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‘Het is een droom wat onze dochter Maaike 
nu heeft. Ze kan hier oud worden!’ Op 22 
oktober 2010 werd in Ruinen een nieuwe 
woonvoorziening geopend voor cliënten 
van Koninklijke Visio die een visuele en 
verstandelijke beperking hebben. De ouders 
van Maaike vinden dat het wel lang heeft 
geduurd, maar dat is het waard geweest. 
De huisvesting voldoet nu veel beter aan de 
eisen van de huidige tijd en de woonwensen 
van de cliënten.

De woonvoorziening is geïntegreerd in de 
buurt. De cliënten horen er helemaal bij – ze 
gaan naar de winkel, de kerk en het voetballen. 
Ze hebben ieder hun eigen appartement in het 
wooncomplex. Daarnaast zijn er huiskamers, 
een aangepaste badkamer met tillift en keu-
kens voor gezamenlijk gebruik. 
‘We leggen het altijd zo uit aan de cliënten: 
je hebt je eigen huis en daaroverheen zit een 
groot huis van waaruit wij op jullie letten’, aldus 
een persoonlijk begeleider.

Bij de ontwikkeling van de woonvoorziening 
is vooral gekeken naar wat mensen wél  
kunnen. Het respect voor de cliënten en hun 
kwaliteit van leven staan centraal. Om slecht-
ziende cliënten een zo zelfstandig mogelijk 
leven te geven zijn het kleurgebruik en de 
contrasten aangepast, evenals de hoeveelheid 
en het type verlichting. Binnen en buiten zijn 
diverse oriëntatiemiddelen toegepast, zoals 
geleidetegels. Stichting Novum ondersteunt 
initiatieven die de kwaliteit van leven van  
mensen met een visuele beperking verbeteren. 
Het wooncomplex in Ruinen is een van de 
vele projecten waaraan Stichting Novum 
financieel heeft bijgedragen. Dat was nodig 
omdat de doelgroepspecifieke aanpassingen 

niet geheel regulier bekostigd konden worden.

In dit jaarverslag legt het bestuur van Stichting
Novum verantwoording af over de activiteiten
in 2010. Naast een uitleg en een verantwoor-
ding in algemene zin over het gevoerde 
beleid, worden het bestedings- en beleggings-
beleid en de projecten nader toegelicht. De 
jaarrekening, voorzien van een goekeurende 
controleverklaring, is terug te vinden in het 
financiële deel van het jaarverslag.

Voor ons bestuurders was 2010 een bijzonder 
jaar omdat de heren Wapstra en Bronzwaer 
afscheid namen. Zij hebben zich meer dan  
25 jaar ingezet voor Stichting Novum en  
Koninklijke Visio. Wij zijn beide heren zeer 
dankbaar voor wat zij voor Stichting Novum 
hebben gedaan. Gelukkig hebben wij twee 
zeer geschikte opvolgers kunnen vinden, de 
heren Pontier en Reuchlin. Het verheugt ons 
dat zij van aanvang af zeer betrokken waren 
bij het wel en wee van onze stichting en de 
doelgroep. Hun expertise zal in de komende 
jaren een zeer waardevolle bijdrage vormen 
aan onze stichting.

Tot slot willen wij onze waardering uitspreken 
voor alle nieuwe ideeën en initiatieven en de 
inzet van de mensen die dagelijks met de doel-
groep 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 voor komend jaar.

Namens het bestuur van Stichting Novum,
Lem van Eupen, voorzitter
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1 STICHTING NOVUM,  
ONTSTAANS-
GESCHIEDENIS EN ROL 
Stichting Novum beheert kapitaal dat  
afkomstig is uit particulier vermogen. Al twee-
honderd jaar worden met dit geld 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 te 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.’
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Stichting Novum stelt zich ten doel om jaarlijks zo veel 

mogelijk een in koopkracht gelijkblijvend bedrag ter 

beschikking te stellen 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 bijdrage leveren aan het welzijn van de 

doelgroep. Zij wil haar doelstelling op een transparante 

en professionele wijze realiseren.

