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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 welzijn van de slechtziende en blinde, meervoudig 
gehandicapte slechtziende en blinde, dan wel anderszins gehandicapte 
mensen in Nederland en daarbuiten. Eind 2007 heeft Stichting Novum 
de ANBI-status gekregen.
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Anno 2012 zetten Koninklijke visio en Stichting Novum 

zich samen in voor het onderwijs aan visueel beperkte 

kinderen. dit doen zij in binnen- en buitenland.

de manier waarop het onderwijs in Nederland 

wordt aangeboden, is steeds beter aangepast aan de 

mogelijkheden van het kind. Sommige kinderen zijn 

gebaat bij een gesproken versie van de lesstof, andere 

bij een vergroting van de letters op het scherm of een 

aanpassing van het contrast en de scherpte. 

Stichting Novum financiert projecten in Nederland die 

niet regulier bekostigd kunnen worden. vaak gaat het 

om projecten gericht op de ontwikkeling van expertise.

de financiering van onderwijs- en zorginstellingen voor 

mensen met een zintuiglijke beperking in Nederland zal 

de komende jaren steeds meer onder druk komen te 

staan. Het belang van particuliere ondersteuning neemt 

daardoor toe. Novum kan activiteiten ondersteunen die 

niet voor overheidssubsidie in aanmerking komen, maar 

wel van belang zijn voor deze kwetsbare doelgroep. 

Waar technologische ontwikkelingen de komende jaren 

geheel nieuwe mogelijkheden voor visueel beperkte 

kinderen bieden, is vooral investeren in innovatie van 

cruciale betekenis. 

In ontwikkelingslanden zitten kinderen met een visuele 

beperking vaak achter in een klas en halen ze nooit hun 

diploma. leraren zijn onvoldoende toegerust om deze 

kinderen te begeleiden. maatwerk in de manier waarop 

de stof wordt aangeboden, een individueel leerplan, 

digitaal onderwijs - zaken die in Nederland deel 

uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod - zijn in 

de landen veelal afwezig. Zes van de projecten die 

Stichting Novum in het buitenland financieel onder-

steunt, zijn gericht op het toegankelijk maken van het 

onderwijs voor visueel beperkte kinderen. Ouders en 

leraren krijgen trainingen in het verschil tussen blindheid 

en slechtziendheid. de kinderen zelf krijgen een 

low vision-onderzoek om in kaart te brengen op welke 

manier het zicht kan worden geoptimaliseerd. 

door bijvoorbeeld lichtintensiteit, grootte, contrast, 

scherpte of toetsenbord te variëren, wordt duidelijk 

met welke hulpmiddelen het kind wél kan leren lezen 

en schrijven. met extra visuele stimulatie en het aan-

leren van bijvoorbeeld echolokalisatie kan een kind 

trainen om zelfstandig lopend naar school te gaan, met 

het openbaar vervoer te reizen of op de fiets deel te 

nemen aan het verkeer. Ouders en kinderen worden ook 

geholpen bij het accepteren van de visuele beperking, 

lesprogramma’s worden zo nodig aangepast en leraren 

worden getraind in het stimuleren van zelfstandigheid 

en zelfvertrouwen van het kind.

Alle kinderen waar ook ter wereld met een (visuele) 

beperking moeten toegang krijgen tot onderwijs: een 

van de millenniumdoelstellingen van de verenigde 

Naties, waaraan stichting Novum graag bijdraagt.

In de afgelopen jaren heeft Stichting Novum samen met 

Koninklijke visio hard gewerkt aan de verbetering van 

het traject van projectaanvragen en -evaluaties. In 2010 

is de logical framework-methodiek ingevoerd ter onder-

steuning hiervan. voor wat betreft de buitenlandse  

aanvragen is er meer aandacht voor de randvoorwaarden, 

zoals de bereidheid van de lokale partners om 

veranderingen door te voeren, de structurele inbedding 

door langetermijnfinanciering vanuit de overheid en de 

integratie en borging van de kennis binnen de 

opleidingsinstituten. Wij zijn ervan overtuigd dat de 

Voorwoord

In 1784 publiceerde Valentin Hauy een artikel in het Journal de Paris over de zestienjarige blinde bedelaar 

François Lessueur, die hij met speciale grote letters in reliëf had leren lezen. Hiermee toonde Hauy aan dat 

mensen die een zintuig missen, niet meteen ‘dom’ zijn. Dat pedagogisch pessimisme heerste eeuwenlang 

rondom mensen met een visuele beperking. De ideeën van Hauy vormden de basis voor de oprichting van 

het eerste Instituut tot Onderwijs van Blinden in Nederland in 1808. Kinderen met een visuele beperking 

moesten ook de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontplooien. Daardoor zouden zij op volwassen 

leeftijd volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en niet afhankelijk zijn van armenzorg. 

Uit het Instituut tot Onderwijs van Blinden, dat overigens gefinancierd werd door particulier vermogen, 

zijn in de bijna 150 jaar die daarop volgden, Stichting Novum en Koninklijke Visio ontstaan.
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kennisoverdracht en hulpmiddelen die wij samen met 

Koninklijke visio bieden, het bestaande systeem in een 

land versterken en een blijvende impuls geven aan de 

capaciteitsversterking van professionals die op universi-

teiten, scholen, instituten en ministeries met of voor de 

doelgroep werken.

In 2011 namen wij als bestuur afscheid van ons 

collega-bestuurslid mevrouw Hoogteijling, die zich acht 

jaar heeft ingezet voor Stichting Novum en zich zeer 

betrokken heeft gevoeld bij de doelgroep. Wij zijn haar 

zeer dankbaar voor haar inzet. Zij is opgevolgd door de 

heer gerritsen, die als accountant vele jaren werkzaam is 

geweest in de zorgsector. Zijn kennis en ervaring 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. 

Wij kijken uit naar de nieuwe initiatieven en projecten in 

het komende jaar.

Namens het bestuur van Stichting Novum,

Lem van Eupen

voorzitter
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Stichting Novum,  
ontstaans-
geschiedenis en rol 
Stichting Novum beheert kapitaal dat afkomstig is uit 

particulier vermogen. Al twee honderd jaar worden 

met de opbrengsten hiervan projecten ondersteund 

die bijdragen aan het welzijn van mensen met een 

visuele beperking in Nederland of daarbuiten.

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 verzorging 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
Ondanks haar ruim geformuleerde statutaire doelstel-

ling is het werkterrein van Stichting Novum minder 

breed: ‘Het financieel ondersteunen van projecten die 

bijdragen aan het welzijn van blinde en slechtziende 

mensen in binnen- en buitenland.’ Stichting Novum 

1
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stelt zich ten doel om jaarlijks zo veel mogelijk een in 

koopkracht gelijkblijvend bedrag ter beschikking te stel-

len voor de financiering van projecten en haar vermogen 

op de lange termijn in reële termen in stand te houden. 

Stichting Novum ondersteunt projec ten in binnen- en 

buitenland die op de lange termijn een wezenlijke bij-

drage 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.

1.4.1 De relatie met Koninklijke Visio

Stichting Novum realiseert haar doelstellingen samen 

met haar partnerorganisatie Koninklijke visio, die de 

projecten veelal uitvoert of toeziet op de uitvoering. 

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 oplei-

ding van mensen met een visuele beperking.

de samenwerking tussen Stichting Novum en Koninklijke 

visio is niet alleen gebaseerd op de historische band tus-

sen beide instellingen, maar ook en vooral op de com-

plementariteit van hun expertise en rol. Stichting Novum 

toetst of de aanvragen die zij ontvangt aan de criteria 

van Stichting Novum voldoen. Koninklijke visio voorziet 

op haar beurt Stich ting Novum van advies bij aanvra-

gen van derden en ondersteunt bij de prioriteitstelling 

daarvan. dit advies betreft in het bijzonder 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 visio aandraagt, en de 

sterke ‘marktpositie’ van deze instelling zijn voor Stich-

ting Novum aanleiding om deze op historische gronden 

ontstane 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 subsidies voor projecten beschikbaar

 dat gelijk is aan 4% van het genormaliseerde 

 vermogen 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 voorgestelde projecten financieren,

 mits 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 over- 

 leg heeft gevoerd met Koninklijke visio. 

 de goedgekeurde projecten die door Koninklijke visio 

 zijn voorgesteld, worden eerst gefinancierd (artikel 3.6 

 van de samenwerkingsover eenkomst).

• Koninklijke visio zal schenkingen, legaten, erfstellin-

 gen en op andere wijze verkregen middelen over-

 dragen aan Stichting Novum (artikel 2.1 van de 

 samenwerkingsovereenkomst).

1.4.2 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 on-

dersteuning 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.

1.4.3 De relatie met de verwante stichtingen

de leden van het bestuur van Stichting Novum vormen 

tevens de besturen van de stichtingen waaruit het 

kapi taal van Stichting Novum ontstaan is, te weten:

• Stichting Koninklijk Instituut tot Onderwijs van 

 Slechtzienden en Blinden;

• Stichting Prins Alexander, Instituut voor onderwijs en

 huisvesting voor slechtziende kinderen;

• Stichting tehuis voor volwassen Blinden;

• mr. H.P. van Heukelomstichting;

• Stichting vrienden van Het loo Erf;

• Hermannus van tongeren Stichting.

deze stichtingen ontvangen incidenteel nog 

schenkingen, legaten en erfstellingen.
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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 haar vermo-

 gen op lange termijn in reële termen in stand te 

 houden. Ze voert een conservatief en transparant 

 beleggingsbeleid, waarbij verantwoord risicobeheer 

 een hoge prioriteit krijgt.

• Stichting Novum wil de komende jaren blijvend aan-

 dacht 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 de formulering 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 efficiency. dit streven zal zijn weerslag krijgen in

 haar subsidiebesluiten.

• Stichting Novum wil zich voor de buitenwereld 

 verant woorden. Zij wil graag 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 2011

Op de beleidsagenda van 2011 stonden de volgende 

punten:

• Een herziening van het beleggingsbeleid en -statuut, 

 de strategi sche asset-allocatie, de mandaten en de 

 beheerders. meer informatie hierover is te vinden 

 onder punt 4.2.

• Een actualisatie van het in 2006 vastgestelde giften-

 beleid en een evaluatie van de gehanteerde spending 

 rule. Er is kritisch gekeken naar het soort projecten

 dat Stichting Novum ondersteunt, de criteria voor het

 beoordelen van aanvragen, de verdeling van het 

 budget over nationale en internationale aanvragen en

 de manier waarop de giften worden geëvalueerd. 

 dit heeft geresulteerd in een beleidstuk dat beter 

 aansluit op de huidige tijd en praktijk. Wat betreft de  

 spending rule is de afspraak met Koninklijke visio met

Beleid en 
communicatie
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 betrekking tot het stamvermogen herijkt in het licht 

 van het behoud van het vermogen op lange termijn.

• contact leggen met andere stichtingen die zich 

 inzetten voor de doelgroep en al dan niet ook aan 

 Koninklijke visio zijn gelieerd. Stichting Novum neemt 

 sinds 2011 deel aan een overleg dat gecoördineerd 

 wordt door de landelijke Stichting voor Blinden en 

 Slechtzienden (lSBS) en waaraan een groot aantal 

 fondsen voor mensen met een visuele beperking 

 deelneemt.

de beleidsagenda werd voorbereid en uitgewerkt in 

de commissies waarin de bestuursleden van Stichting 

Novum zitting hebben. de commissies komen periodiek 

bijeen, brengen verslag uit, adviseren het bestuur en 

nemen besluiten binnen vastgestelde mandaten.

Het bestuur van Stichting Novum kwam in 2011 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 bestuurs-

vergaderingen kwamen niet alleen de punten aan de 

orde die op de beleidsagenda stonden, maar ook het 

beleidsplan en de begroting 2012, de management-

rapportages, het jaarverslag en de jaarrekening 2010, 

en de verslagen van de commissies die een adviserende 

rol hebben ten behoeve van het bestuur.

2.1.3 Beleidsagenda 2012

Stichting Novum heeft ruim 7 miljoen aan vastgoed op 

haar balans staan. voor 2012 heeft de vastgoedcommis-

sie van het bestuur van Stichting Novum de opdracht 

gekregen om een strategisch vastgoedbeleid op te 

stellen, aangezien deze materiële vaste activa binnen 

het totale vermogen om een eigen aanpak vragen. 

daarnaast zal er aandacht zijn voor de wijze waarop de 

samenwerking met de verwante stichtingen (punt 1.4.3) 

verder kan worden geoptimaliseerd en (familie van) 

begunstigers op de hoogte (kan) kunnen worden ge-

houden over de projecten die Stichting Novum samen 

met Koninklijke visio realiseert. Stichting Novum trekt 

lering uit het ingezette beleid en evalueert het. die acti-

viteiten maken in brede zin deel uit van de beleidscyclus 

en beper ken zich niet tot bovengenoemde punten.

2.2	risicobeleid
In 2011 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 be-

leggingsresultaten 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 spending rule 

staan daarom hoog op de agenda. Ook zijn er parame-

ters en rapportages gedefinieerd om de restricties van 

het mandaat en ontwikkelingen in de portefeuille te 

kunnen volgen.

2.2.2 Reputatierisico’s

Om het vertrouwen van de samenleving te behouden, 

is Stichting Novum eerlijk en open in haar communica-

tie. Er zijn interne gedragscodes en procedures opge-

steld 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 Amers-

foortsestraatweg 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 Koninklijke visio, respectievelijk aan 

de gelieerde verwante stichtingen (zie 1.4.3). In 2011 

heeft Stichting Novum e 400.954,- ontvangen uit schen-

kingen, legaten en erfstellingen. deze zijn in de jaarre-

kening verant woord als baten. Stichting Novum heeft de 

fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

2.3.2 Externe communicatie

Stichting Novum wil graag verantwoording afleggen aan 

de maatschappij, in het bijzonder aan de doelgroep en 

de gevers. Sinds 2009 heeft Stichting Novum een web-

site, www.stichtingnovum.org, waarop onder andere het 

jaarverslag te vinden is.

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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Om voor een subsidie van Stichting Novum in aan-

merking 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.

• 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 doelgroep.

• Meetbaarheid. Er moeten indicatoren zijn aan de 

 hand waarvan de resultaten 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 revali-

 datie, het onderwijs of de zorg, of daarop een aan-

 vulling 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 hulporgani-

 saties 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. In 2010 is de logical-frame-

work-methodiek ingevoerd ter ondersteuning van de 

beoordeling van aanvragen. deze methodiek is onder-

deel geworden van het aanvraagformulier. dit instrument 

laat de aanvrager een aantal specifieke vragen beant-

woorden:

• Welke maatschappelijke verandering wil hij teweeg -

 brengen, c.q. welke bijdrage wil hij leveren aan de 

 versterking van de positie van de doelgroep?

• Hoe luidt de probleemanalyse waarop de project-

 doelstelling is gebaseerd?

• Wat is de projectdoelstelling?

• Wat zijn de middelen en activiteiten die noodzakelijk 

 zijn om de projectdoelstelling te bereiken?

• Wat zijn de projectresultaten en wat is de bijdrage

  in termen van de versterking van de positie van de 

 doelgroep?

• Hoe worden die aan de hand van indicatoren gemeten?

Behalve een volledig ingevuld aanvraagformulier moet 

de aanvrager een gedetailleerde 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.

Bestedingen3
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3.2.3 Beoordeling

Jaarlijks – in december – beoordeelt het bestuur de 

subsidieaanvragen, die vooraf voorzien zijn van een 

advies van de giftencommissie. conform de samen-

wer kingsovereenkomst worden de door Stichting 

Novum goedgekeurde projecten die door Koninklijke 

visio zijn voorgesteld eerst gefinancierd.

3.3	evaluatieprocedure
ten behoeve van de evaluatie van projecten heeft 

Stichting Novum een evaluatieformulier en een evalua-

tieprocedure 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 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 daar-

mee niet alleen leren van de projecten die wél geslaagd 

zijn, maar ook van de projecten die niet slagen. 

verder stimuleert zij haar aanvragers hun projectdoel-

stellingen zo scherp mogelijk te formuleren en hun 

objectief meetbare indicatoren zo betrouwbaar en valide 

mogelijk te definiëren. daarna kunnen vervolgens de 

projectresultaten en de bijdrage die het project aan het 

welzijn van de doelgroep levert, worden gemeten. 

dat laatste laat zich lastig kwantifi ceren en bewijzen, 

aangezien externe factoren een rol spelen.

3.4	Subsidieverzoeken	in	2011
In december 2011 ontving Stichting Novum vijftien 

subsidie aanvragen. Alle aanvragen zijn goedgekeurd. 

Wel is er sprake geweest van aanpassingen van de 

projectaanvragen en daarmee de financiële bijdrage. 

veertien van de goedgekeurde projecten waren 

Nederlandse projecten, één betrof een project in het 

buitenland.

