen functioneren. Het project moet een 

methodiekbeschrijving opleveren die ergotherapeuten een gestructureerde 

8.1.6 
Oogvereniging
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
erkent dat mensen met een zintuiglijke beperking een aparte 
positie hebben binnen de gehandicaptensector en heeft om ex-
pertise gevraagd specifiek vanuit de doelgroep. In 2011 heeft het 
ministerie een plan van aanpak opgesteld, ‘Verbindend Vernieu-
wen’, om die aparte positie nader uit te werken. Uitgangspunt 
is dat de gehele ZG-sector bij dit traject betrokken zal worden 
en gewerkt zal worden aan een bij de zorg passend systeem van 
bekostiging. 

de Oogvereniging heeft namens de doelgroep deelgenomen aan het overleg 

met het ministerie van WvS. Stichting Novum en de vereniging Bartiméus 

Sonneheerdt hebben dit financieel ondersteund. een van de uitkomsten van 

‘verbindend vernieuwen’ is dat grote delen van de extramurale zorg 

(behandeling) zoals die binnen de AWBZ geboden wordt, overgeheveld 

zullen worden naar de Zorgverzekeringswet. daarnaast zal een deel van de 

extramurale zorg (begeleiding) worden gedecentraliseerd naar de Wet maat-

schappelijke Ondersteuning. door het laatste heeft het project deels een 

andere aanpak gekregen, nu ook de gemeenten een rol krijgen in de beslis-

sing welke zorg geleverd wordt. daarnaast is er een werkgroep patiënten-

perspectief die aan de slag is gegaan met het formuleren van kwaliteits-

criteria voor de zorg vanuit het perspectief van de cliënt. Beide trajecten 

raken direct de zorgverlening en daarmee het welzijn van de doelgroep.
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8.1.8 
Motorische-therapielokaal 
Comeniusschool
De Comeniusschool van Koninklijke Visio in Amsterdam kan naar 
verwachting vanaf 2014 gebruikmaken van een nieuwe gymzaal van 
de naastliggende school Het Plein. Daarmee komt er een alterna-
tief voor het verouderde motorische-therapielokaal van de Come-
niusschool. Stichting Novum levert een financiële bijdrage voor de 
aanpassingen die de gymzaal geschikt moeten maken voor onze 
doelgroep. 

de uitbreiding van Het Plein, onderdeel van Stichting Kolom, is medio 2012 

aanbesteed. dat had de nodige voeten in aarde, want Stichting Kolom kreeg 

geen aanvullend budget. dat was wel nodig, want de dienst maatschappe-

lijke Ontwikkeling (dmO) van de gemeente Amsterdam heeft in het voorjaar 

van 2010 aangegeven dat het beschikbaar gestelde budget de kosten van 

de uitbreiding niet zou dekken. In 2011 bleek dat het plan met programma-

wijzigingen en bezuinigingen toch binnen het eerder gestelde budget 

gerealiseerd kan worden. de uitvoering is gestart in 2013. de oplevering en 

ingebruikname van de nieuwe gymzaal staat voor 2014 gepland.

Financiële bijdrage voor doelgroepspecifieke aanpassingen 
voor een nieuwe gymzaal van Visio Onderwijs Amsterdam.

Financiële ondersteuning van methodiekontwikkeling 
om ergotherapeuten een gestructureerde aanpak te bieden bij 
cliënten met hemianopsie.

aanpak biedt, met duidelijke handvatten voor observatie en training. 

Het uitgangspunt bij dit project is de huidige training, gebaseerd op het 

computerprogramma vistra. deze training wordt al een aantal jaren door 

ergotherapeuten in Haren gebruikt. de hemianopsiemodule uit vistra zal 

worden geactualiseerd en geïntegreerd in de systemen van Koninklijke 

visio. daarnaast worden de ergotherapeuten die met volwassenen met 

hemianopsie werken getraind. Het project was in eerste instantie door 

persoonlijke omstandigheden met een jaar vertraagd.  

Inmiddels is de projectgroep samengesteld en zijn de bestaande metho-

den geïnventariseerd. er is een conceptprogramma van eisen opgesteld 

voor de aanpassing van het computerprogramma vistra. In 2014 krijgt 

het project verder zijn beslag. 
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8.1.9 
Stichting InZicht
Stichting InZicht is onderdeel van ZonMw en financiert toegepast 
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van mensen met een 
visuele (en bijkomende) beperking. Stichting Novum draagt via 
Koninklijke Visio financieel bij aan het werk van Stichting InZicht.

Stichting InZicht is opgericht door de samenwerkende instellingen in de  

branche en wordt door hen medegefinancierd. Het doel is de werkwijze van  

de zorginstellingen te verruimen, te verbeteren en te funderen, zodat zij meer 

evidence-based kunnen werken. Om het daadwerkelijk gebruik van weten-

schappelijke resultaten te stimuleren, financiert Stichting InZicht niet alleen 

onderzoek, maar ook implementatietrajecten. vóór de start van een project 

moet duidelijk zijn dat het onderzoek toepasbare expertise of producten kan 

opleveren.

Stichting InZicht heeft een programmastructuur. de stichting organiseert subsi-

dierondes waarin het werkveld samen met een universitaire partner projectaan-

Financiële bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek 
ter bevordering van de zelfstandigheid van mensen met 
een visuele beperking.

8.1.10 
Kennisnetwerk langzaam 
gemotoriseerde voertuigen
Er leven nog veel vragen over de verkeersdeelname met een scoot-
mobiel (5-16 km/uur), snorfiets (maximaal 25 km/uur), bromfiets 
(30-40 km/uur) of brommobiel (maximaal 45 km/uur) door slecht-
ziende mensen. Met een kennisnetwerk en wetenschappelijk 
onderzoek wordt daar wat aan gedaan. Stichting Novum financiert 
dit kennisnetwerk van Koninklijke Visio. In 2013 zijn een literatuur-
studie en een daaruit voortvloeiende masterthesescriptie afgerond.