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

andere stichtingen zijn vanuit de historie ontstaan.

1.4.1 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 

opleiding van mensen met een visuele beperking.

De samenwerking tussen Stichting Novum en Koninklijke 

Visio is niet alleen gebaseerd op de historische band 

tussen beide instellingen, maar ook en vooral op de 

complementariteit van hun expertise en rol. Stichting 

Novum toetst of de aanvragen die zij ontvangt van  

Koninklijke Visio aan de criteria voldoen van Stichting 

Novum. Koninklijke Visio voorziet op haar beurt Stich-

ting Novum van advies bij aanvragen 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 Stichting 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 procent (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. 

Stichting Novum is bevoegd zelfstandig projecten te 

financieren. Zij zal daartoe echter niet eerder over-

gaan dan nadat zij goed overleg heeft gevoerd met 

Koninklijke Visio en geconstateerd wordt dat die 

projecten niet strijdig geacht worden met het beleid 

van 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, erf-

 stellingen en op andere wijze verkregen middelen  

 overdragen 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  

ondersteuning van projecten ten behoeve van blinde en 

slechtziende mensen. De Willem Holtrop Stichting heeft 

de taak om het vastgoed dat in eigendom is van Stich-

ting Novum zo efficiënt mogelijk te exploiteren en te 

beheren, en betaalt hiervoor aan Stichting Novum jaar-

lijks een compensatie voor de financieringskosten. Het 

bestuur van de Willem Holtrop Stichting wordt gevormd 

door de bestuursleden van Stichting Novum.

1.4.3 De relatie met de rechtsvoorgangers
De leden van het bestuur van Stichting Novum vormen 

tevens de besturen van de stichtingen waaruit het kapi-

taal van Stichting Novum ontstaan is, de zogenaamde 

rechtsvoorgangers, 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 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 

vermogen 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 

aandacht besteden aan de beoordeling en evaluatie 

van de projecten die zij subsidieert en daarmee leren 

van de resultaten. Deze kennis zal vervolgens worden 

ingezet bij 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 

zorg dragen voor een evenwichtige bestuurssamen-

stelling.

2.1.2 Beleidsagenda en vergadercyclus 2010
Op de beleidsagenda van 2010 stonden de volgende 

punten:

•  het verbeteren van de beoordeling en evaluatie van 

projecten. Meer informatie hierover is te vinden onder 

punt 3.2.

•  een actualisatie van het internationale beleid. Visio 

Internationaal heeft eind 2010 een voorstel geformu-

leerd voor haar internationale activiteiten, die voor 

een groot deel ondersteund worden door Stichting 

Novum. Dit voorstel zal in de eerste helft van 2011 

binnen Stichting Novum worden besproken.

•  een herziening van het beleggingsbeleid, de strategi-

sche assetallocatie en de beheerder. Meer informatie 

hierover is te vinden onder punt 4.2.

2 BELEID EN 
COMMUNICATIE
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Het bestuur van Stichting Novum wil ook 
in de toekomst projecten die wezenlijk 
bijdragen aan het welzijn van de doelgroep 
kunnen blijven ondersteunen. Daarom is er 
een meerjarenplan opgesteld en wordt de 
voortgang periodiek geëvalueerd.



Voorts is er een themabijeenkomst over missiegerela-

teerde investeringen geweest. Deze bijeenkomst betrof 

een eerste verkenning. De giftencommissie heeft een 

opdracht gekregen om dit onderwerp als mogelijke 

optie binnen het giftenbeleid nader uit te werken. 

Verder was er binnen het bestuur aandacht voor het 

dispuut over de ontwikkeling van het terrein aan de 

Amersfoortsestraatweg te Huizen.

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 binnen vastgestelde mandaten besluiten.