In 2011 was volgens de begroting een bedrag van 

€ 1.858.728,- beschikbaar voor de doelstellingen. 

uiteindelijk is € 1.658.004,- toegekend, € 1.312.211,- 

aan projecten in Nederland en € 345.793,- aan het 

internationale project.

3.5	Betalingen	aan	projecten	in	2011
In 2011 heeft Stichting Novum aan 28 projecten 

betalingen gedaan, 18 Nederlandse en 10 internatio-

nale. Ze variëren van wetenschappelijk onderzoek tot 

nascholing voor medewerkers op de werkvloer en van 

onderwijs middelen tot aangepaste lectuur. meer infor-

matie op projectniveau is te vinden in hoofdstuk 8.
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PrOJEct- tOEgEKENd  tOEgEKENd
tOEKENNINgEN 2011  2010

•  Aanvullende faciliteiten,  
dienstverlening en zorg € 462.933 € 118.014

• Innovatie en onderzoek € 849.278  € 498.648 

• Internationale projecten € 345.793 € 1.228.273 
  
 €  1.658.004 €  1.844.935

PrOJEctuItgAvEN uItgAvEN  uItgAvEN
 2011  2010

•  Aanvullende faciliteiten,  
dienstverlening en zorg € 95.094 € 257.587

• Innovatie en onderzoek € 508.604  € 709.922 

• Internationale projecten € 358.890 € 221.089 
  
 €  962.588 €  1.188.598

Projecttoekenning	2011
      Aanvullende faciliteiten, 

dienstverlening en zorg
      Innovatie en onderzoek
      Internationale projecten

Projecttoekenning	2010
      Aanvullende faciliteiten, 

dienstverlening en zorg
      Innovatie en onderzoek
      Internationale projecten

Projectuitgaven	2011
      Aanvullende faciliteiten, 

dienstverlening en zorg
      Innovatie en onderzoek
      Internationale projecten

Projectuitgaven	2010
      Aanvullende faciliteiten, 

dienstverlening en zorg
      Innovatie en onderzoek
      Internationale projecten

6%

27%
67%

28%
51%

21%

10%

53%

37%

22%
59%

19%



Met haar beleggingsbeleid streeft Stichting Novum 

ernaar om jaarlijks zo veel mogelijk een in koopkracht 

gelijkblijvend bedrag ter beschikking te stellen en 

haar vermogen op de lange termijn in reële termen in 

stand te houden.

4.1	Beleggingsresultaten	2011
Stichting Novum voert al jaren een solide beleg gings-

beleid dat gericht is op het veiligstellen van de financiële 

ondersteuning voor projecten en het behoud van het 

vermogen in koopkracht op de lange termijn.

de gewenste strategische verdeling van de totale 

effectenportefeuille is als volgt samengesteld:

• 35%	zakelijke	waarden	(aandelen	en	alternatieven);

• 65%	obligaties;

• 0%	liquiditeiten.

de ongerealiseerde waardeverschillen over de nieuwe 

portefeuille bedroeg -0,61%.

4.2	Beleggingsbeleid	en	statuut
Eind 2010 is, ondersteund door een extern adviseur, 

een voorstel geformuleerd tot aanpassing van het 

beleggingsbeleid en - statuut. Het uitgangspunt bleef 

gehandhaafd: behoud van vermogen in koop kracht 

op lange termijn en het veiligstellen van de financiële 

ondersteuning van projecten. Op basis van historische 

analyses is in 2011 een strategische verdeling van de 

asset-allocatie van de portefeuille vastgesteld, zijn een 

beleggingsbeleid en -statuut geformuleerd en is de 

portefeuille opgesplitst in een alfa- en bètamandaat. 

Het alfamandaat betreft uitsluitend aandelen en wordt 

actief beheerd. Het bètamandaat betreft aandelen en 

obligaties, die beide de index volgen. voor ieder 

mandaat is een externe vermogensbeheerder gezocht 

en per 1 mei 2011 is het beheer van de portefeuille 

overgeheveld naar deze twee nieuwe beheerders. 

daarnaast wordt Stichting Novum 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.

Beleggingen
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Financiële resultaten

5.1	Financiële	resultaten	2011
de jaarrekening 2011 is opgesteld in overeenstemming 

met de richtlijn 650 van de raad van de Jaarverslag-

geving. Het exploitatie saldo voor het boekjaar 2011 is 

uitgekomen op € 1.929.280,- negatief. van de totale 

kosten is ruim 85% gespendeerd aan de doelstellingen. 

In de begroting was uitgegaan van eenzelfde percentage.

de jaarrekening is te vinden in hoofdstuk 7, inclusief 

een goedkeurende controleverklaring van de accountant.

5.2	Begroting	2012
voor 2012 heeft Stichting Novum een begroting opge-

steld die nagenoeg gelijk is aan die van 2011. 

voor 2012 is wederom 4% van het genormaliseerde 

vermogen, dat wil zeggen € 1.942.638,- begroot voor 

projectuitgaven. de ervaringen van voorgaande jaren 

hebben geleerd dat waarschijnlijk niet alle goedgekeurde 

projectuit gaven zullen worden gerealiseerd en dat de 

getroffen voorzieningen niet in hun geheel worden 

uitgegeven. de kosten van beleggingen, die van beheer 

en administratie, en de algemene kosten zullen in 2012 

op een vergelijkbaar niveau zijn als in 2011.
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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 2011 

gewijzigd. mevrouw mr. A.W. Hoogteijling is per 31 

maart 2011 afgetreden. Zij is opgevolgd door de heer 

drs. K.A. gerritsen rA.

Per 31 december 2011 was het bestuur als volgt samen-

gesteld:

• mevrouw drs. P.m.E. van dam (secretaris);

• mevrouw drs. W.J.J.m. van Eupen (voorzitter);

• de heer drs. K.H. gerritsen rA

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

• de heer jhr.mr. m.H. reuchlin.

Op 31 maart 2012 is mevrouw drs. W.J.J.m. van Eupen 

afgetreden, conform het rooster van aftreden. Op het 

moment van publicatie van dit jaarverslag is het bestuur 

als volgt samengesteld:

• mevrouw drs. P.m.E. van dam: 

 herbenoemd tot en met 31 maart 2013;

• mevrouw drs. d.A. veldman: 

 benoemd tot en met 31 maart 2017;

• de heer drs. K.H. gerritsen rA: 

 benoemd tot en met 31 maart 2016;

• de heer drs. J.H. Pontier: 

 benoemd tot en met 18 mei 2015;

• de heer jhr.mr. m.H. reuchlin: 

 benoemd tot en met 18 mei 2015.

6.1.2 Werving van nieuwe bestuursleden

de procedure voor de werving van nieuwe bestuurs-

leden is vastgelegd in een benoemingsreglement. 

Nieu we bestuursleden worden door middel van een 

open procedure geworven. daarbij worden de gedrags-

6



regels van de Sollicitatiecode van de Nederlandse 

vereniging van Psychologen in acht genomen. 

de zittende bestuursleden kunnen kandidaten uit hun 

eigen netwerk aanbevelen deel te nemen aan de 

selec-tieprocedure. voor iedere vacature wordt een 

profielschets opgesteld, waarbij rekening wordt gehou-

den met de aanwezige en gewenste competenties.

6.1.3 Vergoeding van bestuursleden

de vergoeding die Stichting Novum aan haar bestuurs-

leden toekent, is een vacatievergoeding van € 135,- 

per vergadering. dit komt overeen met het ‘algemeen 

niveau’ van de regeling van de minister van Financiën 

van 22 november 2004 houdende de vaststelling van de 

maximumbedragen in het kader van het vacatiegelden-

besluit 1988 (regeling maximumbedragen vacatiegeld 

2004). dit bedrag is de afgelopen jaren niet aangepast 

aan de inflatie. Het vacatiegeld omvat in principe de 

vergoeding van alle persoonlijke onkosten die met 

het voorbereiden en bijwonen van een vergadering 

samenhangen, zoals eventueel noodzakelijke reiskosten, 

kosten van het gebruik van privételefoon en -computer 

en dergelijke. Het vacatiegeld is dus een bedrag per 

vergadering, inclusief een vergoeding voor eventuele 

onkosten. de berekening van de vergoeding weerspie-

gelt slechts in beperkte mate de daadwerkelijk bestede 

uren en de kwaliteit van de inbreng. In de jaarrekening 

zijn de uitbetaalde vergoedingen in 2011 opgenomen.

6.1.4 Gedragscodes FIN en Stichting Novum

Het bestuur van Stichting Novum onderschrijft de 

gedragscode van de vereniging van Fondsen in Neder-

land (FIN). daarnaast heeft zij een eigen gedragscode 

opgesteld, waarin afspraken staan over het accepteren 

van attenties en uitnodigingen voor nevenfuncties. 

Het doel van deze aanvullende gedrags code is het 

voorkomen van integriteitrisico’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 onderte-

kenen.

6.1.5 Evaluatie van eigen functioneren en organisatie

Jaarlijks evalueert het bestuur in het eerste kwartaal het 

eigen functioneren en de eigen organisatie. de evaluatie 

van de eigen organisatie heeft geleid tot een aantal aan-

passingen in het huishoudelijk reglement, de regeling 

bestuursvergoeding, de dienstverleningsovereenkomst 

met Koninklijke visio en de procedure projectaanvragen. 
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• penningmeester van het bestuur van de Stichting   

 grote Kerk Naarden;

• penningmeester van het bestuur van de 

 van den Berch van Heemstede Stichting;

• lid van het bestuur van de stichting Artisfonds;

• lid van de raad van advies van de Stichting ’t Sticht;

• ambassadeur van de Stichting Bio Kinderrevalidatie;

• lid van de raad van toezicht van de 

 Stichting landschap Noord-Holland;

• lid van het bestuur van de Stichting Ammodo.

6.2	Bestuurlijke	ondersteuning
6.2.1 Overeenkomsten van opdracht- 

en dienstverlening

Het bestuur van Stichting Novum wordt wat betreft 

de dagelijkse werkzaamheden 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 

overeenkomsten van opdracht- en dienstverlening, en 

wordt jaarlijks geëvalueerd. de facilitaire exploitatie van 

het vastgoed van Stichting Novum is in handen van de 

Willem Holtrop Stichting, die ook wordt ondersteund 

door medewerkers van Koninklijke visio.

uit de evaluatie van de overeenkomsten van opdracht- 

en dienstverlening in 2011 blijkt dat het bestuur van 

Stichting Novum tevreden is de dienstverlening, 

in het bijzonder op het financieel-administratie ve en 

ambtelijk-secretariële gebied. de facilitaire exploitatie 

van het vastgoed, dat weliswaar in beheer is gegeven 

van de Willem Holtrop Stichting, vraagt het komende 

jaar nog veel aandacht.

6.2.2 Vergoedingen

de vergoeding die Stichting Novum aan Koninklijke 

visio betaalt voor het ter beschikking stellen van haar 

medewerkers, is gebaseerd op de loonkosten conform 

de FWg 3.0-systematiek cao gehandicaptenzorg en het 

aantal ter beschikking gestelde uren conform de dienst-

verleningsovereenkomst. deze bedragen worden jaar-

lijks gecorrigeerd voor de loonontwikkeling waarover 

de sociale partners in de gehandicaptenzorg afspraken 

maken. de kosten voor de dienstverlening door 

Koninklijke visio zijn terug te vinden in de jaarrekening.

Wegens de recente benoemingen van nieuwe bestuurs-

leden heeft in 2011 geen evaluatie plaatsgevonden van 

het eigen functioneren.

6.1.6 Nevenfuncties

de bestuursleden hadden gedurende het verslagjaar 

onderstaande nevenfuncties.

Mevrouw drs. P.M.E. van Dam

Hoofdfunctie: lid van de raad van bestuur van Arkin

Nevenfuncties:

• voorzitter van de raad van toezicht van de 

 Stichting Eckmunde;

• lid van de commissie preventie van psychische 

 aandoeningen van Zonmw;

• lid van de governancecommissie Scheidsgerecht 

 gezondheidszorg;

• lid van de commissie Financiering en Bekostiging   

 ggZ Nederland.

Mevrouw drs. W.J.J.M. van Eupen

Hoofdfunctie: adjunct-directeur radio Nederland 

Wereldomroep

Nevenfuncties:

• lid van de Board of Advisors van 

 mdF training & consultancy;

• voorzitter van Bhutan + Partners.

De heer drs. K.H. Gerritsen RA

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties:

• penningmeester Stichting tot ondersteuning klein-  

 schalige voorzieningen lichamelijk gehandicapten 

 (Svlg);

• secretaris-penningmeester Stichting Artsen voor 

 Kinderen;

• secretaris-penningmeester van het bestuur van 

 Stichting FitKids.

De heer drs. J.H. Pontier

Hoofdfunctie: directeur Pontier Associates

Nevenfuncties:

• commissaris van creaim bv te Zaandam;

• commissaris van value8 te Bussum.

De heer jhr.mr. M.H. Reuchlin

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties:

• penningmeester van het bestuur van de 

 Stichting landsteiner Stichting voor 

 Bloedtransfusieresearch;
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balans (na resultaatbestemming)
ActivA	 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	

MAteriële	vAste	ActivA	(1)	 	7.469.150		 	7.606.084	

	 	 	

vorderingen	en	overlopende	ActivA	(2)	 	1.552.736		 1.008.869	

effecten	(3)	 	50.016.603		 	60.945.724	

	 	

liquide	Middelen	(4)	 	14.161.950		 	3.808.873

totAAl	ActivA	 		73.200.439		 	73.369.550
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balans (na resultaatbestemming)
pAssivA	 31-12-2011	 31-12-2010		
	 E	 E	

reserves

Continuiteitsreseve	 	-		 523.991	

Bestemmingsreserves	 	55.000.000		 	22.582.699	

Reserve	herwaarding	 	4.207.778		 	4.207.778

Reserve	niet	gerealiseerde		

koersverschillen	beleggingen	 -		 	3.457.631	

Overige	reserves	 	8.091.533		 	38.456.492

5.	Reserves	(5)	 	67.299.311		 	69.228.591	

6.	Bestemmingsfondsen	(6)	 	1.645.465		 	1.645.465	

7.	Voorzieningen	(7)	 	283.785		 	-	

8.	Langlopende	schulden	(8)	 	1.181.716		 	748.569	

9.	Kortlopende	schulden	

				en	overlopende	passiva	(9)	 	2.790.162		 	1.746.925	

	 	 		

	 	 		

totAAl	pAssivA	 	73.200.439		 	73.369.550	
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staat van baten en lasten
	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2011	 2011	 2010

	 E	 E	 E	

BAten

Baten	uit	eigen	fondsenwerving	(1)	 	400.954		 50.000		 76.877		

Baten	uit	beleggingen	(2)	 (258.172)	 2.199.694		 4.733.607		

	 	 	 	 	

Totaal	 142.782		 2.249.694		 	4.810.484	

lAsten

Besteed	aan	doelstellingen	(3)

Aanvullende	faciliteiten,	

dienstverlening	en	zorg	 462.933	 1.168.514		 118.014	

Innovatie	en	onderzoek	 	849.278		 206.844		 498.648	

Internationale	projecten	 345.793		 483.370		 1.228.273	

	

Totaal	 1.658.004		 1.858.728		 1.844.935	

Kosten	van	beleggingen	(4)	 241.386		 215.500		 170.580	

Kosten	van	beheer	en	administratie	(5)	 145.402		 145.366		 199.391

Bezoldiging	bestuurders	(6)	 27.270		 30.100		 25.900	

Exploitatieresultaat	 	(1.929.280)	 -		 2.569.678	

resultAAt	 	(1.929.280)	 	-		 2.569.678	

Resultaatbestemming

Continuiteitsreseve	 		-		 	-		 	116.904

Bestemmingsreserves	 	-	 	-		 	(1.217.298)

Reserve	niet	gerealiseerd	

koersverschil	beleggingen	 	-		 	-		 	1.502.158	

Overige	reserves	 (1.929.280)	 -		 2.167.914	

	 	(1.929.280)	 -		 2.569.678	
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	 	 2011	 	 2010

	 	 in	1.000	E	 	 in	1.000	E	

KAsstrooM	uit	operAtionele	Activiteiten

Resultaat	 	 	1.929-	 	 	2.570	

	

Veranderingen	in	vlottende	middelen:	 	 	 	 	

	-	vorderingen	 544-	 	 346-	

	-		kortlopende	schulden	(exclusief	schulden		 	 	 	 	

aan	kredietinstellingen)	 1.043		 	 	43

	 	 499		 	 	303-

	 	 	 	 	

Totaal	kasstroom	uit	operationele	activiteiten	 	 	1.430-	 	 	2.267	

	 	

KAsstrooM	uit	investeringsActiviteiten	

Mutatie	in	materiële	vaste	activa	 137		 	 127		

Mutatie	in	effecten	 10.929		 	 827		

Mutatie	voorziening	 	284		 	 		

Totaal	kasstroom	uit	investeringsactiviteiten	 	 	11.350		 	 	954	

	 	

	KAsstrooM	uit	finAncieringsActiviteiten	 	 	

Overige	mutaties	langlopende	schulden	 	433		 	 403	

Totaal	Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	 	 433		 	 	403

totAle	KAsstrooM	 	 	10.353		 	 	3.624

	

Liquide	middelen	per		1	januari	 	 3.809		 	 	185	

Totale	kasstroom	 	 	10.353		 	 	3.624

liquide	Middelen	
per	31	deceMBer	 	 	14.162		 	 	3.809		

kasstroomoverzicht
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Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 

Fondsenwervende instellingen.