Het revalidatieprogramma AutO&mobiliteit van Koninklijke visio heeft laten zien 

dat het ook voor slechtziende mensen mogelijk is om met hulpmiddelen in een 

personenauto deel te nemen aan het verkeer. maar over de verkeersdeelname 

door slechtziende mensen met 

vragen kan indienen. mensen met een visuele beperking zijn actief betrokken bij 

de beoordeling en selectie van onderzoeksprojecten. verder nemen zij vaak ook 

als ervaringsdeskundige deel aan de uitvoering van het onderzoek. meer infor-

matie over Stichting InZicht is te vinden op www.zonmw.nl, zoekwoord InZicht.
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langzame gemotoriseerde voertuigen is minder bekend. enerzijds heeft deze 

onduidelijkheid te maken met het ontbreken van voldoende wettelijke kaders. An-

derzijds kunnen professionals van Koninklijke visio niet gericht adviseren door het 

ontbreken van wetenschappelijk onderzoek, de juiste informatie, onderzoeksme-

thoden en behandelopties. en dat terwijl door het gebruik van de juiste hulpmid-

delen en training een aanzienlijke winst in de zelfstandige mobiliteit is te behalen. 

Het kennisnetwerk en het wetenschappelijk onderzoek moeten leiden tot de 

beschikbaarheid van de noodzakelijke evidence-based revalidatie-programma’s. 

Aan het KennisNetwerk langzaam gemotoriseerd verkeer (KNlgv) nemen inmid-

dels 36 leden van 22 verschillende organisaties deel. In een afschermde digitale 

community communiceren zij over dit onderwerp en is informatie beschikbaar 

gesteld. Zo heeft een studente van de rijksuniversiteit groningen in 2013 een 

literatuuronderzoek afgerond naar het gebruik van langzaam gemotoriseerde 

voertuigen. dit project loopt parallel aan een onderzoek mobility4All van Stichting 

InZicht. Binnen dit InZicht-project is in 2013 een scootmobiel aangeschaft. deze is 

geschikt gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek door uitrusting met gPS en 

camera. Bovendien is de rijsimulator van de rijksuniversiteit groningen omge-

bouwd tot scootmobielsimulator. met de scootmobiel kunnen dus zowel ritten ge-

reden worden in de simulatoromgeving als op de openbare weg. Op deze manier 

proberen de onderzoekers uit te vinden welke factoren bepalend zijn voor het 

veilige en verantwoorde gebruik van langzaam gemotoriseerde voertuigen. In 

december 2013 hebben de eerste pilotritten plaatsgevonden. In het voorjaar 

van 2014 gaan de ritten met de proefpersonen uit het mobility4All-project van 

start. de resultaten van dit onderzoek komen beschikbaar voor het kennisnet-

werk. Binnen Koninklijke visio zullen intakers en revalidatiemedewerkers van 

AutO&mobiliteit worden bijgeschoold, zodat ze beter invulling kunnen geven aan 

hulpvragen die gerelateerd zijn aan langzaam gemotoriseerd vervoer. 

Financiële bijdrage aan een kennisnetwerk over 
verbetering van een veilige gemotoriseerde verkeersdeelname 
door slechtziende mensen.

8.1.11 
Onderzoeksprotocol CVI
Sinds 2009 ondersteunt Stichting Novum het onderzoek naar de 
prevalentie van Cerebrale Visuele Beperkingen (CVI) bij zeer prema-
tuur geboren kinderen. In 2012 is de fase van gegevensverzameling 
definitief afgerond en zijn de eerste resultaten gedeeld en bediscus-
sieerd op relevante internationale congressen (een congres rondom 
vroeggeboorte en een congres rondom visuele beperkingen). 

Het bestaande neonatale follow-upprotocol besteedt geen aandacht aan de 

ontwikkeling van de visuele functie: er wordt alleen gezocht naar netvliesaan-

doeningen bij pasgeboren baby’s (retinopathie van de prematuur) en scheelzien 

(strabisme) in de kinderleeftijd. uit hersenonderzoek is echter bekend dat 25 tot 
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30 procent van de zeer vroeg geboren kinderen hersenbeschadigingen heeft in 

gebieden waar de visuele informatieverwerking plaatsvindt. Het is dus te verwach-

ten dat veel van deze kinderen cvI zullen hebben, al dan niet in combinatie met 

andere ontwikkelingsproblemen. 

Het onderzoeksprotocol uit 2009 is goedgekeurd door de medisch ethische  

toetsingscommissie van het Amc. In de zomer van 2011 waren alle kinderen 

getest. van de 163 beschikbare ernstig prematuur geboren vijfjarige kinderen 

heeft 85 procent ingestemd met deelname. Zij hebben het testprotocol doorlo-

pen. Naast de groep vroeggeborenen is via basisscholen een controlegroep van 

65 op tijd geboren kinderen geworven en getest. de ouders/verzorgers van alle 

deelnemende kinderen ontvingen een overzicht van de testuitslagen. Wanneer 

de resultaten daar aanleiding toe gaven, kregen ze een bijbehorend advies of een 

verwijzing voor behandeling. 

Alle onderzoeksresultaten zijn opgeslagen en verwerkt. gebleken is dat de visuele 

stoornissen inderdaad vaker voorkwamen bij de prematuur geboren kinderen, maar 

dat de cvI bij geen van de kinderen dermate ernstig was dat verdere revalidatie 

noodzakelijk is. dit resultaat is tegen de verwachting in, maar strookt wel met 

uitkomsten van ander onderzoek dat de eventuele stoornissen na een vroeg-

geboorte milder van aard zijn dan voorheen werd gedacht, maar wel vaak wel in 

meer ontwikkelingsdomeinen (taal, motoriek en spraak) voorkomen. de resultaten 

van het onderzoek geven meer inzicht in de ontwikkelingsproblemen waar ernstig 

vroeg geboren kinderen mee te maken kunnen krijgen. cvI is echter geen dermate 

veelvoorkomende en dominante oorzaak van eventuele ernstige ontwikkelings-

problemen dat het neonatale follow-upprotocol daarop moet worden aangepast.

Financiële ondersteuning van een promotieonderzoek dat leidt 
tot verbetering van het protocol om cerebrale waarnemings-
stoornissen bij te vroeg geboren kinderen tijdig op te sporen.

8.1.12 
Audiotheek

Niet alleen de achthonderd leden van de Visio Audiotheek, maar 
ruim 30.000 mensen in het hele land kunnen voortaan van hoor-
spelen genieten. Dat is het resultaat van de samenwerking van de 
Visio Audiotheek met de organisatie Aangepast Lezen. Koninklijke 
Visio heeft haar collectie hoorspelen in 2013 aan Aangepast Lezen 
overgedragen.