Het bestuur van Stichting Novum zelf kwam in 2010 

vijfmaal in vergadering bijeen. Naast het bestuur nam 

de voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke 

Visio als adviseur aan alle vergaderingen deel. In de 

bestuursvergaderingen kwamen niet alleen de punten 

aan de orde die op de beleidsagenda staan, maar ook 

het beleidsplan en de begroting 2011, de management-

rapportages, het jaarverslag en de jaarrekening 2009, en 

de verslagen van de commissies die een adviserende rol 

hebben ten behoeve van het bestuur.

2.1.3 Beleidsagenda 2011
Op de beleidsagenda voor 2011 blijven de onderwerpen 

staan die in 2010 nog niet volledig zijn afgerond. Tijdens 

de laatste bestuurvergadering van 2010 is besloten om 

een vastgoedcommissie in het leven te roepen om meer 

aandacht te geven aan de verdere optimalisatie van het 

beheer en de exploitatie van het vastgoed dat Stichting 

Novum in eigendom heeft. Daarnaast zal Stichting No-

vum meer in overleg willen treden met andere stichtin-

gen die financiële ondersteuning bieden aan (projecten 

voor) blinde en slechtziende mensen. Lering trekken uit 

en evalueren van het ingezette beleid zullen, in brede 

zin, onderdeel uitmaken van de beleidscyclus en beper-

ken zich niet tot bovengenoemde punten.

2.2 Risicobeleid
In 2010 hield Stichting Novum rekening met de 

volgende risico’s.

2.2.1 Financiële risico’s
Door de risico’s op de financiële markten kunnen de 

beleggingsresultaten tegenvallen. Stichting Novum 

heeft een langetermijnhorizon en houdt er rekening mee 

dat de doelstelling om het vermogen in stand te houden 

in gevaar kan komen. In het kader van dit risico werden 

het beleggingsbeleid, de relatie met de vermogens-

beheerders en de huidige spending rule tegen het licht 

gehouden. Bij de keuze van een nieuwe vermogens-

beheerder en een herziening van het beleggingsbeleid 

zal risicomanagement hoog op de agenda staan. 

2.2.2 Reputatierisico’s
Om het vertrouwen van de samenleving te behouden is 

Stichting Novum eerlijk en open in haar communicatie. 

Er zijn interne gedragscodes en procedures opgesteld 

om een zo transparant en betrouwbaar mogelijke 

bedrijfsvoering te garanderen. Deze worden jaarlijks 

geëvalueerd. 

2.2.3 Vastgoedrisico’s
Op het vastgoed dat Stichting Novum in haar eigen-

dom heeft gekregen door erfenissen en nalatenschap-

pen 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 hierop vormen de locaties die gehuurd worden 

door Koninklijke Visio, waaronder het terrein aan de 

Amersfoortsestraatweg in Huizen.

2.3 Communicatie met belanghebbenden

2.3.1 Fondsenwerving
Stichting Novum werft zelf geen fondsen, wel ontvangt 

zij incidenteel erfenissen en legaten die zijn nagelaten 

aan Koninklijke Visio, respectievelijk de rechtsvoorgan-

gers van Koninklijke Visio en Stichting Novum. Gezien 

de omvang van het eigen vermogen heeft Stichting 

Novum besloten om vooralsnog niet actief fondsen te 

werven.

In 2010 heeft Stichting Novum € 76.877,- ontvangen uit 

legaten en giften. Deze zijn in de jaarrekening 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 

website, 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.

Jaarverslag Stichting Novum     11
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Om voor subsidie van Stichting Novum in 
aanmerking te komen moeten de projectaan-
vraag en het project zelf aan een aantal strikte 
criteria voldoen. De aanvrager wordt boven-
dien geacht ten minste eenmaal per jaar de 
voortgang van het project te evalueren.

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 succes of falen van het project meet-

baar is, 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 indien en voor zover ze niet voor reguliere 

financiering in aanmerking komen.

•  Innovatie of aanvulling. Deze projecten moeten  

bij voorkeur bijdragen aan vernieuwingen in de 

revalidatie, het onderwijs of de zorg, of daarop een 

aanvulling vormen.