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 toepassing van grondslagen en 

de gerapporteerde waarde van de activa en verplich-

tingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellin-

gen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 

perioden waarvoor herziening gevolgen heeft.

Stelselwijziging	 	 	 	
“in de jaarrekening 2011 is een stelselwijziging 

toegepast op de presentatie van het vermogen 

(reserves). Deze stelselwijziging heeft geen effect 

op het resultaat en de grootte van het vermogen.“

Financiële	instrumenten
“Financiële instrumenten omvatten effecten, 

overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren 

en overige te betalen posten. Financiële instrumen-

ten worden bij de eerste opname verwerkt tegen 

reële waarde. na de eerste opname worden 

financiële instrumenten op de hierna beschreven 

manier gewaardeerd.“ 

Verslaggevingperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 

verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen 

met het kalenderjaar.     

     

“De grondslagen die worden toegepast voor de 

waardering van activa en passiva en de resultaat-

bepaling zijn gebaseerd op historische kosten, voor 

zover niet anders vermeld. Tenzij anders is vermeld, 

zijn de posten van de jaarrekening tegen de nomi-

nale waarde opgenomen.“ 

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 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.

Materiële	activa
De waardering is geschied tegen aanschaffings- 

respectievelijk oorspronkelijke inbrengwaarden onder 

aftrek van daarop toegepaste afschrijvingen met 

uitzondering van het terrein aan de amersfoortse-

straatweg 180 te Huizen. Dit terrein is gewaardeerd 

op basis van de actuele waarde per 31 december 

1986, waarin het waardeverminderend aspect uit 

hoofde van de beperkte bestemming is verdiscon-

teerd. er wordt op gebouwen en woningen lineair 

afgeschreven 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.     

       

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.    

GrondslaGen voor waarderinG van 
activa en passiva en resultaatbepalinG 
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De niet gerealiseerde koersverschillen worden ver-

antwoord via de resultatenrekening. 

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op de nomi-

nale waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid.  

reserves

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de 

continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) 

tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. 

als gevolg van een stelselwijziging in 2011 is de 

reserve vrijgevallen ten gunste van de reserve als 

bron van inkomsten.

   

Bestemmingsreserves
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestem-

mingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft 

geen verplichting, het bestuur kan deze beperking 

zelf opheffen. 

Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van activa die worden 

gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgeno-

men in de herwaarderingsreserve. Worden waarde-

veranderingen van deze activa niet onmiddellijk in 

het resultaat verwerkt, dan worden waardeveran-

deringen direct in het eigen vermogen (herwaarde-

ringsreserve) verwerkt. De herwaarderingsreserve 

wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger 

dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van 

historische kostprijs en de boekwaarde op basis van 

actuele waarde.

Fondsen
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn ver-

kregen met een door derden aangegeven specifieke 

bestemming.

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.

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	 	 	 	 31-12-2011	 31-12-2010

	 	 	 	 E	 E

Terreinen	 	 	 	 	4.335.429		 	4.335.429	

Terreinenvoorzieningen	 	 	 	 	337.500		 	360.000	

Gebouwen	locatie	Huizen	 	 	 	 	2.796.221		 2.910.655	

	 	 	

	 	 	 	 		7.469.150		 	7.606.084	

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

	 terreinen	 terrein		 geBouwen		 totAAl	2011	 totAAl	2010

	 	 voorzieningen

Aanschafwaarde  E	 E	 E	 E	 E

Saldo	1	januari	2011	 	4.335.429		 450.000		 4.067.826			 8.853.255			 8.843.024

Aankopen		 	-		 	-		 		 	 10.231

Desinvesteringen	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

Saldo	31	december	2011	 	4.335.429		 450.000		 4.067.826		 8.853.255		 	8.853.255	

	 	 	 	 	 	

Afschrijvingen	 E	 E	 E	 E	 E	 	

Saldo	1	januari	2011	 	-		 90.000		 1.157.171		 1.247.171		 	1.110.237	

Afschrijvingen	 	-		 	22.500		 	114.434		 136.934		 	136.934

Desinvesteringen	 -		 	-		 	-		 -	 -

Saldo	31	december	2011	 	-		 	112.500		 1.271.605		 1.384.105		 	1.247.171	

Boekwaarde	31	december	2011	 4.335.429		 337.500		 2.796.221		 7.469.150		 	7.606.084		

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.

toelichtinG op de balans
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2. Vorderingen en oVerlopende actiVa	 31-12-2011	 31-12-2010
	 E	 E

Interest	obligaties	 505.952		 	615.211

Interest	banken	 	61.185		 	10.856

Dividendbelasting	 19.908		 	13.577

Willem	Holtrop	Stichting	 	524.050		 	336.222

Erfstellingen	en	legaten	 432.358		 	33.000

Nalatenschappen	met	vruchtgebruik	bij	derden	 	3		 	3	

Overige	vorderingen	 9.280		 	-		

	 	1.552.736		 	1.008.869

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	eindigt	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	 31-12-2011	 31-12-2010	

met	vruchtgebruik	bij	derden E	 E	

Erflater		 Vruchtgebruiker	

L.	van	Sterkenburg	 M.	van	Raamsdonk-Schevichaven	 	 	 	

Hotelvakschool,	Den	Haag	1)	 1		 	1	

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

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

	 		

	 	 3				 3
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3.	effecten	 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	

Waarde	per	1	januari	 	60.945.724		 61.772.675	

Bij:	aankopen/inschrijvingen		 	63.063.597		 6.582.244	

	 124.009.321		 68.354.919	

Af:	verkopen	en	lossingen	tegen	aankoopwaarde	 70.209.526		 10.246.459	

Subtotaal	 	53.799.795		 58.108.460	

Mutaties	niet	gerealiseerde	koersverschillen	boekjaar	 	

beleggingen	 	(3.783.192)	 2.837.264	

Waarde	per	31	december	 	50.016.603		 60.945.724	

	 31-12-2011	 31-12-2010

Het	niet	gerealiseerde	koersverschil	boekjaar	is	als	volgt		 E	 E

in	het	eigen	vermogen	verwerkt:	 	

Reserve	niet	gerealiseerd	koersverschil	effecten	 	-		 1.502.158		

Overige	reserves	 	(3.783.192)	 1.335.106	 	

	

	 	(3.783.192)	 2.837.264	

De	effecten	worden	ter	belegging	aangehouden.	 	

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

4.	liquide	Middelen	 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E

ABN	AMRO	MeesPierson	 13.565.699		 3.785.286		

BinckBank	N.V.		 572.526		 -	

Van	Lanschotbank		 23.725		 23.587		

	 	

	 14.161.950		 3.808.873	

De	liquide	middelen	zijn	terstond	opeisbaar.
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de	mutaties	in	de	reserves	in	het	boekjaar	2011	 	 	 	

	 	 	 	 reSerVe	niet		

	 	 	 reSerVe	 gereAliSeerde		

	 ContinuiteitS		 beSteMMingS	 HerwAAr-		 koerSVerSCHillen		 oVerige	

	 reSerVe	 reSerVeS	 dering	 beleggingen	 reSerVeS	 	31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E

Stand	per	1	januari	 	523.991		 22.582.699		 4.207.778		 3.457.631		 38.456.492		 69.228.591		 66.658.913	

Mutaties	

Toevoeging	via		

resultaatbestemming	 	-			 -			 -			 -			 -1.929.280		 -1.929.280		 3.786.976	

Bestedingen	via	

resultaatbestemming	 	523.991		 -32.417.301	 -			 3.457.631	 		28.435.679	 	-	 	1.217.298

	 	

Stand	per	31	december	 -		 	55.000.000		 4.207.778		 	-		 	8.091.533			67.299.311			69.228.591	

	 	 	 	 	 	

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

continuîteitsreserve	 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 523.991		 407.087	

Resultaatbestemming	 -		 116.904

Vrijval	ten	gunste	van	reserve	als	bron	van	inkomsten	 523.991-	 -

	 -		 523.991	

De	continuïteitsreserve	was	bedoeld	als	buffer	bij	tegenvallende	inkomsten	of	onverwachte	uitgaven.	

De	omvang	van	de	continuïteitsreserve	was	bepaald	op	maximaal	25	procent	van	de	totale	jaaruitgaven.	

Het	nieuw	geformuleerde	beleid	van	Stichting	Novum	is	de	vorming	van	een	‘Reserve	als	bron	van	inkomsten’.	

Om	de	continuiteit	te	waarborgen	is	aan	deze	nieuwe	reserve	een	minimum	gesteld	van	EUR	55	miljoen.	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

3.	effecten	 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	

Waarde	per	1	januari	 	60.945.724		 61.772.675	

Bij:	aankopen/inschrijvingen		 	63.063.597		 6.582.244	

	 124.009.321		 68.354.919	

Af:	verkopen	en	lossingen	tegen	aankoopwaarde	 70.209.526		 10.246.459	

Subtotaal	 	53.799.795		 58.108.460	

Mutaties	niet	gerealiseerde	koersverschillen	boekjaar	 	

beleggingen	 	(3.783.192)	 2.837.264	

Waarde	per	31	december	 	50.016.603		 60.945.724	

	 31-12-2011	 31-12-2010

Het	niet	gerealiseerde	koersverschil	boekjaar	is	als	volgt		 E	 E

in	het	eigen	vermogen	verwerkt:	 	

Reserve	niet	gerealiseerd	koersverschil	effecten	 	-		 1.502.158		

Overige	reserves	 	(3.783.192)	 1.335.106	 	

	

	 	(3.783.192)	 2.837.264	

De	effecten	worden	ter	belegging	aangehouden.	 	

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

4.	liquide	Middelen	 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E

ABN	AMRO	MeesPierson	 13.565.699		 3.785.286		

BinckBank	N.V.		 572.526		 -	

Van	Lanschotbank		 23.725		 23.587		

	 	

	 14.161.950		 3.808.873	

De	liquide	middelen	zijn	terstond	opeisbaar.

pAssivA

5.	reserves
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Bestemmingsreserves	

De	bestemmingsreserves	zijn	gevormd	op	basis	van	door	het	bestuur	aangegeven	doelstellin-

gen.	Het	bestuur	van	Novum	heeft	haar	vermogens-	en	beleggingsbeleid	in	2011	aangepast.	

Belangrijkste	aanpassing	betreft	de	vorming	van	een	Reserve	als	bron	van	inkomsten.	Deze	

reserve	dient	als	bron	om	inkomsten	te	genereren	voor	de	doelstellingen	van	Novum	en	heeft	

het	karakter	van	een	financiële	buffer:	de	omvang	van	deze	reserve	mag	niet	lager	zijn	dan	

EUR	55	miljoen.	Als	de	reserve	lager	mocht	worden,	wordt	het	giftenbeleid	van	Stichting	No-

vum	aangepast.	Met	de	vorming	van	de	Reserve	als	bron	van	inkomsten	vervalt	de	noodzaak	

voor	het	vormen	van	een	continuiteitsreserve.	Deze	is	dan	ook	toegevoegd	aan	de	Reserve	

als	bron	van	inkomsten.		 	 	

	 	

Ook	de	reserves	reserve	inkomensdepot,	reserve	financiering	activa	en	reserve	niet	gerea-

liseerde	koersverschillen	zijn	vervallen.	De	reserve	inkomensdepot	was	gekoppeld	aan	het	

inkomensdepot	uit	de	oude	beleggingsportefeuille.	Met	de	vorming	van	het	nieuwe	beleg-

gingsbeleid	is	het	inkomensdepot	vervallen,	derhalve	is	ook	de	reserve	niet	meer	noodzake-

lijk.	De	reserves	‘financiering	activa’	en	‘niet	gerealiseerde	koersverschillen	beleggingen’zijn	

tevens	vervallen	en	opgenomen	in	de	‘Reserve	als	bron	van	inkomsten’.	 	 	

	 	

Vanuit	de	overige	reserves	is	ruim	EUR	28	miljoen	toegevoegd	aan	de	‘Reserve	als	bron	van	

inkomsten’	zodat	de	omvang	van	de	reserve	voldoet	aan	de	gestelde	minimale	grootte.	

reserve	financiering	activa	 31-12-2011	 31-12-2010	
	 E	 E

Stand	per	1	januari	 	7.606.084		 	7.732.787			

Bestedingen	via	resultaatbestemming	 -	 126.703-	

Vrijval	ten	guste	van	reserve	als	bron	van	inkomsten	 7.606.084	 -

		 	 	

		 -		 7.606.084	

Dit	deel	van	het	vermogen	was	vastgelegd	in	materiële	vaste	activa	in	het	kader	van	de	doel-

stelling	of	in	gebruik	voor	de	bedrijfsvoering.	De	reserve	muteert	met	aanschaf,	afschrijving	

en	herwaardering	van	de	vastgelegde	middelen.	Als	gevolg	van	een	stelselwijziging		is	de	

reserve	financiering	activa	vrijgevallen	ten	gunste	van	de	“Reserve	als	bron	van	inkomsten”.	 	
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reserve	inkomensdepot 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 14.976.615		 	16.067.210

Bestedingen	via	resultaatbestemming	 	-		 	1.090.595-

Vrijval	ten	gunste	van	reserve	als	bron	van	inkomsten	 	14.976.615-	 	

	 -	 14.976.615	

	 	

Stichting	Novum	had	een	deel	van	haar	beleggingsportefeuille	afgezonderd	van	de	overige	

beleggingen	in	de	vorm	een	inkomensdepot.	Dit	inkomensdepot	was	bedoeld	om	de	

projecten	op	korte	tot	middellange	termijn	te	kunnen	financieren.	Als	gevolg	van	een	

wijziging	in	vermogens-	en	beleggingsbeleid	is	de	reserve	inkomensdepot	vrijgevallen	ten	

gunste	van	de	“Reserve	als	bron	van	inkomsten”.

reserve	als	bron	van	inkomen	 31-12-2011	 31-12-2012	
	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 -		 -	

Resultaatbestemming	 -		 	-	

Mutatie	als	gevolg	van	vrijval	continuiteitsreserve	 523.991	 -	

Mutatie	als	gevolg	van	vrijval	reserve	financiering	activa	 7.606.084		 	-	

Mutatie	als	gevolg	van	vrijval	reserve	inkomensdepot	 14.976.615	 -	

Mutatie	als	gevolg	van	vrijval	reserve	niet		 	

gerealiseerde	koersverschillen	beleggingen	 3.457.631	 -	

Mutatie	als	gevolg	van	vrijval	overige	reserves	 28.435.679	 -	

	 55.000.000	 -

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	dient	een	minimale	grootte	te	hebben	van	EUR	55	miljoen.	 	 	

	

Totaal	bestemmingsreserves	 55.000.000	 22.582.699
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reserve	niet	gerealiseerde		 31-12-2011	 31-12-2010

koersverschillen	van	beleggingen	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 3.457.631		 	1.955.473

Toevoeging	via	resultaatbestemming	 	-		 	1.502.158	

Vrijval	ten	gunste	van	reserve	als	bron	van	inkomsten	 3.457.631-	 	-	

	 	-		 3.457.631

Als	gevolg	van	een	stelselwijziging		is	de	reserve	niet	gerealiseerde	koersverschillen	beleggin-

gen	vrijgevallen	ten	gunste	van	de	“Reserve	als	bron	van	inkomsten”.

overige	reserves	 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 	38.456.492		 	36.288.578	

Toevoeging	via	resultaatbestemming	 1.929.280-	 	2.167.914

Vrijval	ten	gunste	van	reserve	als	bron	van	inkomsten	 	28.435.679-	 	-	

		 8.091.533		 	38.456.492	

De	overige	reserves	zijn	voor	EUR	7.469.150	ter	financiering	van	de	materiële	vaste	activa.	 	

reserve	herwaardering	 31-12-2011	 31-12-2010	 	
	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 4.207.778		 4.207.778	

Toevoeging	via	resultaatbestemming	 -		 	-	

	

	 4.207.778		 	4.207.778	

	

Dit	bedrag	betreft	een	reserve	voor	het	verschil	tussen	de	actuele	waarde	van	de	grond	van	het	

terrein	in	Huizen,	gebaseerd	op	een	taxatie	uit	1986	en	de	historische	aanschafprijs.
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6.	BesteMMingsfondsen

	 elisABeth		 stichting	 de	heuKeloM	 31-12-2011	 31-12-2010	

	 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	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

	 	 	 	 	 	

Stand	per	31	december	 273.489		 	1.317.674		 	54.302		 	1.645.465	 	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	

bewoners	van	de	locatie	De	Heukelom.