Aangepast lezen leent boeken, tijdschriften en kranten uit aan mensen met 

een visuele beperking of leeshandicap. door de collectie hoorspelen van 

visio Audiotheek over te dragen aan Aangepast lezen, kan deze collectie 

toegankelijk worden gemaakt voor een veel groter publiek. Al in de eerste 

paar maanden bleek dat het bereik van het Aangepast lezen veel groter is 
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Financiële ondersteuning aan de Visio Audiotheek, die jaarlijks aan ruim 
achthonderd volwassenen en jongeren met een visuele beperking of een 
andere lees-beperking hoorspelen en radiodocumentaires uitleent.

8.1.13 
Visiobus
Soms ligt een expertisecentrum van Koninklijke Visio ver weg 
en is zelfstandig reizen lastig. Rond Goes en Dordrecht leidt dit 
probleem ertoe dat veel mensen met een visuele beperking 
onbekend zijn bij Visio. Om daar wat aan te doen rijdt Visio 
met een informatiebus. Stichting Novum heeft de aanschaf 
gefinancierd. 

Om gebruik te maken van de diensten van Koninklijke visio is een verwijzing 

van een oogarts noodzakelijk. er zijn verschillende oorzaken waardoor de 

verwijzing of aanmelding bij Koninklijke visio niet altijd vanzelfsprekend 

plaatsvindt. velen zien er mede door hun visuele beperking tegenop om 

zelfstandig te reizen. Wanneer de afstand naar een expertisecentrum als 

Koninklijke visio dan als te groot wordt ervaren, wordt de eerste stap om 

eens voor informatie langs te gaan niet genomen. 

Hoewel het streven is om op locaties van ziekenhuizen een steunpunt te 

realiseren, is dat niet altijd mogelijk omdat er bij de poli oogheelkunde geen 

ruimte beschikbaar is. een flexibel inzetbare bus kan voor zowel de informatie-

voorziening nabij oogpoli’s als in de wat meer afgelegen delen van de regio’s 

een oplossing zijn. de informatiefunctie is een onderdeel van de reguliere 

financiering van Koninklijke visio. In 2013 is helaas gebleken dat maatschap-

pelijke en zorginstellingen het niet vanzelfsprekend vinden om een halte-

plaats voor de bus beschikbaar te stellen. daardoor zijn minder halte-

plaatsen dan verwacht gerealiseerd. Het aantal bezoekers per halteplaats 

bleef beperkt. In 2014 zal dit project geëvalueerd worden. 

Financiële bijdrage voor de aanschaf van een informatiebus 
om de afstand naar een expertisecentrum als Koninlijke Visio 
voor de doelgroep te verkleinen.

dan van de Audiotheek. In drie maanden tijd hebben 4500 cliënten 21.607 

hoorspelen geleend van bijna duizend verschillende titels. de visio audiotheek 

leende de laatste jaren gemiddeld zevenduizend hoorspelen per jaar uit. 
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8.1.14 
Virtual lichtlab 
Een goed verlichte omgeving zorgt ervoor dat mensen met een 
visuele beperking zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van 
de visuele functies die ze nog hebben. Het verschilt per persoon 
welk verlichtingsniveau optimaal is. Koninklijke Visio heeft in de 
regionale centra diverse lichtlaboratoria ingericht. Deze laboratoria 
blijken een noodzakelijk testinstrument te zijn bij cliënten met een 
verlichtingshulpvraag. 

Het onderzoek in het lichtlaboratorium laat de cliënt en diens partner, familie 

of werkgever de voordelen van goede verlichting ervaren. vanwege de beno-

digde ruimte en investeringen is dit instrument echter niet op iedere locatie 

beschikbaar. er bestaat een goedkopere, digitale, variant, waarvoor een 

wetenschappelijke effectmeting moet worden gedaan: lichtlab, nieuwe stijl.

Om een onderzoek te kunnen doen zonder een complete ruimte in te richten 

is het idee geopperd om het originele lichtlab van cornelissen flexibeler te 

maken door digitale beelden te gebruiken, in combinatie met een beamer 

en projectiescherm. een haalbaarheids¬onderzoek heeft aangetoond dat 

bij normale personen de simulatie een voldoende luminantiebereik behaalt. 

Ook wordt er over het luminantiebereik een vergelijkbare spreiding in de 

detecteerbaarheid van de objecten bereikt. de vraag is of er in het digitale 

lichtlab vergelijkbare meetresultaten kunnen worden behaald bij slechtziende 

mensen met individuele visuele functieproblemen. Om daar achter te komen 

wordt een effectmeting gedaan, waarbij een groep slechtziende cliënten 

zowel in een klassiek lichtlab als in een virtueel lichtlab wordt getest. de kos-

ten voor de aanschaf van de projectieapparatuur, de randapparatuur en de 

onderzoekstijd van medewerkers kunnen niet uit het reguliere AWBZ-budget 

worden bekostigd. daarom is Stichting Novum gevraagd deze kosten te 

dekken. In 2013 is het onderzoek van start gegaan. In 2014 zal de effect-

meting worden gedaan. 

Financiële ondersteuning voor de effectmeting van een virtueel lichtlab.

8.1.15 
Social Media 
Koninklijke Visio heeft in 2013 met financiële steun van Stichting 
Novum de digitale ontmoetingsplaats Oogcontact.net gebouwd. 
Op deze interactieve digitale ontmoetingsplek komen cliënten op 
een laagdrempelige wijze in contact met elkaar en met de profes-
sional. Zo kunnen ze kennis en ervaringen uitwisselen. 
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Financiële bijdrage voor een digitale ontmoetingsplek 
voor mensen met een visuele beperking.

8.1.16 
De Vlinderhof in Hoogeveen
Eind 2013 zijn 37 cliënten van Koninklijke Visio naar De Vlinder-
hof verhuisd, een nieuwe woonvoorziening voor mensen met een 
visuele en verstandelijke beperking in Hoogeveen. In dit gebouw 
is extra geïnvesteerd in de doelgroepspecifieke aanpassingen, 
waarvoor in de reguliere middelen geen ruimte is. Daarom droeg 
Stichting Novum financieel bij. De officiële opening vindt in het 
voorjaar van 2014 plaats.

de woonvoorzieningen van de cliënten van Koninklijke visio in Hoogeveen 

voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. Bewoners beschikten slechts 

over een kleine privéruimte en moesten sanitair delen. de nieuwbouw aan de 

Amshoffweg in Hoogeveen is een complex met appartementen, gecombi-

neerd met gemeenschappelijke voorzieningen. dat biedt een goede mix van 

privacy, begeleiding en toezicht. Koninklijke visio huurt het pand van woon-

corporatie Woonconcept uit meppel.