3.1.2 Projecten buiten Nederland
•  Duurzame capaciteitsversterking. Internationale 

projecten mogen nooit lokale initiatieven verdringen, 

maar moeten daarop een aanvulling zijn.

•  Onderscheidend. Een project moet onderscheidend 

en eindig zijn.

•  Samenwerking. Stichting Novum ondersteunt  

bij voorkeur projecten waarbij verschillende hulp- 

organisaties betrokken zijn, 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  

framework-methodiek ingevoerd ter ondersteuning van 

de beoordeling van aanvragen. Deze methodiek is  

onderdeel geworden van het aanvraagformulier. Dit  

instrument laat de aanvrager een aantal specifieke  

vragen beantwoorden:

•  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 dient 

de aanvrager een gedetailleerde projectbeschrijving, 

planning en begroting mee te sturen. 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 aanvraag 

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.

Aanvragen die niet binnen de doelstelling passen 

worden per brief of e-mail afgewezen door het bestuurs-

secretariaat.

3 BESTEDINGEN
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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 samenwer-

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  

evaluatieprocedure opgesteld.

De aanvrager moet ten minste eenmaal per jaar 

aan de hand van het logical framework een evaluatie 

opstellen van de implementatie van de geplande 

interventie, de resultaten en uitkomsten in relatie tot 

planning en begroting.

Indien een project afwijkt van de oorspronkelijke 

planning worden tussentijdse rapportages opgevraagd 

en wordt om een verklaring verzocht.

Stichting Novum wil daarmee niet alleen leren van de 

projecten die wel geslaagd zijn, maar ook van de 

projecten die niet slagen. Verder stimuleert zij haar 

aanvragers hun projectdoelstellingen zo scherp mogelijk 

te formuleren en hun objectief meetbare indicatoren zo 

betrouwbaar en valide mogelijk te definiëren, waarna 

vervolgens de projectresultaten en de bijdrage die het 

project aan het welzijn van de doelgroep levert, kunnen 

worden gemeten. Dat laatste laat zich lastig kwantifi-

ceren en bewijzen, aangezien externe factoren een rol 

spelen.

3.4 Subsidieverzoeken in 2010
In 2010 ontving Stichting Novum zeventien subsidie-

aanvragen. Twaalf van de aanvragen zijn goedgekeurd, 

twee zijn afgewezen. Voor drie aanvragen is aanvullende 

informatie opgevraagd.

De twee projecten zijn niet afgewezen omdat de thema’s 

onbelangrijk waren of niet pasten in de doelstelling van 

Stichting Novum. De afwijzingen waren gebaseerd op 

het feit dat de projectaanvragen niet aan de kwaliteits-

normen van Stichting Novum voldeden. Zes van de 

goedgekeurde projecten waren Nederlandse projecten 

en de zes overige betroffen projecten in het buitenland.

In 2010 was volgens de begroting een bedrag van 

€ 1.874.594,- beschikbaar voor de doelstellingen.  

Uiteindelijk is € 1.844.935,- toegekend, € 616.662,-  

aan projecten in Nederland en € 1.228.273,- aan  

internationale projecten.
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Door een conservatief 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 Beleggingsbeleid en resultaten 2010
Stichting Novum voert al jaren een conservatief beleg-

gingsbeleid dat gericht is op het veiligstellen van de 

financiële ondersteuning voor projecten en het behoud 

van het vermogen in koopkracht op de lange termijn.

De totale effectenportefeuille was ultimo 2010 als volgt 

samengesteld:

• 14,3 procent aandelen;

• 85,7 procent obligaties.

Het rendement op de totale portefeuille bedroeg  

7,5 procent (doelrendement 6%). 