7. Voorzieningen 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	

Stand	1	januari	 -		 -

Toevoeging	 283.785

Onttrekking	 -	 -

Stand	per	31	december		 283.785		 -	

8. langlopende schulden 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	

Projectverplichtingen	met	looptijd	langer	dan	1	jaar	 1.181.716		 748.569

	

Stand	per	31	december		 1.181.716		 748.569
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	 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	

Crediteuren	 21.273		 22.165	

	 	

Koninklijke	Visio,		 	945.049		 96.099	

Koninklijke	Visio,	inzake	onderwijs	 	779		 73.896	

	 	

Overige	schulden	 	 	

•	Beheerloon	beleggingen	 19.364		 32.693	

•	Accountantskosten	 	10.050		 17.610	

•	Projecten	 1.757.358		 1.495.089	

•	Diversen	 36.289		 9.373	

	 	 	 	 		

	 	2.790.162		 1.746.925		

	 	

Het	verloop	van	de	langlopende	en	kortlopende	schulden		inzake	projecten	

was	in	het	verslagjaar	als	volgt:

	 31-12-2011	 31-12-2010

	 E	 E	

Stand	per	1	januari	 2.243.658		 1.565.548	

Nieuwe	aangegane	verplichtingen		 1.747.505		 1.955.594	

Uitgaven	boekjaar	 962.588		 	1.188.598	

Reeds	betaald	en	teruggevorderd	 -		 21.773	

Vervallen	verplichtingen	 89.501		 110.659	

	

	 	2.939.074		 2.243.658	

Niet	in	de	balans	opgenomen	rechten	en	verplichtingen	 	 	 	 	

	 31-12-2011	 	 	 	

Garanties	 E	 	 	 	

	 2.676.795	 	 	 	

	 	P.M		 	 	 	

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.	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

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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toelichtinG op de staat van baten en lasten

bAten	

1. Baten uit eigen 	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

    fondsenwerVing	 2011	 2011	 2010

	 E	 E	 E	

Legaten	 	400.000		 48.000		 41.196		

Giften	 954		 2.000		 35.681	

	 	 	 	 	

		 400.954		 50.000		 76.877		

	 	 	 	 	

De	baten	uit	eigen	fondsenwerving	zijn	hoger	dan	begroot	en	dit	wordt	veroorzaakt	door	de	

ontvangst	van	een	nalatenschap.

	 	 	 	

2. Baten uit Beleggingen	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2011	 2011	 2010

	 E	 E	 E	 	

Dividend		 260.156		 400.000		 314.669		

Interest	obligaties	 899.002		 675.000			 1.291.819	

(On)gerealiseerde	koersverschillen	 (1.769.106)			 980.000			 2.965.311	

Interest	(excl.	interest	obligaties)	 236.717		 19.000		 29.352		

Huuropbrengst	gebouwen	 115.059			 125.694		 132.456		 	

	 	 	 	 		

	 	(258.172)			 2.199.694			 4.733.607	

	 	 	 	

In	2011	zijn	de	baten	uit	beleggingen	negatief	als	gevolg	van	wisseling	van	vermogensbeheerder.	

Hierdoor	is	medio	2011	de	“oude”	portefeuille	verkocht	en	zijn	door	de	nieuwe	vermogensbeheerder	

nieuwe	posities	ingenomen.	Door	de	onrust	op	de	markt	zijn	is	een	groot	deel	van	de	portefeuille	

liquide	gehouden	waardoor	de	interestbaten	hoger	zijn	dan	begroot.	
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In	de	post	(on)gerealiseerde	koersverschillen	is	een	negatief	bedrag	van	EUR	3.783.192	verantwoord	voor	

ongerealiseerde	koersverschillen.	Het	verlies	wordt	met	name	veroorzaakt	door	de	opgebouwde	ongerealiseerde	

koersverschillen	voor	2011,	ad	3,4	miljoen.	

Het	bedrag	is	als	volgt	te	specifieren.	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 Ongerealiseerde	 Ongerealiseerde	 Gerealiseerde	 Realisatie	

	 koersverschillen	 koersverschillen	 koersverschillen	 koersverschillen

	 per	1	jan	2011	 per	31	dec	2011	 in	2011	 in	2011

	 E	 E	 E	 E	 	

Oude	vermogensbeheerder	 3.457.631		 	(23.237)	 2.592.909		 887.959)

Nieuwe	vermogensbeheerder	 	-		 (302.324)	 	(578.823)	 (881.147)

	 	 	 	

	 3.457.631		 (325.561)	 2.014.086	 	(1.769.106)

	 	 	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	

In	de	huuropbrengst	gebouwen	is	een	bedrag	van	EUR	136.934	begrepen	voor	de	afschrijvingslasten.	

De	Willem	Holtrop	Stichting	voert	het	beheer.	Deze	afschrijvingslasten	zijn	verantwoord	in	de	jaarrekenining	

van	de	Willem	Holtrop	Stichting.	 	 	 	 	 	

	 	 	

toelichtinG op de staat van baten en lasten
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lASten	 	 	
   

3. Besteed aan doelstellingen                                                   AAngegAne	 totAAl

     VrijVAl	 koSten	 VerpliCHting	 werkelijk

doelstelling: aanVullende faciliteiten,	 2011	 2011	 2011	Voor	2012	 2011

dienstVerlening en zorg	 E	 E	 E	 E

•	Visio,	LSSB	audiotheek	 (6.639)	 -	 	43.519		 	36.880	

•	Speeltoestel	KIOSB	 (617)	 -	 	-		 	(617)	

•	Microaanvragen	 (41.872)	 -	 	50.000	 	8.128	

•	Visio,	LSSB	inz.	onderwijs	Godsdienstonderwijs	 	-	 -	 -	 	(6.773)

•	Tilliften	Heukelom		 -	 -	 -	 -	

•	Visio,	LOSB	opstart	nieuwe	onderwijsvoorziening	NHN	 	-	 -	 -	 	-

•	Voorzieningen	nieuwbouw	Amshoffweg	doelgroep	 -	 153.000	 -	 153.000

•	Verbouwing	woningen	Vooronder	 -	 -	 80.000	 80.000

•	Radio	509	 -	 -	 41.337	 41.337

•	Visiobus	 	-	 	-		 	67.979		 67.979	

•	Social	media	 	-	 	-		 	50.058		 50.058

•	Pilot	Link	for	all	 	-	 	-		 	26.168		 26.168	

	 	 	

	 	(49128)	 	153.000		 	359.061		 	462.933	

doelstelling: innoVatie en onderzoek	 	 	

•	St.	InZicht	 -	 -	 	137.000		 	137.000	

•	Visio,	LSSB	inzake	onderwijs	Leerstoel	videologie	 -	 -	 	-		 	-	

•	1ste	fase	methodiek	ontwikkeling	kind	en	jeugd	 -	 	-		 -	 	-	

•	Totale	communicatie	 -	 	-		 -	 	-	

•	Bewegen	naar	zelfvertrouwen	 -	 -	 -	 -	

•	Maatschappelijke	participatie	irt	vrijetijdsbesteding	 -	 -	 -	 	-	

•	Kennisnetwerk	voor	mobiliteit	met	langzame	gemoriseerde	voertuigen	 -	 -		 	-	

•	Koninklijke	Visio	OOG	bus	 -	 -	 	-		 	-

•	Arbeid,	haalbaarheidsonderzoek	Social	Firm	 (1.556)	 -	 	-		 	(1.556)	

•	Ontwikkeling	Activiteitenmap	Visueel	Functioneren	 	-	 -	 -	 -

•	Het	gaat	om	MEI	 -	 70.000	 25.130	 95.130

•	Viziris	 -	 22.500	 67.500	 	90.000

•	Verbetering	arbeidsparticipatie	 -	 16.688	 83.440	 	100.128	

•	Leestraining	hemianopsie	 	-	 -	 77.473	 77.473

•	Lichtlab	 	-	 -	 31.103	 31.103	

•	Leerstoel	VU	 	-	 -	 320.000	 320.000	

	 (1.556)	 	109.188		 	741.646		 	849.278	

	 	 	 	 	



Jaarverslag Stichting Novum     39

	 	 	 	 	 AAngegAne	 	 	 	 	 	

begroting	 werkelijk	 VrijVAl	 koSten	 VerpliCHting

	 2011	 2010	 2010	 2010	 2010	Voor	2011

	 E	 E	 E	 E	 E

	 	1.168.514		 -	 -	 -	 -

		 -	 85.000		 	-		 	-		 	85.000	

	 	-		 	5.000		 	-		 	-		 5.000

	 	-		 	50.000		 	-		 -	 50.000	

	 -	 	(6.773)		 	(6.773)		 	-		 	-	

	 -	 	(213)	 	(213)	 	-		 -	

	 -	 (15.000)		 (15.000)	 	-		 -	

	 -	 	-		 	-		 	-		 	-	

	 -	 -		 	-		 	-		 	-	

	 -	 -		 	-		 	-		 	-	

	 -	 	-		 	-		 	-		 	-	

	 -	 	-		 	-		 	-		 	-	

	 	 	 	 	 	

	1.168.514		 	118.014		 	(21986)	 	-		 	140.000	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 -	 137.000		 -	 -	 	137.000	

	 -	 	65.340		 -	 -	 	65.340	

	 	120.000		 	120.000		 -	 120.000	 -	 	 	

		 86.844		 86.844	 	-		 86.844	 -	 	 	 	

	 -	 72.982	 -	 -	 72.982	 	

	 -	 	32.800		 -	 	-		 32.800	

	 -	 	43.522		 -	 -	 43.522	 	 	

	 -	 	(35.000)		 (35.000)	 -	 -	 	 	

	 -	 	-		 -	 -	 -	 	 	

	 -	 	(24.840)		 (24.840)	 -	 	-	

	 -	 	-		 -	 -	 	-	

	 -	 	-		 -	 -	 	-	

	 -	 	-		 -	 -	 	-	

	 -	 	-		 -	 -	 	-	

	 -	 	-		 -	 -	 	-

	 -	 	-		 -	 -	 	-

	 	 	 	

		 206.844		 	498.648		 	(59.840)	 	206.844		 	351.644	
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		 	 	 AAngegAne	 totAAl

	 VrijVAl	 koSten	 VerpliCHting	 werkelijk	

doelstelling: internationale projecten	 2011	 2011	 2011	Voor	2012	 2011		

	 E	 E	 E	 E

•	Visio	International	(ICEVI)	 (24.902)	 -	 	31.000		 6.098	

•	Visio,	LSSB	 -	 -	 	32.000		 	32.000	

•	Congres	en	onvoorzien	 (12.068)	 -	 	15.700		 	3.632	

•	Tajikistan		 -	 -	 -	 	-	

•	Bosnie	 -	 	-	 -	 -	

•	Bosnie	en	Kroatie	 -	 	-		 -	 	-	

•	Tajikistan	(verbetering	onderwijs	en	revalidatie)	 	(210)	 -	 -	 	(210)

•	Oekraine	 -	 -	 	-		 	-	

•	Egypte	 -	 -	 	-		 	-

•	Egypte	(vervolg)	 -	 -	 	-		 	-	

•	Vietnam	(early	intervention)	 (1.637)	 -	 	-		 	(1.637)	

•	Lithuana	(early	intervention	and	integrated	education)	 -	 -	 305.910	 	305.910	

	

	 (38.817)	 	-		 	384.610		 	345.793	

	 	 	

totaal	besteed	aan	doelstellingen	 	(89.501)	 	262.188		 	1.485.317		 	1.658.004

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Bestedingspercentage	doelstellingen	in	vergelijking		 	 	 	 1161%

met	totaal	van	de	baten	 	 	 	

	 	 	 	 	

Bestedingspercentage	doelstellingen	in	vergelijking		 	 	 	 80%

met	totaal	van	de	lasten	 	 	
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	 	 	 	 	 AAngegAne	 	 	 	 	 	

begroting	 werkelijk	 VrijVAl	 koSten	 VerpliCHting

	 2011	 2010	 2010	 2010	 2010	Voor	2011

	 E	 E	 E	 E	 E

	 -	 	32.000		 -	 -	 32.000	

	 -	 	31.000	 	-	 -	 	31.000	

	 -	 	15.700		 -	 -	 15.700	 	 	

		 -	 	400.094		 -	 -	 400.094	 	 	

	 	-		 	153.280		 -	 -	 153.280	 	 	

	 -	 	136.662		 -	 -	 136.662	 	 	

	 20.000	 	20.000		 -	 20.000	 -	 	 	

	 463.370	 463.370		 -	 	463.370		 -	

	 -	 	(28.833)		 (28.833)	 -	 -	 	 	

	 -	 	5.000		 -	 -	 5.000	 	 	

	 -	 	-		 -	 -	 	-	

	 -	 -	 	-	 -	 -	 	

	 	 	

		 483.370		 1.228.273		 	(28.833)	 	483.370		 	773.736	

	 	 	 	 	 	 	 	

	1.858.728		 	1.844.935		 	(110.659)	 	690.214		 	1.265.380	

	

	 	 	 	 	 	 	

	 83%	 38%	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 83%	 82%
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4.	Kosten	vAn	Beleggingen	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2011	 2011	 2010

	 E	 E	 E

Beheerloon	 127.606		 138.000		 129.443	

Verwervingskosten		 82.139		 	45.000		 14.691	

Bewaarloon	 24.141		 25.000		 19.446	

Huismeesterschap	Visio	 	7.500		 7.500		 	7.000	

	 	 	 	 	

	 	241.386		 215.500		 170.580		

De	verwervingskosten	zijn	incidenteel	hoger	dan	begroot.	Dit	wordt	veroorzaakt	door	een	wijziging	van	

vermogensbeheerder	waarbij	de	oude	portefuille	is	geliquideerd.	

Het	netto	resultaat	van	de	beleggingen	is	als	volgt:

nettoresultAAt	 	werkelijk		 begroting	 werkelijk

vAn	Beleggingen	 2011	 2011	 2010

	 E	 E	 E	
	

Opbrengsten	 	(258.172)	 	2.199.694		 4.733.607	

Kosten	 241.386		 215.500		 170.580	

	 	 	 	 	

	 (499.558)	 1.984.194		 4.563.027

5.	Kosten	vAn	Beheer		 werkelijk		 begroting	 werkelijk

				en	AdMinistrAtie	 2011	 2011	 2010

	 E	 E	 E

Bureaukosten	 95.422		 93.000		 93.264	

Algemene	kosten	 35.409		 45.500		 88.395	

Verzekeringen	en	belastingen	 	1.763		 2.000		 1.666	

Overige	uitgaven	 12.808		 4.866		 16.066	

	

	 	145.402		 145.366		 199.391

De	algemene	kosten	zijn	lager	dan	in	2010	wat	wordt	veroorzaakt	door	lagere	juridische	kosten.	

De	overige	uitgaven	zijn	lager	dan	de	kosten	in	2010	en	dit	wordt	veroorzaakt	door	een	minder	

representatiekosten.		 	 	 	 	
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In	de	post	overige	uitgaven	zijn	EUR	513	aan	fondsenwervingskosten	opgenomen.	Dit	is	0,1%	van	de	

ontvangen	baten.	(2010:	1,5%).	 	 	 	

	 	 	

De	stichting	heeft	ervoor	gekozen	om	de	verdeling	van	de	kosten	van	beheer	en	administratie	

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

inzichtelijk	vindt.	

6.	Bezoldiging	Bestuurders	 werkelijk		 begroting	 werkelijk

	 2011	 2011	 2010

	 E	 E	 E

Bestuursvergoeding	 27.270		 30.100		 	25.900	

	 	 	 	

	 	 	

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.	
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1 Goedkeuring bestuur
Het	bestuur	van	de	Stichting	Novum	heeft	de	jaar-

rekening	in	haar	vergadering	d.d.	29	mei	2012	besproken	

en	goedgekeurd.	