Financiële bijdrage voor de doelgroepspecifieke 
aanpassingen aan de buitenruimte van een woonvoorziening.

Oogcontact.net werd op 18 januari 2014 officieel gelanceerd, tijdens de 

Zienderogen zichtbaar dag. Het gebruik van social media is niet meer weg te 

denken uit de maatschappij. Over het gebruik van social media door en voor de 

grootste groep cliënten van het domein revalidatie & Advies van Koninklijke visio 

(boven de 55 jaar) was nog maar weinig bekend. Onderzoek door een student 

Human technology heeft uitgewezen dat de huidige groep van 55+ terughoudend 

is in het gebruik van social media. toch is de verwachting dat de groep Ict-

vaardige cliënten van boven de 55 de komende jaren gestaag groter zal worden. 

Het doel voor 2014 is dat de site honderd gebruikers kent. 

8.1.17 
Leerstoel VU 
Koninklijke Visio heeft meegewerkt aan de continuering van een 
leerstoel bij het Vrije Universiteit Medisch Centrum onder de titel 
’Leer van de blinde en slechtziende mens’. De reguliere kosten van 
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Financiële bijdrage aan Leerstoel VUMC onder de titel 
“Leer van de blinde en slechtziende mens”.

de leerstoel worden betaald door het VUmc. De extra kosten, zoals 
reis- en congreskosten en een aantal promotieplaatsen, worden 
bekostigd door Stichting Novum. In 2012 is een assistent-in-op-
leiding aangetrokken voor het ontwikkelen van een gevalideerde 
intakelijst voor kinderen met een visuele beperking. 

de leerstoel wordt bezet door oogarts prof.dr. g.H.m.B. van rens. Professor 

van rens was tien jaar werkzaam als bijzonder hoogleraar namens de Algemene 

Nederlandse vereniging ter voorkoming van Blindheid (ANNB). dat Koninklijke 

visio deze leerstoel nu instelt geeft nieuwe mogelijkheden voor toegang tot grote 

databases met patiënteninformatie van Koninklijke visio. 

doelstelling van de leerstoel is wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op de 

afdeling oogheelkunde binnen het thema ‘de slechtziende en blinde mens’.  

de leerstoel moet de expertise met betrekking tot revalidatie op de afdeling 

oogheelkunde vergroten. vanwege de beperkte tijdsinzet van de hoogleraar 

(0,3 fte) zal de bijdrage zich voornamelijk richten op wetenschappelijk onderzoek.

8.1.18 
Het ideale leerboek
Voor mensen die niets zien, is het heel moeilijk om wiskundige 
vergelijkingen op te lossen, ruimtelijke figuren in te beelden of 
grafieken af te lezen. Ofschoon er hulpmiddelen zijn zoals 
grafieken in reliëf of de Visio Rekenkist met tastbare materialen, 
zoals kralensnoeren en getallenstokken, is er meer kennis nodig 
om ingewikkelde formules of statistieken te kunnen begrijpen. 

leerlingen met een visuele beperking gaan tegenwoordig steeds vaker naar 

reguliere scholen, maar docenten in het reguliere onderwijs vinden het  

moeilijk om aan visueel beperkte leerlingen wiskunde uit te leggen. Soms 

hebben ze daar ook simpelweg geen tijd voor omdat een grafiek stapsgewijs 

met tactiele ondersteuning uitgelegd moet worden. de iPad biedt nieuwe 

mogelijkheden. Naast auditieve ondersteuning kan een grafiek gefaseerd 

uitgelegd worden en zijn er in de toekomst wellicht voelbare beeldschermen. 

In samenwerking met de technische universiteit delft werkt Koninklijke visio 

aan een tweetal wiskunde apps voor visuele beperkte kinderen: een grafieken- 

en een reader-app. deze apps moeten het lezen van grafieken en het navi-

geren en werken in documenten vereenvoudigen.

Inmiddels is door de leerkrachten van Koninklijke visio een programma van 

eisen opgesteld en is samenwerking gezocht met Apple, dedicon en een 
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Financiële ondersteuning van de intensieve 
onderwijskundige begeleiding voor leerlingen die naar 
het regulier voortgezet onderwijs gaan.

8.1.19 
VSO in eigen regie
In het verleden gingen leerlingen uit het noorden van Nederland 
naar scholen voor speciaal onderwijs (‘cluster 1’) in Amsterdam, 
Grave en Zeist. Maar de reiskosten worden niet langer vergoed. 
Daarom moesten leerlingen óf doorstromen naar een ortho-
pedagogisch en didactisch centrum in de buurt óf intramuraal 
gaan wonen bij Koninklijke Visio. Het project VSO in eigen regio 
onderzoekt een derde optie: leerlingen gaan naar het reguliere 
voortgezet onderwijs en krijgen daar intensieve onderwijskundige 
begeleiding. Stichting Novum bekostigt deze begeleiding. 

Het project vSO in eigen regio moet ertoe leiden dat leerlingen met een 

visuele beperking worden geplaatst op een reguliere school voor voortgezet 

onderwijs. Om dat mogelijk te maken is intensieve begeleiding nodig, onder 

meer bij de vakken wiskunde, techniek, tekenen en lichamelijke opvoeding. 

daarnaast geeft de intensieve onderwijskundige begeleider voorlichting aan 

de leerling, de school en de ouders. verder organiseert deze begeleider aan-

gepaste materialen, sova-training en kijktraining.

dankzij dit project kunnen leerlingen in hun eigen omgeving voortgezet 

onderwijs volgen op hun eigen niveau (vmbo, havo, vwo). Het is de bedoeling 

dat de leerlingen en de school na een of twee jaar intensieve onderwijs-

kundige begeleiding genoeg handvatten hebben om over te gaan op 

ambulante onderwijskundige begeleiding. Het project wordt in 2014 voort-

gezet en moet leiden tot een handboek dat per leerjaar de benodigde 

intensieve begeleiding beschrijft.

uitgever. Het is een innovatief project dat het onderwijs digitaliseert en dit 

moet toegankelijk blijven voor visueel beperkte kinderen. Stichting Novum 

maakt dit project mogelijk met financiële ondersteuning.