De beleggingscommissie heeft tot voor kort altijd be-

sloten over de beleggingen binnen de door het bestuur 

geformuleerde kaders en heeft steeds verantwoording 

afgelegd aan het bestuur. Bij haar werkzaamheden 

kreeg de commissie ondersteuning van de in Amster-

dam gevestigde vermogensbeheerder Optimix. Die 

adviseerde de beleggingscommissie en voerde haar 

opdrachten uit.

4.2 Toekomst
Het beleggingsbeleid is in 2009 gereviseerd. Deze 

revisie heeft voor 2010 een aantal actiepunten opgele-

verd, waaronder de evaluatie van het toegepaste model 

voor de portefeuille, inclusief de bandbreedtes, de 

verdeling tussen actief of passief beleggen, de spending 

rule en de dienstverlening door vermogensbeheerder 

Optimix. In 2010 is een extern bureau ingeschakeld ter 

ondersteuning van de opvolging van bovengenoemde 

punten. Eind 2010 is, ondersteund door een externe 

adviseur, gestart met de inschrijving voor de selectie van 

een nieuwe vermogensbeheerder en een voorstel tot 

aanpassing van het huidige beleggingsbeleid. De aan-

beveling om meer gebruik te maken van indextrackers 

is door het bestuur van Stichting Novum overgenomen. 

Het uitgangspunt van behoud van vermogen in koop-

kracht op lange termijn blijft gehandhaafd. Er zal veel 

aandacht zijn voor het risicobeheer en de mate waarin 

duurzaam beleggen in het beleid kan worden ingepast.

4 BELEGGINGEN
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3.5 Projecten in 2010
In 2010 subsidieerde Stichting Novum 28 projecten, 

achttien Nederlandse en tien internationale. Ze variëren 

van wetenschappelijk onderzoek tot nascholing 

voor medewerkers op de werkvloer en van onderwijs-

middelen tot radioprogramma’s. Meer informatie op 

projectniveau is te vinden in hoofdstuk 8.

PROJECTEN  TOEGEKEND  TOEGEKEND
 2009  2010

•  Aanvullende faciliteiten,  
dienstverlening en zorg € 555.300 € 118.014 

• Innovatie en onderzoek € 706.280  € 498.648 

• Internationale projecten € 105.229 € 1.228.273 
  €  1.366.809 €  1.844.935 

Projecttoekenning 2009
   Aanvullende faciliteiten,  
dienstverlening en zorg

   Innovatie en onderzoek
   Internationale projecten

Projecttoekenning 2010
   Aanvullende faciliteiten,  
dienstverlening en zorg

   Innovatie en onderzoek
   Internationale projecten

8%

41%
51%

6%

27%

67%



5 FINANCIËLE 
RESULTATEN 2010
5.1 Financiële resultaten 2010
De jaarrekening 2010 is opgesteld in overeenstemming 

met de richtlijn 650 van de Raad van de Jaarverslaggeving.

Het resultaat voor het boekjaar 2010 is uitgekomen op 

€ 2.570.000,- positief. Van de totale baten is 38 procent 

gespendeerd aan de doelstellingen. In de begroting was 

uitgegaan van een percentage van 86 procent. 

Het percentage is lager dan begroot omdat de beleg-

gingsopbrengsten conservatief waren ingeschat. 

De jaarrekening is te vinden onder hoofdstuk 7, inclusief 

een goedkeurende accountantsverklaring.

5.2 Begroting 2011
Voor 2011 heeft Stichting Novum een begroting opge-

steld die nagenoeg gelijk is aan die van 2010.

De inkomsten, dat wil zeggen die uit beleggingen, zijn 

net als vorig jaar conservatief geprognosticeerd gezien 

de onzekerheden op de financiële markten. Daarnaast 

wordt het beleggingsbeleid herzien, wat in 2011 zijn 

beslag zal krijgen. Omdat dit mogelijk zal leiden tot een 

verandering van de strategische en tactische assetal-

locatie is een conservatieve prognose gemaakt van de 

inkomsten (rendement 3,3%).