2 Resultaatbestemming
De	resultaatbestemming	is	gespecificeerd	onderaan	de	

staat	van	baten	en	lasten		

3 Gebeurtenissen na balansdatum
Stichting	Novum	is	voornemens	in	2012	juridisch	te	

fuseren	met	de	navolgende	stichtingen:

·	Stichting	‘Prins	Alexander	Instituur	voor	Onderwijs	en		

	 Huisvesting	voor	Slechtziende	Kinderen’;

·	Stichting	Vrienden	van	Het	Loo	Erf;

·	Stichting	Tehuis	voor	Volwassen	Blinden;

·	Mr	H.P.	van	Heukelomstichting;

·	Hermannus	van	Tongeren	Stichting;

·	Stichting	Koninklijk	Instituut	tot	Onderwijs	van	

	 Slechtzienden	en	Blinden.	

De	fusie	zal	waarschijnlijk	zeer	beperkte	effecten	hebben	

op	het	vermogen	en	het	resultaat	in	het	boekjaar	2012	

voor	de	Stichting	Novum.		

4 Controleverklaring 
Aan: het bestuur van de Stichting Novum

Wij	hebben	de	jaarrekening	2011	van	Stichting	Novum	te	

Huizen	gecontroleerd.	Deze	jaarrekening	bestaat	uit	de	

balans	per	31	december	2011	en	de	staat	van	baten	en	

lasten	met	de	toelichting,	waarin	zijn	opgenomen	

een	overzicht	van	de	gehanteerde	grondslagen	voor	

financiële	verslaggeving	en	andere	toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het	bestuur	van	de	stichting	is	verantwoordelijk	voor	het	

opmaken	van	de	jaarrekening	die	het	vermogen	en	het	

resultaat	getrouw	dient	weer	te	geven	in	overeenstem-

ming	met	de	Richtlijn	voor	de	jaarverslaggeving	voor	

Fondsenwervende	Instellingen	(RJ	650).	Het	bestuur	is	

tevens	verantwoordelijk	voor	een	zodanige	interne	be-

heersing	als	het	noodzakelijk	acht	om	het	opmaken	van	

de	jaarrekening	mogelijk	te	maken	zonder	afwijkingen	

van	materieel	belang	als	gevolg	van	fraude	of	fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze	verantwoordelijkheid	is	het	geven	van	een	oordeel	

over	de	jaarrekening	op	basis	van	onze	controle.	Wij	

hebben	onze	controle	verricht	in	overeenstemming	met	

Nederlands	recht,	waaronder	de	Nederlandse	controle-

standaarden.	Dit	vereist	dat	wij	voldoen	aan	de	voor	ons	

geldende	ethische	voorschriften	en	dat	wij	onze	controle	

zodanig	plannen	en	uitvoeren	dat	een	redelijke	mate	

van	zekerheid	wordt	verkregen	dat	de	jaarrekening	geen	

afwijkingen	van	materieel	belang	bevat.	

Een	controle	omvat	het	uitvoeren	van	werkzaamheden

ter	verkrijging	van	controle-informatie	over	de	bedragen	

en	de	toelichtingen	in	de	jaarrekening.	De	geselecteerde	

werkzaamheden	zijn	afhankelijk	van	de	door	de	accoun-

tant	toegepaste	oordeelsvorming,	met	inbegrip	van	het	

inschatten	van	de	risico’s	dat	de	jaarrekening	een	afwij-

king	van	materieel	belang	bevat	als	gevolg	van	fraude	of	

fouten.	Bij	het	maken	van	deze	risico-inschattingen	neemt	

de	accountant	de	interne	beheersing	in	aanmerking	die	

relevant	is	voor	het	opmaken	van	de	jaarrekening	en	voor	

het	getrouwe	beeld	daarvan,	gericht	op	het	opzetten	van	

controlewerkzaamheden	die	passend	zijn	in	de	omstan-

digheden.	Deze	risico-inschattingen	hebben	echter	niet	

tot	doel	een	oordeel	tot	uitdrukking	te	brengen	over	de	

effectiviteit	van	de	interne	beheersing	van	de	stichting.	

Een	controle	omvat	tevens	het	evalueren	van	de	

geschiktheid	van	de	gebruikte	grondslagen	voor	financi-

ele	verslaggeving	en	van	de	redelijkheid	van	de	door	het	

bestuur	van	de	stichting	gemaakte	schattingen,	alsmede	

een	evaluatie	van	het	algehele	beeld	van	de	jaarrekening.

Wij	zijn	van	mening	dat	de	door	ons	verkregen	

controle-informatie	voldoende	en	geschikt	is	om	een	

onderbouwing	voor	ons	oordeel	te	bieden.

Oordeel 

Naar	ons	oordeel	geeft	de	jaarrekening	een	getrouw	

beeld	van	de	grootte	en	samenstelling	van	het	vermo-

gen	van	de	Stichting	Novum	per	31	december	2011	en	

van	het	resultaat	over	2011	in	overeenstemming	met	de	

overiGe GeGevens
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Richtlijn	voor	de	jaarverslaggeving	voor	Fondsenwerven-

de	Instellingen	(RJ	650).	Wij	melden	dat	het	jaarverslag,	

voor	zover	wij	dat	kunnen	beoordelen,	verenigbaar	is	

met	de	jaarrekening.

Benadrukking	van	het	ontbreken	van	de	specificatie	en	

verdeling	kosten	naar	bestemming

Wij	vestigen	de	aandacht	op	punt	5	in	de	toelichting	op	

de	staat	van	baten	en	lasten	van	de	jaarrekening,	waarin	

uiteengezet	is	waarom	de	specificatie	en	verdeling	

kosten	naar	bestemming	(Model	C)	niet	is	opgenomen	

in	de	jaarrekening.	Deze	situatie	doet	geen	afbreuk	aan	

ons	oordeel.		

Amstelveen,	29	mei	2012

KPMG	ACCOUNTANTS	N.V.

D.Th.J.	Maas	RA
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1X-1 overzicht materiële activa (per 31 december 2011) 

	 AFSCHrijVing	 AAnSCHAF-	 inVeStering		 deS-	 AAnSCHAF-

	 %	 wAArde	 	 	inVeStering	 wAArde	  	

	 	 per	1-1-’11	 	 	 	per	31-12-’11

	 	 E	 E	 E	 E	

terreinen	 	 	 	 	 	

•	Huizen	 	 	4.238.485		 -	 -	 	4.238.485	

•	Bussum	 	 	3.156		 -	 -	 	3.156	

•	Haren	 	 	93.788		 -	 -	 	93.788	

	 	 	 	 	

Subtotaal	 	 	4.335.429		 	-		 	-		 	4.335.429	

	 	 	 	 	

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		 -	 -	 	2.320.000	

•	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	 	-		 	-		 	4.029.985	

	 	 	 	 	

woningen	zeist	 	 	 	 	

•	Bergweg	184	 2,5%	 	37.841		 -	 -	 	37.841	

	 	 	 	 	

Subtotaal	 	 	37.841		 	-		 	-		 	37.841	

	 	 	 	 	

totaal	generaal	 	 	8.853.255		 	-		 	-		 	8.853.255		

De	actuele	waarde	van	de	bedrijfsgebouwen	is	gebaseerd	op	de	WOZ-waarde	per	1	januari	2010

en	bedraagt	EUR	6.151.000.
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	AFSCHrijVing	 AFSCHrijVing	 deS-		 AFSCHrijVing	 boek-

	 per	1-1-’11	 tot	2011	 nVeStering	 	t/M	2011	 wAArde	  	 	

	 	 	 	 	 	per	31-12-’11

	 E	 E	 E	 E	 E	 	 	

	

	 -	 -	 -	 -	 	4.238.485	

	 -	 -	 -	 -	 	3.156	

	 -	 -	 -	 -	 	93.788	

	 	 	 	

		 -		 	-		 	-		 -	 	4.335.429	

	 	 	 	

	 	 	 	

		 90.000		 	22.500		 -	 	112.500		 	337.500	

	 	 	 	

		 90.000		 	22.500		 -	 	90.000		 	360.000	

	 	 	 	

	 	 	 	

		 467.441		 -	 -	 	467.441		 	-	

		 260.374		 -	 -	 	260.374		 	-	

		 232.000		 	58.000		 -	 	290.000		 	2.030.000	

		 80.000		 	20.000		 -	 	100.000		 	700.000	

		 64.500		 	27.854		 -	 	92.354		 	46.917	

		 15.015		 	8.580		 -	 	23.595		 	19.304	

	 	 	 	

		 1.119.330		 	114.434		 -	 	1.233.764		 	2.796.221	

	 	 	 	

	 	 	 	

		 37.841		 -	 -	 	37.841		 	-	

	 	 	 	

		 37.841		 	-		 -	 	37.841		 	-	

	 	 	 	

		 1.247.171		 	136.934		 -	 	1.384.105		 	7.469.150	
ja
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g1X-1 overzicht materiële activa (per 31 december 2011) 
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1X-2 overzicht verloop van de 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	in	Euro’s	 51.560.000	 47.963.164	 52.255.414	 4.292.250	 29.727.500	 39.851.820	 60.575.000	 61.549.540	 2.800.129	 20.712.500	 29.065.573	 29.763.721	 698.147

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aandelen	in	Euro’s	 -	 6.346.306	 5.434.973	 -911.333	 -	 23.211.777	 -	 7.424.946	 -856.548	 	 21.276.588	 20.252.881	 -1.023.708

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aandelen	andere	valuta	 -	 3.178.621	 3.199.860	 21.239	 -	 -	 -	 3.138.234	 -40.387	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Valuta	Termijn	Affaires	en	Opties	 -	 -	 55.475	 55.475	 -	 -	 -	 110.892	 110.892	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

totaal	generaal	 51.560.000	 57.488.091	 60.945.724	 3.457.631	 29.727.500	 63.063.597	 60.575.000	 72.223.612	 2.014.086	 20.712.500	 50.342.161	 50.016.603	 -325.561

stand primo VerworVen
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stand ultimo

Mutatie:	niet	gerealiseerde	koersverschillen	 	 	

Stand:	Niet	gerealiseerde	koersverschil	primo	 	 3.457.631

Af:	Stand:	Niet	gerealiseerde	koersverschil	ultimo	 	 -325.561

Mutatie:	Niet	gerealiseerde	koersverschil	 	 -3.783.192

	 	 	

Beurswaarden	 	 	

Beurswaarde	primo	 60.945.724	

Aanschafwaarde	in	periode	 63.063.597	

Verkoopwaarde	in	periode	 -72.223.612	

Gerealiseerd	koersverschil		 2.014.086	

	

	 53.799.795	

Mutatie	niet	gerealiseerd	koersverschil	 -3.783.192	

Beurswaarde	ultimo	 50.016.603	 	
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g1X-2 overzicht verloop van de 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	in	Euro’s	 51.560.000	 47.963.164	 52.255.414	 4.292.250	 29.727.500	 39.851.820	 60.575.000	 61.549.540	 2.800.129	 20.712.500	 29.065.573	 29.763.721	 698.147

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aandelen	in	Euro’s	 -	 6.346.306	 5.434.973	 -911.333	 -	 23.211.777	 -	 7.424.946	 -856.548	 	 21.276.588	 20.252.881	 -1.023.708

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aandelen	andere	valuta	 -	 3.178.621	 3.199.860	 21.239	 -	 -	 -	 3.138.234	 -40.387	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Valuta	Termijn	Affaires	en	Opties	 -	 -	 55.475	 55.475	 -	 -	 -	 110.892	 110.892	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

totaal	generaal	 51.560.000	 57.488.091	 60.945.724	 3.457.631	 29.727.500	 63.063.597	 60.575.000	 72.223.612	 2.014.086	 20.712.500	 50.342.161	 50.016.603	 -325.561

Verkocht
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iX-3 Geconsolideerde pro forma 
balans (na resultaatbestemming)

actiVa   31-12-2011 

	 	 	 E

Materiële	vaste	activa	 	 		 7.469.150		

Vorderingen	en	overlopende	activa	 	 		 1.549.996		

Effecten	 	 		 50.016.603		

Liquide	middelen	 	 		 14.161.950		

	 	 	

totaal	activa	 	 		 73.197.699

passiVa   

reserves

Bestemmingsreserves	 	 		 55.000.000	

Reserve	herwaarding	 	 		 4.207.778		

Overige	reserves	 	 		 8.088.793		

reserves		 	 		 67.296.571		

Bestemmingsfondsen	 	 		 1.645.465		

Voorziening	onderhoud	 	 		 283.785		

Langlopende	schulden	 	 		 1.181.716		

	Kortlopende	schulden	en	overlopende	passiva	 	 	2.790.162		

	 	 	

totaal	activa	 	 		 73.197.699		
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giX-3 Geconsolideerde pro forma 
staat van baten en lasten

   werkelijk

Baten	 	 	 2011 

	 	 	 E

Baten	uit	eigen	fondsenwerving		 	 	 398.214		

Baten	uit	beleggingen	 	 	 (258.172)	

		 	 	 	

Totaal	 	 	 140.042	

lasten   

Besteed	aan	doelstellingen

Aanvullende	faciliteiten,	dienstverlening	en	zorg	 	 	462.933

Innovatie	en	onderzoek	 	 	 849.278		

Internationale	projecten	 	 	 345.793		

	 	 	 1.658.004	

Kosten	van	beleggingen		 	 	 241.386		

Kosten	van	beheer	en	administratie	 	 	 145.402		

Bezoldiging	bestuurders	 	 	 27.270		

Exploitatieresultaat	 	 	 	(1.932.020)	

resultaat	 	 	 (1.932.020)	

resultaatbestemming	 	 	

Overige	reserves	 	 	 (1.932.020)		
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Projectverslagen
2011

52     Jaarverslag Stichting Novum



De projecten die Stichting Novum in 2011 
subsidieerde, variëren van wetenschappelijk 
onderzoek tot nascholing voor medewerkers 
op de werkvloer en van onderwijsmiddelen 
tot aangepaste lectuur. 

8.1	Projectverslagen	Nederland

8.1.1 
Het gaat om MEI
‘Waarom mag ik bij de dagbesteding wel zelf 
koffie zetten, maar mag dat ’s avonds in de 
woonvoorziening niet?’ Dat is vraag die cliën-
ten van het Elizabeth Kalishuis vaak stellen.

vraaggestuurde zorg rekent niet alleen af met het model 

van aanbodsturing, maar ook met het zogenoemde 

hulpverlenersyndroom. vier jaar geleden is het model 

Eigen Initiatief (theorie en toepassing J.t. timmer, 

K.A. dekker en H. voortman, 2003) succesvol ingevoerd 

bij de dagbesteding van het Elizabeth Kalishuis van 

Koninklijke visio. In de visie van Koninklijke visio is de 

zelfredzaamheid van de cliënt namelijk een van de 

belangrijkste doelstellingen. 

Nu zijn de woonvoorzieningen van Koninklijke visio 

aan de beurt. Hiertoe moeten de medewerkers hun 

Projectverslagen

8.1.2 
Audiotheek
Ruim 1600 hoorspelen en radiodocumen-
taires waren in 2011 te leen bij de Visio 
Audiotheek.

de visio Audiotheek is de enige organisatie in 

Nederland die in samenwerking met het Nederlands 

Instituut voor Beeld en geluid hoorspelen uitleent 

aan blinde en slechtziende mensen. 

ruim achthonderd cliënten leenden in 2011 

gemiddeld honderd uur hoorspel per persoon.

In juni 2011 kwam de aanvullende catalogus uit 

met nieuwe titels van vrij recent geproduceerde 

hoorspelen, zoals Bommel en De moker (detective). 

verder kwamen er literaire hoorspelen bij, zoals 

Tirza van Arnon grunberg en de klassieker De hut 

van Oom Tom. Ook de prijswinnaar van de Ako 

literatuurprijs 2009, Godenslaap van Erwin mortier, 

werd door de Hoorspelfabriek bewerkt tot een 

prachtig literair hoorspel. dit jaar vierde de 

Audiotheek haar twintigjarig bestaan. In samen-
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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 maatschappij te 

participeren. Hopelijk kan een cliënt doorgroeien van 

groepswonen naar zelfstandig wonen, van dagbesteding 

naar zelfstandig werken. Stichting Novum ondersteunt 

de ontwikkeling van deze nieuwe methodiek binnen de 

woonvoorzieningen van Koninklijke visio.
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8

Financiële bijdrage aan de 
ontwikkeling en invoering 
van een nieuwe methodiek ter 
verbetering van de zelf-
redzaamheid van meervoudig 
gehandicapte mensen
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werking met Stichting Hoorspel Nú werd er een 

jubileumhoorspel gemaakt: Wurgkoord, een 

politiethriller van Bert muns.

8.1.3 
Bewegen naar
zelfvertrouwen
Bij een groot aantal kinderen met een visuele 
beperking gaat motorische onhandigheid vaak 
samen met sociale onhandigheid.