Financiële ondersteuning voor het ontwikkelen van apps 
als digitaal leerboek voor blinde kinderen.
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Financiële steun aan een project dat Passend Onderwijs 
ook bij ernstige meervoudige beperkingen mogelijk maakt.

8.1.21 
Parvis
Hoewel er in de medische literatuur weinig over bekend is, 
bestaat het vermoeden dat visuele problemen veel voorkomen 
bij mensen met de ziekte van Parkinson. Naar schatting van het 
Radboudumc krijgt 70 tot 80 procent van deze patiënten te 
maken met visuele stoornissen. Het project Parvis heeft als doel 
het ontwikkelen van onderzoeks- en behandelmethodieken die 
de zorg voor parkinson-patiënten met visuele stoornissen en 
hun kwaliteit van leven moeten verbeteren. Stichting Novum 
steunt dit project financieel.

8.1.20 
Passend Onderwijs aan 
V(Z)EMB-leerlingen
Alle kinderen hebben, ongeacht hun ontwikkelingsleeftijd, recht 
op onderwijs. Ieder kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is 
het uitgangspunt van het project Passend Onderwijs aan leerlingen 
met een visueel (zeer) ernstige meervoudige beperking. In dit 
project ontwikkelt en implementeert Koninklijke Visio met steun 
van Stichting Novum een passend onderwijscurriculum dat 
uiteindelijk landelijk moet kunnen worden toegepast.

Het project richt zich op onderwijs aan v(Z)emB-leerlingen in de leeftijd van 

vier tot twintig jaar die uitstromen naar belevingsgerichte dagbesteding. 

Het huidige onderwijsaanbod en -curriculum voorziet niet of onvoldoende in 

passend onderwijs voor deze groep leerlingen. een aantal van hen volgt al 

cluster 1-onderwijs bij Koninklijke visio. Anderen bezoeken een kinderdag-

centrum maar hebben een verondersteld onderwijsperspectief. Ook voor 

deze kinderen is het belangrijk dat doelen worden gesteld, deze geïnte-

greerd worden in het lesprogramma en periodiek worden geëvalueerd. 

met andere woorden: ook deze kinderen hebben recht op gestructureerd 

onderwijs. Het te ontwikkelen curriculum bestaat uit vijf leerlijnen: basale 

ontwikkeling, speel- en leergedrag, motoriek, zintuiglijke ontwikkeling en taal 

en communicatie. Inmiddels zijn drie van vijf leerlijnen voor de doelgroep 

uitgewerkt en is het leerlingenvolgsysteem hierop aangepast. de leerkracht 

kan met deze nieuwe handvatten de vaardigheden en leeropbrengsten van 

de v(Z)emB-leerlingen beter meten en analyseren.
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Financiële steun voor kennisverankering in de begeleiding 
van jonge blinde kinderen zonder verstandelijke beperking.

8.1.22 
Het jonge blinde kind
Er zijn landelijk niet veel jonge kinderen (nul tot zes  jaar) die volle-
dig blind zijn zonder een verstandelijke beperking. Door dit relatief 
kleine aantal is er ook een betrekkelijk kleine groep medewerkers 
van Koninklijke Visio die over de specialistische kennis beschikt die 
nodig is voor de begeleiding van deze kinderen. Stichting Novum 
ondersteunt financieel het project dat deze kennis verbreedt en 
beter verankert. 

Het is van cruciaal belang dat ook volgende generaties professionals weten hoe 

ze deze kinderen kunnen begeleiden en dat hiaten in deze expertise opgevuld 

worden. daarom heeft Koninklijke visio besloten een programma voor het 

jonge blinde kind van nul tot zes jaar te ontwikkelen. Het programma gaat over 

onderzoek, diagnostiek, partnerschap tussen begeleiders en ouders, en over 

het toerusten van ontwikkelingsbegeleiders, leerkrachten en klassenassistenten 

die deze groep blinde kinderen begeleiden. 

de problematiek van deze jonge blinde kinderen is een specialisme op zich. 

deze kinderen stromen ook in op de kleuterafdelingen van het speciaal 

onderwijs van Koninklijke visio. daarom moeten de leerkrachten meer exper-

tise krijgen in het begeleiden van deze specifieke doelgroep. extra expertise is 

nodig voor de blinde kinderen die cognitief, zintuiglijk en emotioneel nog niet 

het ontwikkelingsniveau van een kleuter hebben. Zij vragen vaak om een ander 

klimaat en aanbod dan hun slechtziende klasgenootjes. 

Verbetering van onderzoek en behandeling van visuele stoornissen 
bij Parkinson financieel mogelijk maken.

met de uitkomsten van het onderzoek van radboudumc kan Koninklijke visio 

de zorg aan patiënten met de ziekte van Parkinson verbeteren. vermoedelijk 

speelt de ziekte een grotere rol dan verwacht bij de visuele beperkingen 

die deze patiënten ervaren. tegelijkertijd komen artsen door dit onderzoek 

misschien eerder op het idee om parkinsonpatiënten te screenen op visuele 

problemen en door te verwijzen naar Koninklijke visio. 
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Instrumenten ontwikkelen waarmee kinderen met cerebrale parese 
onderzocht kunnen worden op visuele inperking.

8.1.23 
Interventieprogramma’s 
voor kinderen met CV en CVI
Kinderen met een aangeboren of verworven hersenbeschadiging 
(cerebrale parese, CP) hebben een grotere kans op de aanwezig-
heid van een visuele beperking in de vorm van onder andere een 
cerebrale visuele inperking (CVI). Deze groep kinderen heeft baat 
bij vroegtijdige herkenning, erkenning en behandeling. Deze 
kinderen hebben niet alleen moeite met bewegen ten gevolge van 
een hersenbeschadiging, maar ook met het waarnemen en 
verwerken van visuele prikkels.

Kinderen met deze problemen komen op verschillende plaatsen in de revali-

datiezorg terecht, bij Koninklijke visio, Bartiméus of een revalidatie-instelling 

voor kinderen met een motorische beperking. vaak is bij het eerste contact 

niet duidelijk wat er mis kan zijn bij deze kinderen, met het risico dat ze niet 

adequaat geholpen worden. Om die reden heeft Stichting Novum geld ter 

beschikking gesteld om een interventieprogramma te ontwikkelen dat de 

vaardigheden en zelfredzaamheid van deze kinderen moet vergroten.