Op basis van de theorie van de rots-en-Watertraining 

van Freerk Ykema wil Koninklijke visio een programma 

ontwikkelen voor kinderen van zes tot en met zestien 

jaar om hun sociale weerbaarheid en daarmee participa-

tie in de maatschappij te vergroten.

rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke 

didactiek: startend vanuit een fysieke invalshoek worden 

mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verwor-

ven. Koninklijke visio wil op basis van deze methodiek 

een programma met motorische oefeningen samenstel-

len. uitgangspunt hierbij is dat het empathisch vermo-

gen en sociale vaardigheden worden verbeterd door 

middel van fysieke oefeningen en fysiek communiceren. 

Het project is helaas door omstandigheden ruim een 

half jaar later van start gegaan. Inmiddels zijn binnen 

Koninklijke visio de huidige programma’s ter verbetering 

van de sociale weerbaarheid geïnventariseerd. conclusie 

is dat deze allemaal zijn gebaseerd op een verbale in-

valshoek en dat de ergotherapeuten bij Koninklijke visio 

zeer geïnteresseerd zijn in deze nieuwe aanpak.

Stichting Novum ondersteunt de ontwikkeling van deze 

nieuwe methodiek financieel.

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

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
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8.1.4 
Maatschappelijke
participatie en 
vrijetijdsbesteding
Het overgrote deel van vrijetijdsbesteding 
van cliënten van Koninklijke Visio vindt 
plaats door middel van de door Koninklijke 
Visio zelf georganiseerde activiteiten.

cliënten komen hierdoor alleen in contact met 

lotgenoten, terwijl het de visie van Koninklijke 

visio is om de doelgroep zo veel mogelijk te laten 

participeren in de maatschappij. voor Koninklijke 

visio was dit aanleiding om nader te onderzoeken in 

welke mate cliënten van Koninklijke visio deelnemen 

aan clubs en verenigingen, de succes- en faalfacto-

ren, en de rol van vrijwilligers hierin. In 2011 is een 

onderzoek gedaan. de resultaten van het onderzoek 

zijn beschreven in een beleidsnotitie met aanbeve-

lingen over de manier waarop de maatschappelijke 

participatie van cliënten beter kan worden vormge-

geven. Het verder uitbouwen en harmoniseren van 

het vrijwilligersbeleid is een cruciale aanbeveling. 

Koninklijke visio doet in 2012 als ‘koploper’ mee 

met een project van vilans, bedoeld om het vrijwil-

ligerswerk verder te ontwikkelen. Stichting Novum 

heeft dit onderzoek financieel mogelijk gemaakt.

Financiële ondersteuning van 
het onderzoek naar de maatschap-
pelijke participatie en vrije-
tijdsbesteding van meervoudig 
gehandicapte mensen

8.1.5 
Stichting Inzicht
Stichting InZicht is onderdeel van ZonMw 
en financiert toegepast wetenschappelijk 
onderzoek ten behoeve van mensen met een 
visuele (en bijkomende) beperking.

InZicht is opgericht door de samenwerkende instellingen 

in de branche en wordt door hen medegefinancierd. 

Stichting InZicht heeft als doel de werkwijze van de zorg-

instellingen te verruimen, te verbeteren en te funderen, 

zodat zij meer evidence-based kunnen werken. Om het 

daadwerkelijk gebruik van wetenschappelijke resultaten 

te stimuleren, financiert Stichting InZicht niet alleen 

onderzoek, maar ook implementatietrajecten. vóór de 

start van een project moet duidelijk zijn dat het onder-

zoek toepasbare expertise of producten kan opleveren.

Stichting InZicht kent een programmastructuur. Zij orga-

niseert subsidierondes waarin het werkveld samen met 

een universitaire partner projectaanvragen kan indienen. 

mensen met een visuele beperking zijn actief betrokken 

bij de beoordeling en selectie van onderzoeksprojecten. 

verder nemen zij ook vaak als ervaringsdeskundige deel 

aan de uitvoering van het onderzoek.

meer informatie over Stichting InZicht is te vinden op 

www.zonmw.nl, zoekwoord InZicht. Stichting Novum 

draagt via Koninklijke visio financieel bij aan het werk van 

Stichting InZicht.
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Financiële bijdrage aan weten
schappelijk onderzoek ten behoeve 
van de bevordering van de zelf-
standigheid van mensen met een 
visuele beperking
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voor informatie, advies, onderzoek en behandeling 

voor slechtziende mensen op het gebied van 

gemotoriseerde verkeersdeelname, ongeacht de 

aard van de visuele beperking. door het starten 

van het kennisnetwerk wil Stichting Novum samen 

met Koninklijke visio een bijdrage leveren aan de 

verbetering van veilige gemotoriseerde verkeers-

deelname en het vergroten van de maatschappelijke 

participatie door slechtzienden.

8.1.6
Kennisnetwerk
langzaam
gemotoriseerde
voertuigen

Veel vragen leven er nog rond de verkeers-
deelname met een scootmobiel (8-16 km 
per uur), snorfiets (25 km per uur) en 
bromfiets (30-40 km per uur) door slecht-
ziende mensen.

Enerzijds heeft dat te maken met het ontbreken 

van voldoende wettelijke kaders. Anderzijds 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 hulpmiddelen en training een 

aanzienlijke winst in de zelfstandige mobiliteit is te 

behalen. Het revalidatieprogramma AutO-mobi-

liteit van Koninklijke visio heeft laten zien dat het 

ook voor slechtziende mensen mogelijk is om met 

hulpmiddelen deel te nemen aan het verkeer met 

een personenauto.

voor het noodzakelijke evidence-based weten-

schappelijke onderzoek naar revalidatieprogramma’s 

is daarom in 2010 een subsidieaanvraag gedaan bij 

Stichting InZicht, die gehonoreerd is. 

Aan Stichting Novum is financiële ondersteuning 

gevraagd voor het opzetten van een kennisnetwerk 

Financiële bijdrage ten behoeve 
van een kennisnetwerk ter 
verbetering van een veilige 
gemotoriseerde verkeersdeelname 
door slechtziende mensen

8.1.7
Eyetracker

Kinderen die slechtziend zijn als gevolg van 
een hersenbeschadiging moeten zo vroeg 
mogelijk worden opgespoord en begeleid.

veel kinderen met cerebrale visuele beperkingen 

hebben ook een verstandelijke beperking. Hierdoor is 

het niet altijd mogelijk om neuropsychologische tests 

af te nemen voor het vaststellen van hun visuele 

problemen. Zo’n onderzoek is voor deze kinderen te 

lang en te ingewikkeld. Het is echter van groot belang 

de visuele problemen zo vroeg mogelijk op te sporen, 

bij voorkeur gedurende het eerste levensjaar, om deze 

kinderen optimaal te kunnen begeleiden en stimuleren. 

met behulp van innovatieve oogbewegingapparatuur, 

de zogenoemde eyetracker, kan een onderzoeker 

oogbewegingen registreren en daarmee vaststellen of 

een jong kind een visuele stoornis heeft.

de eyetracker lijkt dus een veelbelovend onderzoeks-

instrument om jonge kinderen en kinderen met een 

verstandelijke beperking te testen en zo tot een vroege 

diagnose te komen. Kinderen van wie men vermoedt dat 

zij stoornissen hebben in de visuele informatie-

verwerking, krijgen een serie animaties aangeboden. 

Hun oogbewegingen c.q. visuele functies worden ver-

geleken met die van kinderen die geen stoornis hebben.

In 2010 zijn dertig kinderen met hersenbeschadigingen 

bij Koninklijke visio te rotterdam onderzocht. 
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CVI
De laatste jaren is het inzicht gegroeid 
dat bij kinderen en volwassenen met 
meervoudige en complexe beperkingen 
veel vaker stoornissen optreden in de 
verwerking van visuele informatie dan 
men dacht. 

Deze stoornissen noemt men cerebrale 
visuele beperkingen (cerebral visual 
impairment, CVI). CVI is vaak het gevolg 
van zuurstofgebrek of hersenbloedingen 
bij te vroeg geboren kinderen. 
Daarbij treedt een beschadiging op 
van de hersengebieden die visuele 
informatie verwerken. 

De symptomen zijn bijvoorbeeld 
problemen met ruimtelijke oriëntatie 
en een onvermogen om figuren tegen 
een drukke achtergrond te herkennen. 
CVI kan het functioneren enorm 
verstoren en leer- en gedragsproblemen 
veroorzaken.
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Financiële ondersteuning aan de 
aanschaf van de eyetracker en 
het wetenschappelijk onderzoek 
naar het gebruik ervan

Op basis van de resultaten van deze meetserie is 

aangetoond dat kinderen met visuele problemen met 

dit meetinstrument op basis van hun kijkgedrag zijn te 

onderscheiden van kinderen zonder visuele problemen. 

de resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het 

internationale tijdschrift Developmental Medicine and 

Child Neurology: Effects of visual processing and 

congenital nystagmus on visually guided ocular motor 

behavior, Johan Pel, lisette van der does, Fleur Boot, 

tjeerd de Faber, Sanny van der Steen-Kant, Sten 

Willemsen, Hans van der Steen. 17 december 2010, 

dOI: 10.1111/j.1469-8749.2010.0385.

daarnaast is een nieuw programma ontwikkeld om 

de oogbewegingen te meten en visuele stimuli aan te 

bieden. Bij dit programma is een nieuwe stimulus op het 

beeldscherm gebaseerd op voorafgaand kijkgedrag van 

het kind. dit maakt het mogelijk om drempelwaarden 

te bepalen waarbij een kind contrast of vormcoherentie 

nog kan waarnemen. Ook kan men met dit programma 

stimuli aanbieden in het perifere gezichtsveld van het 

kind. Er zijn ook nieuwe visuele stimuli ontwikkeld die 

tijdens een meetsessie worden getoond. 

Het resultaat is een sterk verbeterd interactief meet-

programma, dat bruikbaar wordt binnen de screenings-

mogelijkheden van Koninklijke visio. gezien de positieve 

resultaten van het onderzoek is een subsidieaanvraag 

voor vervolgonderzoek ingediend bij Stichting InZicht. 

daarin zal onder andere deze nieuwe onderzoeksmetho-

de worden vergeleken met de klassieke meetmethoden. 

Stichting Novum heeft de eerste haalbaarheidsstudie 

financieel ondersteund.
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8.1.9 
Leerstoel Videologie
Prof.dr. Aart Kooijman bekleedde de leerstoel 
Videologie aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen. Hij verricht nog steeds weten-
schappelijk onderzoek naar de verbetering 
van de mobiliteit en verkeersdeelname van 
blinde en slechtziende mensen.

Kooijman is als emeritus hoogleraar verbonden aan het 

universitair medisch centrum van de universiteit. 

Het onderzoek richt zich op de vraag of mensen met 

een visuele beperking optimaal gebruikmaken van 

hulpmiddelen of dat er betere manieren zijn. Het on-

derzoek moet de zelfstandigheid van blinde en slecht-

ziende mensen met het juiste gebruik van hulpmiddelen 

bevorderen. Kooijman werkt bij de voorbereiding en de 

uitvoering van zijn wetenschappelijk onderzoek nauw 

samen met medewerkers van Koninklijke visio en andere 

revalidatie-instellingen. Zo toetst hij steeds de relevantie 

van het onderzoek voor de revalidatie.

Het project Autorijden met een bioptische bril leidde in 

2009 tot de wettelijke erkenning dat mensen met een 

verminderde gezichtsscherpte met een bioptische bril 

onder voorwaarden een rijbewijs kunnen verkrijgen. 

In januari 2010 kreeg het projectteam hiervoor de Oog-

fonds Innovatieprijs.

In 2010 organiseerde Koninklijke visio cursussen waarin 

ergotherapeuten, optometristen, autorijschoolinstruc-

teurs en cBr-deskundigen leerden wat de mogelijk-

8.1.8 
Methodiek-
ontwikkeling 
ouderen
In 2009 is, gefinancierd door Koninklijke visio, een 

kerngroep medewerkers opgeleid in de methodiek 

van Harry urlings. deze beproefde methodiek 

richt zich op het begeleiden van ouderen met een 

verstandelijke beperking. met financiële steun van 

Stichting Novum zijn in 2010 en 2011 de visie en 

methodiek van urlings aangepast aan de doelgroep. 

Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen, 

heeft Koninklijke visio ervoor gekozen om dit proces 

zo veel mogelijk vanuit de praktijk te laten ontstaan. 

In 2010 hebben de medewerkers van Koninklijke 

visio die de cursus van urlings gevolgd hebben, 

een aan de doelgroep aangepaste minicursus 

ontwikkeld en deze zelf aan hun collega’s gegeven. 

daarmee is deze kennis op een natuurlijke wijze 

verspreid in de organisatie. Er zijn netwerken 

opgezet met externe deskundigen in de vorm van 

onder andere een samenwerkingsverband met een 

verpleeghuis. 

Zo kunnen medewerkers van Koninklijke visio en 

ketenpartners hun deskundigheid delen. 

Ethische vragen en dilemma’s komen nu tijdens de 

teamvergaderingen aan de orde. dat zijn bijvoor-

beeld vragen rondom een menswaardig bestaan 

en een menswaardig levenseinde. Ook hebben 

medewerkers praktische kennis opgedaan over 

onderwerpen als het tijdig herkennen van decubitus 

en de keuze van hulpmiddelen. In 2011 is een visie-

document met betrekking tot ouderenzorg opge-

steld en zijn methodieken vastgelegd ten aanzien 

van warme zorg, het gebruik van belevingsruimten 

en het bewegen voor ouderen. Ook zijn er demen-

tieschalen ingevoerd en ervaringen met palliatieve 

zorg vastgelegd.

Financiële bijdrage aan de 
ontwikkeling en invoering van 
een nieuwe methodiek ter ver-
betering van de begeleiding van 
ouderen met een verstandelijke 
en visuele beperking
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heden en beperkingen zijn van het autorijden met een 

bioptische bril. de deelnemers kregen na afloop de 

certificering om kandidaat-autorijders met een 

bioptische bril te beoordelen en te instrueren. 

Onder supervisie van Bart melis-dankert, een video-

loog werkzaam binnen Koninklijke visio, is in 2011 de 

revalidatietraining van mensen die hiervoor in aanmer-

king komen overal in Nederland mogelijk geworden.

Samen met de onderzoeksgroep van de Hogeschool 

Zuyd in Heerlen stelde Kooijman in 2010 een implemen-

tatieplan op voor de verspreiding van de kennis over 

elektronische mobiliteitshulpmiddelen en de training 

van toekomstige gebruikers in het gebruik van deze 

hulpmiddelen. Stichting InZicht verstrekte een subsidie 

van € 40.000,- voor de uitvoering ervan. 

Sinds januari 2011 voeren Koninklijke visio en 

Bartiméus het implementatieplan uit. daarnaast 

besteedde Kooijman veel tijd aan het geven van voor-

drachten op internationale congressen en publiceerde 

hij in 2010 en 2011 een artikel in een internationaal 

peer reviewed tijdschrift over zijn onderzoek naar het 

beschikbaar maken van gesproken route-informatie voor 

blinde en slechtziende mensen.

Stichting Novum biedt de leerstoel sinds 1995 finan-

ciële steun. Het onderzoek levert immers een belang-

rijke bijdrage aan de mogelijkheden voor blinde en 

slechtziende mensen om ondanks hun beperking volop 

aan het leven deel te nemen.
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Financiële ondersteuning van de 
leerstoel Videologie gericht 
op het wetenschappelijk onder-
zoek naar de functionaliteit van 
nieuwe hulpmiddelen

8.1.10
Onderzoeksprotocol 
CVI

Sinds 2009 ondersteunt Stichting Novum 
het onderzoek naar de prevalentie van 
CVI (cerebral visual impairment, cerebrale 
visuele beperkingen) bij zeer prematuur 
geboren kinderen.

Het bestaande neonatale follow-upprotocol 

besteedt geen aandacht aan de ontwikkeling van 

de visuele functie: er wordt alleen gezocht naar 

netvliesaandoeningen bij pasgeboren baby’s 

(retinopathie van de prematuur) en scheelzien 

(strabisme) in de kinderleeftijd. uit beeldvormend 

hersenonderzoek is echter bekend dat 25 tot 

30 procent van de zeer vroeg geboren kinderen 

hersenbeschadigingen heeft in gebieden waar de 

visuele informatieverwerking plaatsvindt. 

Het is dus te verwachten dat veel van deze 

kinderen cvI zullen hebben, al of niet in combinatie 

met andere ontwikkelingsproblemen.