In 2013 zijn de verschillen in functionele vaardigheden en zelfredzaamheid 

van cP-kinderen met of zonder cvI in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat een 

groep kinderen met cP en cvI een grotere achterstand heeft op het gebied 

van functionele vaardigheden en zelfredzaamheid dan een vergelijkbare 

groep kinderen met cP maar zonder cvI.

Hierna is begonnen met het aanpassen en valideren van de bestaande proto-

collen en onderzoeksmethoden ten behoeve van de kinderen met cP en cvI. 

de instrumenten gmFm-88 en PedI-Nl betreffen respectievelijk onderzoek 

naar de kwantitatieve motorische ontwikkeling op vaardigheidsniveau en een 

vragenlijst voor ouders en verzorgers op participatieniveau. Beide aangepas-

te instrumenten (voor kinderen met cvI) zijn inmiddels bij kinderen op 

betrouwbaarheid onderzocht (voor gmFm-88 bij 77 kinderen en voor PedI-

Nl bij 75 kinderen) en de resultaten zullen medio 2014 gepubliceerd worden. 

Het programma wordt met steun van Stichting Novum uitgevoerd in samen-

werking met de rijksuniversiteit groningen en de radboud universiteit.
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8.1.25 
Klos TV 
KLOS-TV is een non-profitorganisatie die filmproducties maakt 
voor, met en over mensen met een beperking, zowel verstandelijk 
als lichamelijk. 

In samenwerking met Koninklijke visio en Bartiméus wil KlOS-tv beeld- 

materiaal ontwikkelen dat de visus stimuleert en gebruikt kan worden door  

de instellingen. dat lukt het beste met beelden die de nieuwsgierigheid en de  

interesse wekken. Het plan was om 3 dvd’s te  maken daarvan zijn er reeds 

twee gerealiseerd. In 2014 zal de derde dvd worden gemaakt. Stichting Novum 

en vereniging Bartiméus hebben financieel aan het project bijgedragen.

8.1.24 
’t Loo Erf ZG aanpassingen
Visio Het Loo Erf is een landelijke centrum voor intensieve 
revalidatie van mensen met een visuele beperking. Visio Het Loo 
Erf biedt haar cliënten een intensief revalidatieprogramma aan op 
het gebied van leven, leren, wonen en werken, met als doel de 
cliënt na revalidatie weer de regie over zijn leven terug te geven. 
Zo’n programma duurt gemiddeld achttien weken en cliënten 
verblijven gedurende die periode enkele dagen per week intern bij 
Visio Het Loo Erf.

gebouw Alpha wordt voor een belangrijk deel gebruikt als onderkomen voor 

de revalidanten. Het gebouw dateert uit 1974 en is in 1992 gerenoveerd. de 

52 kamers voldoen echter niet meer aan de eisen van deze tijd en moeten 

gerenoveerd worden. de huidige reguliere financiering biedt onvoldoende 

ruimte voor de noodzakelijke doelgroepspecifieke aanpassingen. Stichting 

Novum ondersteunt dit renovatieproject. de renovatie is in 2013 van start 

gegaan en de verwachting is dat het in 2014 is afgerond.

Financiële bijdrage voor de doelgroepspecifieke aanpassingen 
aan gebouw Alpha.

Financiële ondersteuning voor beeldmateriaal om de visusfuncties te 
stimuleren van kinderen met een visuele en andere beperkingen.
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Financiële bijdrage aan leerstoel visuele informatieverwerking.

8.1.26 
Leerstoel visuele 
informatieverwerking
Zien doen we niet alleen met onze ogen. Ook de hersenen zijn 
actief betrokken bij het doorsturen en verwerken van de beelden die 
via de ogen binnenkomen. Wanneer de hersenen de beelden niet 
goed registreren of verwerken, raakt de verwerking van de visuele 
signalen verstoord en kunnen visuele stoornissen ontstaan. 

Koninklijke visio heeft met de financiële steun van Stichting Novum de bestaande 

samenwerking met de Afdeling Neurowetenschappen van het erasmus mc 

geïntensiveerd. Sinds september 2013 bekostigt Stichting Novum de leerstoel 

visuele informatieverwerking aan deze universiteit. de samenwerking maakt het 

mogelijk om kennisontwikkeling en praktijkgericht handelen met elkaar te verbin-

den.Het onderzoeksterrein van de leerstoel is het vergaren van fundamentele 

kennis over visuele verwerkingsproblematiek en het ontwikkelen en implementeren 

van nieuwe technieken die helpen bij het vroegtijdig diagnosticeren en 

kwantificeren van deze problematiek. de basisvraag is waar het in dit verwerkings-

proces binnen de hersenen fout gaat. Bij Koninklijke visio speelt dit in het bijzonder 

bij cliënten met cerebrale visuele stoornissen als gevolg van niet-aangeboren 

hersenletsel, een degeneratieve aandoening (ziekte van Alzheimer, ziekte van 

Parkinson) of bij cliënten bij wie deze visuele stoornissen al sinds de geboorte 

bestaan. mensen met cerebrale visuele stoornissen vormen een in omvang nog 

steeds toenemende cliëntengroep van Koninklijke visio. 

moderne technologieën, zoals imaging, genetica, neurofysiologie en bio-informa-

tica, hebben veel nieuwe kennis en inzichten over sensorische signaalverwerking 

opgeleverd. voor het visuele systeem is het mechanisme van de omzetting van licht 

in neuronale activiteit op cellulair niveau tot in detail bekend. dankzij de ontwik-

kelingen binnen de genetica en proteomica wordt ook steeds meer bekend over de 

moleculaire oorzaken van afwijkingen die hierbij kunnen optreden.er is echter ook 

nog veel niet bekend, bijvoorbeeld hoe de sensorische informatie-verwerking niet 

alleen tot waarneming, maar ook tot doelgericht handelen leidt (sensomotorische 

integratie). concreet ligt de focus van het onderzoek op de vroegdiagnostiek van 

visuele (ontwikkelings)stoornissen bij kinderen en volwassenen, de gezichtsveld-

uitval bij vooral het glaucoom en de achteruitgang in visuo-motorische coördinatie 

bij ouderen met neurodegeneratieve aandoeningen als de ziekte van Alzheimer 

en de ziekte van Parkinson.voor Koninklijke visio is het van belang dat de kennis 

over visuele informatieverwerking niet alleen bij de academische centra blijft. de 

leerstoel werkt dan ook samen met visuele revalidatiecentra om de kennis toe-

pasbaar te maken. Studenten van de Neuroscience research masteropleiding en 

promovendi van de Afdeling Neurowetenschappen van het erasmus mc kunnen 

wetenschappelijke onderzoeksprojecten uitvoeren bij Koninklijke visio.
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Projectverslagen
2013Buitenland
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8.2.1 
Bosnië
Het onderwijssysteem voor visueel beperkte kinderen in Bosnië is 
verouderd. De lesprogramma's zijn onvoldoende afgestemd op 
de visuele beperking van het kind. Het niveau van onderwijs moet 
verbeterd worden, evenals de gehanteerde leermethodieken en 
observatiemethoden. In de periode 2011 tot en met 2013 zijn er 
door Koninklijke Visio trainingen gegeven ter verbetering van  
het basis- en voorgezet onderwijs aan kinderen met een visuele 
beperking. Uiteindelijk moet dit leiden tot een model voor inclusief 
onderwijs. 

In Sarajevo staat het landelijk instituut voor onderwijs aan blinde en slecht-

ziende kinderen. In 2011 is een start gemaakt met verschillende trainingen 

ter verbetering van het onderwijs. een van de trainingen was gericht op het 

ondersteunen van ouders en kinderen bij het accepteren van hun visuele 

beperking. een andere training draaide om het vertalen van de resultaten van 

visueel onderzoek naar het onderwijsprogramma. Ook zijn er trainingen 

gegeven voor het geschikt maken van het onderwijsprogramma voor de doel-

groep en het stimuleren van zelfstandigheid en zelfvertrouwen bij het kind. 

In 2012 zijn wederom vier trainingen gegeven en kregen de individuele 

leerplannen van ieder kind meer aandacht. de nadruk ligt op minder klas-

sikaal onderwijs en meer onderwijs op maat. daarnaast is passend materiaal 

aangeschaft, zoals braillemappen en verlichting, en nieuwe boeken voor de 

bibliotheek. Helaas was er geen mogelijkheid om visueel functieonderzoek uit 

te voeren. dankzij steun van de Azerbeidzjaanse regering werd de school 

gerenoveerd. Begin 2013 is de opening geweest en kan teruggekeken worden 

op een geslaagde modernisering van het onderwijssysteem in Bosnië. 

Financiële ondersteuning ter verbetering van onderwijs 
aan visueel beperkte kinderen in Bosnië.

8.2	Projectverslagen	Buitenland
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Financiële ondersteuning voor het opzetten van netwerk van 
vroegbegeleiding en ambulante onderwijskundige begeleiding.

8.2.3 
Ghana
In 2003 maakte het Ministerie van Onderwijs in Ghana inclusief 
onderwijs tot speerpunt van haar beleid. Voortaan was het reguliere 
scholen toegestaan om kinderen met – niet zeer ernstige – beper-
kingen toe te laten. Dit vraagt om extra ondersteuning van 
leraren in het reguliere onderwijs. In samenwerking met het Ghane-
se Ministerie van Onderwijs zijn leraren uit elke regio geselecteerd 
om volgens het train-de-trainermodel leraren in het basis- en voor-
gezet onderwijs te trainen.

tussen 2011 en 2013 hebben in acht trainingsronden meer dan 1200 leerkrach-

ten uit het reguliere en speciale onderwijs deelgenomen. er was aandacht 

voor oriëntatie en mobiliteit, braille, rekenen, low vision, Ict, wiskunde en het 

onderwijs aan kinderen met een meervoudige beperking. In 2012 heeft voor 

het eerst een brailleleeswedstrijd plaatsgevonden en kregen blinde leerlingen 

in het basisonderwijs de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de landelijke 

8.2.2 
Litouwen
Litouwen heeft vijf centra die gespecialiseerd zijn in de ondersteu-
ning van visueel beperkte kinderen. Deze centra vervullen een  
expertisefunctie en verlenen ambulant onderwijskundige begelei-
ding aan kinderen in de thuissituatie en in het reguliere onderwijs.  
Veel kinderen, in het bijzonder op het platteland, worden niet  
bereikt. Het ministerie van Onderwijs en de vijf centra hebben 
ondersteuning gevraagd om een model te ontwikkelen, 
zodat deze kinderen wel worden bereikt.

de ambulant onderwijskundige begeleiders missen vooral de praktische 

kennis om de juiste ondersteuning aan te bieden. Ook ontbreekt er coördinatie 

en samenwerking tussen de vijf gespecialiseerde centra en andere instituten 

en gemeenten. In 2012 en 2013 zijn zeven trainingen gegeven ten hoeve van 

capaciteitsontwikkeling van de medewerkers van de vijf centra. In 2013 zijn er 

regionale en nationale conferenties georganiseerd om het contact te leggen 

tussen de vijf centra en andere instituten en gemeenten. Ook zijn de resultaten 

gepresenteerd aan het ministerie van Onderwijs. Naast de verdieping van de 

inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden zijn de vijf centra nauwer gaan 

samenwerken. In 2014 zullen nog drie trainingen worden gegeven en een 

slotconferentie worden georganiseerd.
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Financiële ondersteuning aan de verbetering van onderwijs 
aan visueel beperkte kinderen in de Oekraïne.

8.2.4 
Oekraïne
In de Oekraïne moeten kinderen met een beperking ver van hun 
ouders in instituten wonen. ProForKids, Stichting Humanitaire 
Projecten Kindertehuizen Oekraïne, is erop gericht daar structurele 
verbeteringen in aan te brengen. Samen met Koninklijke Visio wil 
ProForKids het onderwijs aan kinderen met een visuele beperking 
in de Oekraïne verbeteren. 

In 2012 en 2013 hebben verschillende trainingen plaatsgevonden en heb-

ben de eerste kinderen vroeg- en ambulante onderwijskundige begeleiding 

gekregen. Het huidige onderwijs in Oekraïne is te weinig kindgericht en maakt 

onvoldoende onderscheid tussen blindheid en slechtziendheid. visueel be-

perkte kinderen leven weggestopt in instituten en krijgen te weinig kansen om 

zich te ontwikkelen en later deel te nemen aan de maatschappij. Het project 

het als doel kinderen met een visuele beperking naar een gewone school te 

laten gaan en dezelfde kansen te geven als ziende kinderen. de huidige insti-

tuten krijgen dan steeds meer de functie van regionaal expertisecentrum voor 

ambulante onderwijsondersteuning en zijn niet langer louter een intramurale 

instelling. Het project wil ook de houding en rol van de ouders veranderen: zij 

leren om actief de belangen van hun kind te behartigen. er is al een belangen-

vereniging van ouders opgericht. 