Het onderzoeksprotocol uit 2009 is in 2010 

goedgekeurd door de medisch Ethische toetsings-

commissie van het Amc. dankzij een aantal succes-

volle eerdere onderzoeksrondes bij dezelfde groep 

kinderen bleek zo’n 85 procent bereid om weer deel 

te nemen. Inmiddels zijn 96 kinderen onderzocht. 
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8.1.13 
Onderzoek 
naar de tast
Ans Withagen, orthopedagoog bij 

Koninklijke Visio, werkt in het kader van 

Heen en weer bewegen
met duimen/vingertoppen 
of wrijven bij textuur

Omvatten van het object 
voor informatie over het 
volume

Optillen en eventueel heen 
en weer bewegen geeft 
informatie over gewicht

Het met de vingers volgen 
van de contouren geeft infor-
matie over de exacte vorm

Het indrukken van materi-
alen geeft informatie over 
de hardheid

Het statisch aanraken van 
objecten geeft informatie 
over de temperatuur

Ook is het onderzoeksprotocol uitgebreid naar een 

controlegroep. daarvoor was ook goedkeuring 

nodig van de medisch Ethische toetsingscommissie 

van het Amc. In de winter van 2010 begon hiervoor 

de werving van kinderen. In de zomer van 2011 

waren alle kinderen getest.

van de 163 beschikbare ernstig prematuur geboren 

vijfjarige kinderen heeft 85 procent ingestemd met 

deelname en het testprotocol doorlopen. 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 en, wanneer de resultaten daar 

aanleiding toe gaven, een bijbehorend advies en/of 

verwijzing voor behandeling.

Alle onderzoeksresultaten zijn opgeslagen in data-

bases die op het moment van schrijven gecontro-

leerd worden op volledigheid. tegelijkertijd is aan 

de hand van voorlopige data-analyses een begin ge-

maakt met de dataverwerking. de eerste resultaten 

worden komend voorjaar gedeeld en bediscussieerd 

op relevante internationale congressen (een congres 

rondom vroeggeboorte en een congres rondom 

visuele beperkingen).

Het literatuurreview over visuele perceptie en 

visueel-motorische integratie bij prematuur 

geboren kinderen is geaccepteerd voor publicatie 

in het internationale wetenschappelijke tijdschrift 

Research in Developmental Disabilities, het hoogst 

genoteerde tijdschrift in de categorie Rehabilitation. 

Een landelijk uitgestuurd persbericht leidde tot 

een interview voor het audiomagazine Horizon 

(dd. 13-12-2011) en is te beluisteren via de website 

van de NvBS.

8.1.11
Onderzoek
naar de tast
Ans Withagen, orthopedagoog bij Koninklijke 
Visio, werkt in het kader van haar promotie aan 
een onderzoek naar de tastontwikkeling bij 
blinde en slechtziende mensen.

Withagen heeft een mooi en krachtig instrument ont-

wikkeld dat helpt om het tactiel functioneren van 

kinderen met een ernstige visuele beperking in kaart 

te brengen: tactiel Profiel. Withagens onderzoek is een 

gerichte studie naar taststrategieën. Ze bouwt daar-

bij voort op het bekende onderzoek van lederman & 

Klatzky (1987), die verschillende taststrategieën hebben 

beschreven, gekoppeld aan specifieke materiaal-

eigenschappen. Zo geeft het met de vingers indrukken 

van een materiaal informatie over de hardheid ervan en 

het met de vingers volgen van de contouren informatie 

over de vorm. Het optillen en heen en weer bewegen 

geeft informatie over het gewicht. 

Financiële ondersteuning van een 
promotieonderzoek dat leidt tot 
verbetering van het protocol om 
cerebrale waarnemingsstoornissen 
bij te vroeg geboren kinderen 
tijdig op te sporen
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lederman & Klatzky voerden dit onderzoek destijds uit 

bij achttien geblinddoekte ziende kinderen. Withagen 

gebruikt voor haar onderzoek dezelfde materialen, maar 

haar proefpersonen, zowel volwassenen als kinderen, 

hebben een visuele beperking. Alle handbewegingen 

zijn opgenomen en geanalyseerd door studenten van de 

radboud universiteit van Nijmegen. Ans Withagen heeft 

inmiddels twee artikelen gepubliceerd in internationaal 

peer reviewed tijdschriften, haar scriptie afgerond en 

ze verwacht in 2012 te promoveren. gezien de relevan-

tie van dit onderzoek heeft Stichting Novum financiële 

ondersteuning geboden. 

Financiële ondersteuning van een 
promotieonderzoek dat leidt tot 
een beter inzicht in het tactiel 
functioneren van visueel beperkte 
kinderen

8.1.12
Voel- en tastboeken
Koninklijke Visio maakt zich sterk voor 
het op de markt brengen van voel- en 
tastboeken voor blinde en slechtziende 
kinderen.

In het verleden nam Koninklijke visio deel aan een 

Europees project: typlo & tactus. In dat kader wilde 

Koninklijke visio met een Eu-subsidie voor slechts 

€ 19,- in een zeer beperkte oplage tastboeken op 

de markt brengen. deze Europese subsidie is echter 

gestopt. toch wil Koninklijke visio dergelijke boeken 

graag in grotere oplagen op de markt brengen, 

want het aanbod voor de doelgroep is beperkt.

tastboeken lees je met je vingers. Ze bevatten tekst 

in braille en zijn verrijkt met illustraties die gemaakt 

zijn van verschillende materialen. Koninklijke visio 

vindt het belangrijk dat deze aansluiten bij de 

tastervaring en beleving van blinde kinderen. voor 

slechtziende kinderen worden ze gemaakt met hel-

dere kleuren en scherpe contrasten. 

voor blinde en slechtziende kinderen is het heerlijk 

om zo’n boek te beleven. In 2009 zijn de eerste 

stappen gezet ten behoeve van het ontwerp en de 

productie van een tastboek. uitgeverij lemniscaat is 

bereid gevonden om een tastboek tegen kostprijs 

op de markt te brengen. de tactiele illustraties wer-

den ontworpen door medewerkers van Koninklijke 

visio, gebaseerd op hun dagelijkse ervaring met de 

doelgroep. deze tactiele illustraties bleken in de 

praktijk niet geschikt te maken voor massaproduc-

tie. Ook lukte het niet om de productielijnen bij een 

andere producent onder te brengen. de ambitie 

om bestaande boeken van een revolutionaire extra 

dimensie te voorzien, is daarmee voor alle betrok-

kenen op een teleurstelling uitgelopen. de doel-

stelling om eind 2010 een boekje op de markt te 

brengen, is niet gehaald.

In overleg met lemniscaat heeft Koninklijke visio 

besloten om weer terug te vallen op de bestaande 

patronen en productielijnen. daardoor zullen de 

illustraties nu vooral een uitbeelding van de inhoud 

zijn. Ze vormen een ondersteuning voor de kin-

derliedjes. Het is daarmee niet meer een boek dat 

alleen met de vingers gelezen kan worden. vormen 

zijn secundair en verlevendigen de teksten voor 

het kind. de vormen zijn wel alle van kunststof en 

textiel, en verschillend van samenstelling en reliëf. 

daarmee onderscheiden ze zich van de standaard-

voelboekjes die op de markt worden gebracht en 

vullen ze een door de doelgroep ervaren leemte.

de verwachting was dat in 2011 een boekje op de 

markt zou worden gebracht. dat is niet gelukt. 

de dummy is gereed en het proces naar daadwer-

kelijke uitgave ligt nu onder regie van de uitgever, 

lemniscaat. Stichting Novum heeft de inhoudelijke 

kennisinbreng van Koninklijke visio in dit traject 

financieel ondersteund.

Financiële bijdrage aan ontwerp 
en productie van een tastboek 
voor blinde en slechtziende 
kinderen
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8.1.13 
Invoering Totale
Communicatie
Bij Visio Onderwijs Huizen wordt een 
nieuwe methodiek ingevoerd om beter met 
de kinderen te kunnen communiceren.

de school verzorgt speciaal onderwijs aan slecht-

ziende en blinde leerlingen in de leeftijd van vier 

tot twintig jaar. velen van hen leren moeilijk en/of 

hebben lichamelijke of andere beperkingen. deze 

beperkingen brengen vaak communicatiestoornis-

sen met zich mee. die zijn vaak het opvallendst bij 

meervoudig gehandicapte leerlingen, maar doen 

zich ook voor bij andere leerlingen.

de ontwikkeling van de communicatie is van groot 

belang voor de algehele ontwikkeling van een kind. 

gedragsproblemen, eetproblemen, onrust en ge-

voelens van onveiligheid komen bijvoorbeeld vaak 

voort uit het niet begrijpen en/of niet begrepen 

worden. communicatiestoornissen spelen dus een 

grote rol en de communicatie met deze kinderen 

vergt veel van de omgeving. Om aan deze proble-

men het hoofd te bieden, voert de school totale 

communicatie (tc) in, het ondersteunen en bevor-

deren van communicatie met middelen als foto’s, 

pictogrammen, gebaren, verwijzers en schrift. deze 

middelen zijn minder vluchtig dan gesproken taal en 

bieden daardoor extra houvast bij het structureren 

van ervaringen, situaties en handelingen. Inmiddels 

zijn er cursussen tc voor leerkrachten, ouders en 

begeleiders ontwikkeld, hebben betrokken partijen 

de cursus niet alleen gevolgd, maar passen ze tc 

ook toe in dagelijks handelen. ter ondersteuning 

hiervan zijn de computerprogramma’s aangepast, 

hebben de ruimtes in school verwijzers gekregen en 

is tc onderdeel geworden van de handelingsplan-

nen. In 2012 zal het project afgerond worden.

Stichting Novum heeft deze methodiekontwikkeling 

financieel ondersteund.

8.1.14 
Kind en jeugd
Het landelijke project Kind en Jeugd van 
Koninklijke Visio richt zich op de doelgroep 
kinderen en jongeren tot twintig jaar met een 
visuele beperking en eventueel bijkomende 
verstandelijke of andere beperkingen.

Koninklijke visio werkt volgens een domeinstructuur. 

Om kinderen en jongeren een optimale ondersteuning 

te bieden, zijn echter dwarsverbanden tussen de 

domeinen noodzakelijk. Alleen dan is er voor ieder 

kind één integraal basisplan mogelijk, dat vanuit de 

verschillende domeinen ondersteund wordt. Koninklijke 

visio kan juist dan een samenhangend aanbod realise-

ren waarin zorg, onderwijs, wonen en revalidatie zijn 

opgenomen.

dit verloopt echter moeizaam aangezien onderwijs en 

zorg hun eigen werkwijzen en bekostigingssystematiek 

kennen. Hierdoor is het project niet alleen vertraagd 

maar tevens een lijnverantwoordelijkheid geworden die 

regulier bekostigd moet worden. Stichting Novum heeft 

in overleg met Koninklijke visio haar financiële bijdrage 

aan dit project stopgezet.

Financiële bijdrage aan de ont-
wikkeling en invoering van een 
nieuwe methodiek ter verbetering 
van de communicatie met meer-
voudig gehandicapte kinderen
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8.1.15 
Amshoffweg in 
Hoogeveen

Bij een nieuwe woonvoorziening voor 
mensen met een visuele en verstandelijke 
beperking zal extra geïnvesteerd worden in 
de doelgroepspecifieke aanpassingen.

de huidige woonvoorzieningen van de cliënten van 

Koninklijke visio in Hoogeveen voldoen niet meer 

aan de eisen van deze tijd. Bewoners beschikken 

slechts over een kleine privéruimte en moeten 

sanitair delen. Aan de Amshoffweg in Hoogeveen 

is een nieuwbouwlocatie beoogd voor 37 cliënten. 

de cliënten gaan daar wonen in een complex met 

appartementen, gecombineerd met gemeenschap-

pelijke voorzieningen. dat biedt een goede mix van 

privacy, begeleiding en toezicht.

Koninklijke visio gaat het pand huren van woon-

corporatie Woonconcept uit meppel. Op basis van 

de regelgeving was € 541.000,- beschikbaar om het 

hele nieuwbouwproject in te richten. Er is geen 

financiële ruimte voor de doelgroepspecifieke 

aanpassingen.

Het project is door externe factoren vertraagd en de 

verwachting is dat de bouw medio 2012 start en het 

pand in 2013 in gebruik kan worden genomen.
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Financiële bijdrage aan de 
ontwikkeling en invoering van een 
nieuwe methodiek ter bevordering 
van de integratie van zorg en 
onderwijs die Koninklijke Visio 
aan kinderen verleent

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

8.1.16 
Motorische-
therapielokaal

Bewegingsonderwijs is van groot belang 
voor kinderen met een visuele beperking. 
Het huidige motorische-therapielokaal van 
Koninklijke Visio Amsterdam is echter 
verouderd.

Samen met de naastliggende school Het Plein, 

onderdeel van Stichting Kolom, zou een uitbreiding van 

Het Plein gerealiseerd worden, met onder meer een 

nieuwe gymzaal waarvan viso Onderwijs Amsterdam  

gebruik kan maken. Stichting Novum is gevraagd de 

doelgroepspecifieke aanpassingen van deze gymzaal te 

financieren, omdat deze niet bekostigd kunnen worden 

uit de reguliere begroting van de school. In het voorjaar 

van 2010 bleek dat het door de dienst maatschappelijke 

Ontwikkeling (dmO) van de gemeente Amsterdam 

beschikbaar gestelde budget de kosten van realisatie van 

de uitbreiding niet zou dekken. Stichting Kolom vroeg 

daarop aanvullend budget aan, maar kreeg dat niet.

In het jaar 2011 is gekeken of met programmawijzigin-

gen en bezuinigingen het plan toch binnen het eerder 

gestelde budget haalbaar is. de bouw van de gymzaal 

is daarmee vertraagd en zal op zijn vroegst in 2012 zijn 

beslag krijgen. de gymzaal kan dan waarschijnlijk in 

2013 in gebruik genomen worden.

Financiële bijdrage aan de doel-
groepspecifieke aanpassingen voor 
een nieuwe gymzaal van Visio 
Onderwijs Amsterdam
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8.1.17 
Verbetering
arbeidsparticipatie
De arbeidsparticipatie onder jongeren met 
een visuele beperking is na afronding van hun 
opleiding heel laag.

de afgelopen jaren zijn binnen Koninklijke visio diverse 

activiteiten uitgezet en methodieken ontwikkeld met 

als doel de arbeidsparticipatie van de doelgroep te 

verhogen. tot nu toe ontbrak een pakket waarin nieuwe 

ontwikkelingen, werkwijzen en producten worden op-

genomen in een totaalprogramma voor jongeren vanaf 

twaalf jaar, dat aansluit op de arbeidsmarkt. dit project 

wil hierin voorzien door bestaande activiteiten met 

elkaar te verbinden. Per leeftijdsfase (twaalf, vijftien en 

achttien jaar) en doelgroep wordt een dergelijk diagnos-

tiekpakket, kortweg assessment genoemd, afgenomen, 

om daarmee al vroeg te starten met de oriëntatie op de 

mogelijkheden op de arbeidsmarkt. daarnaast zullen de 

onderwijsprogramma’s gericht worden aangesloten op 

de ontwikkeling van arbeidsgerelateerde competenties, 

zodat de leerlingen zodanig worden toegerust dat zij zo 

volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan het arbeids-

proces. Aan Stichting Novum is gevraagd de ontwikke-

ling van dit programma van assessments te financieren.

Financiële ondersteuning voor de 
ontwikkeling van een programma 
dat moet leiden tot een verbetering 
van de arbeidsparticipatie door de 
doelgroep

8.1.1 8
Microaanvragen
Ofschoon Nederland rijk is aan vangnet-
ten, zijn er altijd situaties waarin visueel 
beperkte mensen door de mazen van het 
net dreigen te vallen.

In 2011 richtte Stichting Novum samen met 

Koninklijke visio een klein fonds op voor kleine, 

vaak individuele microaanvragen. dit fonds is be-

doeld om mensen te ondersteunen die om 

financiële redenen niet in staat zijn de noodzakelijke 

revalidatie of hulpmiddelen te krijgen. 

Het betreft vaak visueel beperkte kinderen van wie 

de ouders illegaal in Nederland zijn en/of onder 

het bestaansminimum leven. Ze kunnen eigen 

bijdragen aan bepaalde hulpmiddelen of revalidatie 

niet betalen, bijvoorbeeld de reiskosten, omdat de 

reguliere middelen ontoereikend zijn. In 2011 zijn er 

7 aanvragen ingediend. 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 noodzake-
lijke revalidatie en hulpmid-
delen niet kunnen krijgen

8.2.1 
Viziris
In 2011 heeft het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) een plan 
van aanpak opgesteld inzake de typering en 
bekostiging van zorgverlening en inrichting 
van de expertiseopdracht voor de zintuiglijk-
gehandicaptensector (ZG). Het Ministerie van 
VWS erkende hiermee dat de zintuiglijk ge-
handicapte een aparte positie heeft binnen de 
gehandicaptensector, en heeft om expertise 
gevraagd specifiek vanuit de doelgroep.

viziris, een netwerkorganisatie van en voor mensen met 

een visuele beperking, diende een aanvraag in bij Stich-

ting Novum en de vereniging Bartiméus Sonneheerdt 
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ter bekostiging van een beleidsmedewerker die namens 

de doelgroep zal deelnemen aan het overleg met het 

ministerie van WvS. daarnaast levert deze beleidsme-

dewerker vanuit het cliëntperspectief een bijdrage aan 

de ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor de zorg en 

dienstverlening aan mensen met een visuele beperking. 