Het ministerie heeft zich aan het project gecommitteerd. Het project is in het 

najaar van 2010 van start gegaan met steun van Stichting Novum. Het eerste 

projectjaar was er vooral op gericht om ouders, leraren en plaatselijke autori-

teiten bewust te maken van het feit dat kinderen met een visuele beperking 

dezelfde kansen moeten krijgen als ziende kinderen. door kindgericht en 

inclusief onderwijs wordt de kwaliteit van leven van visueel beperkte kinderen 

aanzienlijk verbeterd. er is in 2011 een start gemaakt met het opstellen van 

individuele leerplannen voor deze kinderen. eind 2011 heeft de overheid toe-

gezegd dat zij early intervention en ambulante onderwijskundige begeleiding 

zal bekostigen.

examens omdat er rekenoefeningen in braille beschikbaar waren. vanaf 2013 zit 

er ook voor blinde leerlingen in de hoogste klassen van het voorgezet onderwijs 

wiskunde in hun pakket. Ook is er samengewerkt aan de uitbreiding en aan-

passing van het curriculum gericht op speciaal onderwijs van de university of 

education, Winneb. Begin 2014 zal de slotconferentie plaatsvinden.

Financiële bijdrage aan training van leraren in het reguliere onderwijs 
om ook les te kunnen geven aan visueel beperkte kinderen.
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Financiële bijdrage aan de wereldwijde campagne van de ICEVI in 
samenwerking met de WBU, die tot doel heeft alle kinderen met een 
visuele beperking toegang te geven tot onderwijs.

8.2.6 
Egypte
In de Egyptische wet is opgenomen dat visueel beperkte kinderen 
recht hebben op regulier onderwijs. In de praktijk is dit nog niet 
vanzelfsprekend. Egyptische visueel beperkte kinderen zouden 
naar een gewone school kunnen gaan als ze voldoende begelei-
ding en ondersteuning zouden krijgen. The Egyptian Parents 
Association of Visually Impaired Persons (EPAVI) wil inclusief onder-
wijs mogelijk maken door begeleiding en ondersteuning te bieden 
aan visueel beperkte kinderen en hun leerkrachten. Het wil daar-
voor gebruikmaken van de kennis en kunde van Koninklijke Visio. 

8.2.5 
Education for all  
Education for All Children with Visual Impairment (EFA-VI) is een 
wereldwijde campagne van de International Council for Education 
of People with Visual Impairment (ICEVI) in samenwerking met de 
World Blind Union (WBU). Het doel van de campagne is dat alle 
kinderen met een visuele beperking toegang krijgen tot onderwijs. 
Stichting Novum ondersteunt samen met Koninklijke Visio de 
initiatieven in Latijns-Amerika, te weten in de Dominicaanse  
Republiek, Paraguay, Nicaragua, Ecuador en Honduras. 

de campagne ging in 2006 van start en richt zich vooral op kinderen in ont-

wikkelingslanden. daar krijgt nog geen 10 procent van de visueel beperkte 

kinderen onderwijs. Het was de bedoeling dat de toegankelijkheid van  

onderwijs voor kinderen met een visuele beperking eind 2012 met 70 procent 

zou zijn toegenomen. 

die doelstelling zal niet worden gehaald. maar er is veel gebeurd bij de 

initiatieven die Stichting Novum en Koninklijke visio ondersteunen. er zijn 

trainingen gegeven aan mensen in dienst van de publieke sector en aan 

ouders en geïnteresseerden. de trainingen gaan over het verschil tussen 

blindheid en slechtziendheid, inclusief onderwijs, oogziekten en het 

voorkomen daarvan, en behandelmogelijkheden.daarnaast zijn er speciale 

trainingen gegeven aan leerkrachten en andere professionals. deze gaan 

onder meer over het verschil tussen blindheid en slechtziendheid, vroege 

detectie en screening, aangepaste leermaterialen en hulpmiddelen, braille, 

inclusief onderwijs, visuele stimulatie, oriëntatie en mobiliteit, en de rol van 

de ouders.
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In egypte zijn er speciale scholen voor visueel beperkte leerlingen. Zij leren 

braille, ongeacht hun visuele beperking, en veel lesstof wordt auditief aan-

geboden. er zijn geen voorzieningen voor de slechtziende leerlingen en de 

leerlingen krijgen weinig tot geen wiskunde en andere zaakvakken. 

er zijn door ePAvI afgelopen jaar twintig leerlingen geselecteerd en geplaatst 

op reguliere scholen. de leerkrachten van ePAvI begeleiden en ondersteunen 

deze twintig leerlingen, ouders en leerkrachten in het reguliere onderwijs. 

de ePAvI-leerkrachten worden gecoacht en getraind door twee ambulante 

begeleiders van Koninklijke visio. ePAvI heeft zelf ook een aantal workshops 

georganiseerd om de medewerkers en vrijwilligers van ePAvI te scholen op 

het gebied van leermethoden voor blinde en slechtziende leerlingen, oriënta-

tie en mobiliteit, hulpmiddelen en aanpassingen, visueel functioneren en cvI.

daarnaast heeft Koninklijke visio ePAvI ondersteund op het gebied van 

kinderen met een meervoudige beperking. In juni 2013 heeft bij ePAvI een 

training plaatsgevonden over onderzoek en vroegbegeleiding voor jonge 

meervoudig visueel beperkte kinderen. Aan de hand van deze training zal 

ePAvI zich focussen op rapportage volgens de IcF-criteria en training en sti-

mulatie van alle zintuigen. door de politieke instabiliteit van afgelopen najaar 

was het niet mogelijk meer trainingen in caïro te verzorgen. ePAvI is lid van 

het comité van inclusief onderwijs van het ministerie van educatie. 

Het ministerie steunt het project, maar stelt hiervoor geen financiële midde-

len beschikbaar.

Financiële bijdrage voor een onderzoek naar mogelijkheden
 voor begeleiding van visueel beperkte kinderen die naar een 
reguliere school gaan.
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