Aangezien dit traject direct de zorgverlening en daar-

mee het welzijn van de doelgroep raakt, heeft Stichting 

Novum de belangenbehartiging vanuit de doelgroep 

zelf financieel ondersteund. Eind 2011 is een beleidsme-

dewerker aangetrokken die in 2012 zal starten.

Financiële bijdrage aan de 
belangenbehartiging namens de 
doelgroep over de toekomst van 
de zorgverlening aan visueel 
beperkte mensen
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8.2.1 
Ghana 

In Ghana trainen onderwijzers, die werkzaam 
zijn op verschillende niveaus binnen het on-
derwijs, om hun kennis en vaardigheden met 
betrekking tot kinderen met een visuele beper-
king in het reguliere onderwijs te verbeteren.

In 2003 maakte het ministerie van Onderwijs in ghana 

inclusief onderwijs tot een speerpunt van haar beleid. 

voortaan was het aan reguliere scholen toegestaan om 

kinderen met niet zeer ernstige beperkingen toe te 

laten. dit vraagt om extra ondersteuning van leraren 

in het reguliere onderwijs. In samenwerking met het 

ghanese ministerie van Onderwijs zijn leraren uit elke 

regio geselecteerd om volgens het train-de-trainermo-

del leraren in het basisonderwijs te trainen. de eerste 

trainingen zijn al van start gegaan, bijvoorbeeld rondom 

oriëntatie en mobiliteit.

8.2.2 
Campagne
Education for all
Alle kinderen met een visuele beperking 
moeten toegang hebben tot onderwijs. 
Het is een van de millenniumdoelstellingen 
van de Verenigde Naties, waarvoor interna-
tionaal campagne wordt gevoerd.

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 campag-

ne is dat alle kinderen met een visuele beperking 

toegang krijgen tot onderwijs.

de campagne ging in 2006 van start en richt zich 

vooral op kinderen in ontwikkelingslanden. 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 wor-

den gehaald.

Stichting Novum ondersteunt samen met Koninklijke 

visio de initiatieven in latijns-Amerika, te weten in 

de dominicaanse republiek, Paraguay, Nicaragua, 

Ecuador en Honduras.

Er zijn trainingen gegeven aan mensen in dienst van 

de publieke sector, ouders en geïnteresseerden. 

Het ging daarbij om onderwerpen als het verschil 

tussen blindheid en slechtziendheid, inclusief on-

8.2	Projectverslagen	buitenland

Financiële bijdrage aan training 
van leraren in het reguliere 
onderwijs om ook les te kunnen 
geven aan visueel beperkte 
kinderen
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derwijs, oogziekten en het voorkomen daarvan, en 

behandelmogelijkheden. daarnaast zijn er voorna-

melijk speciale trainingen gegeven aan leerkrachten 

en andere professionals. deze gingen onder andere 

over het verschil tussen blindheid en slechtziend-

heid, vroege detectie en screening, aangepaste 

leermaterialen en hulpmiddelen, braille, inclusief 

onderwijs, visuele stimulatie, oriëntatie en mobiliteit, 

en de rol van de ouders.

Het resultaat is dat er sinds de start van de campag-

ne meer dan drieduizend visueel beperkte kinderen 

in de verschillende landen toegang hebben gekre-

gen tot onderwijs.

8.2.3 
Regionaal centrum
in India
De bevolking van West-Rajasthan kampt 
met slechte leefomstandigheden en veel 
ziekten die grotendeels te behandelen of te 
voorkomen zijn. Educatie, behandeling en 
revalidatie zijn hard nodig.

Stichting Shared vision heeft als doel preventieve en 

curatieve gezondheidszorg te bieden in de dorpen van 

West-rajasthan en daarmee de allerarmsten bij te staan. 

In 2008 onderzochten Shared vision en Koninklijke visio 

samen de mogelijkheid om een regionaal centrum voor 

educatie en revalidatie voor slechtziende en blinde 

mensen op te zetten. de bedoeling is om mensen met 

een visuele beperking en mensen die na behandeling 

weer enigszins kunnen zien met scholing en begeleiding 

te ondersteunen bij het verwerven van een volwaardige 

plaats in de maatschappij. In 2009 is het rehabilitatie- en 

educatiecentrum in Jodhpur geopend. Een coördinator 

en veldwerkers zijn in dienst genomen. deze veldwerkers 

kregen een opleiding van de Blind People Association 

of India (BPA). In 2010 is het centrum verhuisd en zijn de 

verschillende ruimten voor onderzoek, counseling en het 

Pr
O

JE
c

tv
Er

Sl
A

g
EN

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

voorschrijven van hulpmiddelen in gebruik genomen. 

Instrumenten voor onderzoek en training zijn aange-

schaft. dat gebeurde in nauwe samenwerking met een 

low-vision-specialist van Koninklijke visio en een 

consulterend oogarts uit Nederland. In 2011 is het 

centrum in gebruik genomen. In totaal werden 1500 

kinderen op blindenscholen gescreend en in het 

centrum werden 152 patiënten gezien. Het centrum 

kan nu in 2012 volledig operationeel zijn.

Shared vision organiseert in West-rajasthan oogkam-

pen en coördineert een programma om mensen met 

een visuele beperking te ondersteunen. In 2011 vonden 

zeventien oogkampen plaats. de onderzochte populatie 

betrof ruim 417.000 personen, van wie bijna 5500 

werden gescreend. Bijna drieduizend personen ont-

vingen een bril en 584 personen werden geïndiceerd 

voor een cataractoperatie, van wie 233 personen ook 

daadwerkelijk een operatie hebben ondergaan. 

Ook is besloten tot de omvorming van oogkampen 

naar reguliere oogzorg door paramedisch personeel in 

community health centers, te beginnen met de vijftien 

centra in het Jodhpur-district. de looptijd ervan is drie 

jaar (2012-2014), waarna volledige overdracht van het 

project aan Indiase partners (ook de financiering) is 

voorzien. Hiervoor wordt een projectvoorstel voorbereid.

Financiële bijdrage voor de 
behandeling, scholing en 
arbeidsrevalidatie van mensen 
met een visuele beperking in 
de armste gebieden van India
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8.2.4 
ECVI : 
internationale 
samenwerking

De International Council for Education of 
People with Visual Impairment (ICEVI) is 
een internationaal samenwerkingsverband 
van mensen en organisaties die zich 
inzetten voor gelijke rechten op onderwijs 
voor kinderen en jongeren met een visuele 
beperking.

de heer J.A. Welling, voormalig voorzitter van de 

raad van bestuur van Koninklijke visio, is voorzit¬ter 

van de IcEvI Europe en voert het bestuurlijk secre-

tariaat. Stichting Novum ondersteunt het lidmaat-

schap financieel, omdat dit werk een belangrijke 

bijdrage levert aan de internationale samenwerking 

ten behoeve van slechtziende en blinde mensen.

IcEvI Europe organiseerde in 2011 twee conferen-

ties naast haar jaarlijkse vergadering. Begin mei 

vond een internationale conferentie plaats over 

ouderen met een visuele beperking. daarnaast vond 

een teacher training conferentie plaats met als 

thema ‘de International classification of Functioning, 

Health en disability IcF en visual Profile’. 

8.2.5 
Tanzania
Het Patandi Teacher Training College in 
Tanzania leidt leerkrachten op voor het 
speciaal onderwijs aan kinderen met een visu-
ele, auditieve en verstandelijke beperking.

Sinds eind 2006 is marianne Kooij, medewerkster van 

Koninklijke visio, verbonden aan het college. Zij geeft 

er les aan studenten en verzorgt daarnaast bijscholings-

cursussen voor leerkrachten op reguliere scholen. 

de nadruk ligt daarbij op onderwijs aan slechtziende 

leerlingen. deze specialisatiecursus is in de loop van 

de tijd uitgebreid dankzij de samenwerking met het 

Kilimanjaro Centre for Community Ophtalmology 

(KccO) in moshi. Naast haar werk op het Patandi 

Financiële bijdrage voor het lid-
maatschap van Koninklijke Visio 
van de International Council For 
Education of People with Visual 
Impairment
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College werkt marianne Kooij mee aan workshops voor 

districtcoördinatoren, optometristen, ouders en leer-

krachten.

In 2011 gaf zij in samenwerking met het KccO 

trainingen aan Special Needs-educatiecoördinatoren 

uit de verschillende districten in tanzania. deze training 

verschafte praktische kennis over visuele beperkingen, 

hulpmiddelen en meetinstrumenten

Financiële steun voor beroepsop-
leiding en nascholing van docenten 
in het onderwijs aan kinderen met 
een visuele beperking

8.2.6 
Bosnië
Het onderwijssysteem voor visueel beperk-
te kinderen in Bosnië is verouderd. De les-
programma’s zijn onvoldoende afgestemd 
op de visuele beperking van het kind.

In Sarajevo staat het landelijk instituut voor onder-

wijs aan blinde en slechtziende kinderen. Het niveau 

van onderwijs moet verbeterd worden, evenals de 

gehanteerde leermethodieken en observatieme-

thoden. uiteindelijk moet dit leiden tot een model 

voor inclusief onderwijs. In 2011 is een start ge-

maakt met de verschillende trainingen gericht op 

het ondersteunen van ouders en kinderen bij het 

accepteren van hun visuele beperking, het vertalen 

van de resultaten van een visueel onderzoek in het 

onderwijsprogramma, het geschikt maken van het 

onderwijsprogramma voor de doelgroep en het 

stimuleren van zelfstandigheid en zelfvertrouwen 

bij het kind. In 2011 zijn vier van de acht trainingen 

gedaan. In 2012 krijgen de individuele leerplannen 

van ieder kind meer aandacht.

Financiële ondersteuning aan 
de verbetering van onderwijs 
aan visueel beperkte kinderen 
in Bosnië

8.2.7
Low-vision-
onderzoek in
Kroatië en Bosnië

Er is sprake van slechtziendheid (low vision) 
wanneer het niet meer mogelijk is om met een 
bril of contactlenzen van optimale sterkte de 
dagelijkse dingen te doen. Aanvullend onder-
zoek is dan noodzakelijk.

Bij low-vision-onderzoek wordt onderzocht hoe het zicht 

te verbeteren is door lichtintensiteit, grootte, contrast, 

scherpte, enzovoort, te variëren. In Bosnië en Kroatië 

ontbreken kennis en de middelen om dit onderzoek te 

doen. de noodzakelijke hulpmiddelen kunnen hier-

door niet in kaart worden gebracht. Juist deze zijn heel 

belangrijk om een passend revalidatie- en onderwijspro-

gramma te kunnen opstellen. Het doel van het project 

is een systeem op te zetten dat low-vision-onderzoek 

mogelijk maakt en de basis vormt voor revalidatie- en 

onderwijsplannen voor blinde en slechtziende mensen. 

In dit tweejarig project worden niet alleen instrumenten 

voor onderzoek aangeschaft, maar worden ook mensen 

getraind.

Financiële ondersteuning voor 
het opzetten van centra voor 
low-vision-onderzoek
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8.2.8
Onderwijskundige 
begeleiding in Egypte
Egyptische kinderen kunnen naar een gewone 
school als ze voldoende begeleiding en 
ondersteuning krijgen. The Egyptian Parents 
Association of Visually Impaired Persons 
(PAVI) is een revalidatiecentrum in Cairo. Het 
centrum wil ook begeleiding en ondersteuning 
bieden aan visueel beperkte kinderen die naar 
een reguliere school gaan. Het wil daarvoor 
gebruikmaken van de kennis en kunde van 
Koninklijke Visio.

In de zomer van 2009 heeft een orthopedagoog van 

Koninklijke visio het centrum bezocht en ouders, kinde-

ren en het lokale personeel getraind. vervolgens waren 

een half jaar later, begin 2010, twee medewerkers van 

Koninklijke visio twee weken in Egypte werkzaam om de 

medewerkers van PAvI te ondersteunen bij de visuele 

en tactiele stimulatie, en om ambulant onderwijskundige 

begeleiding te geven.

de twee medewerkers van Koninklijke visio waren zeer 

onder de indruk van de inzet van de medewerkers en de 

wens om kennis te vergaren. toch adviseerden zij PAvI 

om haar doelgroep beter te definiëren en een meerja-

renplan op te stellen. In 2011 onderzocht Koninklijke 

8.2.9 
Aangepaste 
leesvormen in
Tadzjikistan

Slechtziende en blinde mensen hebben 
informatie in aangepaste vorm nodig, zoals 
brailleboeken, grootletterboeken en 
gesproken boeken. In ontwikkelingslanden 
ontbreken deze aangepaste vormen vaak. 
Daardoor krijgen deze mensen geen 
scholing en missen ze de kans een zelf-
standig bestaan op te bouwen.

Stichting FOrcE (Foundation Resource Centre 

Libraries for Print - Handicapped in Developing 

Countries) voorziet slechtziende en blinde kinderen 

en volwassenen in ontwikkelingslanden van aange-

paste (school)boeken, kranten en tijdschriften. 

met financiële steun van Stichting Novum realiseer-

de Stichting FOrcE in 2010 een brailleproductie-

centrum in dushanbe, tadzjikistan. Eind 2011 is het 

tweede productiecentrum, na een moeizame start 

in het noorden van het land, in Khusend in gebruik 

genomen. Alle hardware en stofware is geïnstalleerd 

visio gezamenlijk met PAvI de mogelijkheden voor ver-

dere ondersteuning, als onderdeel van een meerjaren-

plan. Er zal voor 2012 een voorstel worden ingediend.

Financiële bijdrage voor een 
onderzoek naar mogelijkheden voor 
begeleiding van visueel beperkte 
kinderen die naar een reguliere 
school gaan

70     Jaarverslag Stichting Novum



Jaarverslag Stichting Novum     67

8.2.10
Inclusief onderwijs
in Oekraïne
In de Oekraïne moeten kinderen met een 
beperking ver van hun ouders in instituten 
wonen. ProForKids, Stichting Humanitaire 
Projecten Kindertehuizen Oekraïne, wil daar 
structurele verbeteringen in aanbrengen.

Samen met Koninklijke visio wil ProForKids het onder-

wijs aan kinderen met een visuele beperking in de 

Oekraïne verbeteren. Het huidige onderwijs is te weinig 

kindgericht en maakt onvoldoende onderscheid tussen 

blindheid en slechtziendheid. visueel beperkte kinderen 

leven weggestopt in instituten en krijgen te weinig 

kansen om zich te ontwikkelen en later deel te nemen 

en betrokken medewerkers zijn getraind.

de staf van de blindenassociatie in tadzjikistan is 

betrokken bij de installatie van de hardware en 

software, en is getraind in het produceren van 

brailleboeken en het onderhoud van de brailleprin-

ter. Het ministerie van Onderwijs van tadzjikistan 

committeerde zich aan de afname van de door het 

brailleproductiecentrum geproduceerde boeken. 

Hierdoor is het mogelijk om met de opbrengsten 

weer braillepapier en dergelijke aan te schaffen.
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Financiële steun aan Stichting 
FORCE die in verschillende 
ontwikkelingslanden zorgt voor 
faciliteiten om aangepaste 
lectuur te produceren

aan de maatschappij. Het doel van het project is dat 

kinderen met een visuele beperking naar een gewone 

school kunnen gaan en dezelfde kansen krijgen als 

ziende kinderen. de huidige instituten 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 belangenvereniging 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. de nadruk heeft in het 

eerste projectjaar gelegen op het bewustmaken van 

ouders, leraren en plaatste autoriteiten dat visueel 

beperkte dezelfde kansen moeten krijgen als ziende 

kinderen. door kindgericht 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.

Financiële ondersteuning aan de 
verbetering van onderwijs aan 
visueel beperkte kinderen in de 
Oekraïne
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tekst	en	redactie
Stichting Novum
Frank van geffen
Wouter Scheen

Ontwerp	en	vormgeving
makes Sense, Amstelveen

met dank aan alle medewerkers 
van Koninklijke visio die een 

bijdrage hebben geleverd aan het 
ot stand komen van dit verslag

disclaimer: hoewel dit verslag met 

de grootste zorg is samengesteld, 

aanvaardt het bestuur van Novum 

geen aansprakelijkheid voor eventuele 

onjuistheden, omissies en dergelijke. 

reacties, kanttekeningen en 

suggesties zijn welkom 

(Bestuurssecretariaat@stichtingnovum.nl)

Stichting Novum
Amersfoortsestraatweg 180

Postbus 1180
1270 Bd  HuIZEN

t 088 585 5000
bestuurssecretariaat@stichtingnovum.nl