Voor 2011 is wederom 4 procent van het genormaliseerde 

vermogen, dat wil zeggen € 1.859.000,- begroot voor 

projectuitgaven. De ervaringen van voorgaande jaren 

hebben geleerd dat waarschijnlijk niet alle 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 2011 op 

een vergelijkbaar niveau zijn als in 2010.

  BEGROTING  BEGROTING 
 2011 2010

• Kosten van beleggingen 9,6% 9,5%

•  Kosten van beheer  
en administratie 4,4% 4,0%

•  Algemene kosten 2,0% 2,0%

•  Projecten 82,6% 83,2%

•  Bezoldiging bestuurders 1,3% 1,3%
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6 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 haar midden 

de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

De personele samenstelling van het bestuur is in 2010 

gewijzigd. De heren mr. A.K.F.M. Bronzwaer en 

drs. B. Wapstra zijn per 18 mei 2010 uit het bestuur 

getreden en de heren drs. J.H. Pontier en 

jhr.mr. M.H. Reuchlin zijn toegetreden.

Per 31 december 2010 was het bestuur als volgt 

samengesteld:

• mevrouw drs. P.M.E. van Dam (secretaris);

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

• mevrouw mr. A.W. Hoogteijling CPL;

• drs. J.H. Pontier (penningmeester);

• jhr.mr. M.H. Reuchlin.

Op 31 maart 2011 is mevrouw Hoogteijling uit het 

bestuur getreden, 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. W.J.J.M. van Eupen: herbenoemd  

tot en met 31 maart 2012;

•  drs. K.H. Gerritsen RA: benoemd tot en met  

31 maart 2016;

• drs. J.H. Pontier: benoemd tot en met 18 mei 2015;

•  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-

Boven: de heer Wapstra

Rechts: mevrouw Hoogteijling

Onder: de heer Bronzwaer



we bestuursleden worden door middel van een open 

procedure geworven. Daarbij worden de gedragsregels 

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 selectie-

procedure. Voor iedere vacature wordt een profielschets 

opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de 

aanwezige en gewenste competenties.

6.1.3 Vergoeding van bestuursleden
De vergoeding die Stichting Novum aan haar bestuurs-

leden betaalt, 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 wordt niet jaarlijks geïndexeerd.

Het vacatiegeld omvat in principe de vergoeding van 

alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden 

en bijwonen van een vergadering samenhangen, zoals 

eventueel noodzakelijk 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.

Jaarlijks wordt een vergaderschema opgesteld, aan de 

hand waarvan de vergoeding wordt vastgesteld. 

Met uitzondering van de voorzitter, die meer bestuurs-

handelingen verricht, ontvangen alle bestuursleden 

dezelfde vergoeding.

Het is een zeer bescheiden vergoeding, die maar een 

beperkte relatie heeft met de daadwerkelijk bestede 

uren en de kwaliteit van de inbreng. In de jaarrekening 

zijn de uitbetaalde vergoedingen in 2010 opgenomen.

6.1.4 Gedragscodes FIN en Stichting Novum
Het bestuur van Stichting Novum onderschrijft de 

gedragscode van de Vereniging van Fondsen in 

Nederland (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 integriteitsrisico’s: privé-

belangen die in conflict komen of verstrengeld raken 

met de belangen van Stichting Novum. Zelfs de schijn 

van een dergelijk conflict of belangenverstrengeling wil 

Stichting Novum hiermee vermijden. Jaarlijks wordt aan 

de bestuursleden gevraagd een verklaring van goed 

gedrag te ondertekenen.
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6.1.5 Evaluatie van eigen functioneren en 
organisatie
Jaarlijks evalueert het bestuur in het eerste kwartaal zijn 

eigen functioneren en eigen organisatie. Wegens de wis-

seling van de wacht is in december 2010 een informele 

evaluatie gedaan. Deze evaluatie heeft onder andere 

opgeleverd dat de mandaten en werkwijze van de com-

missies in 2011 onder de loep zullen worden genomen.

 

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:

•  lid van de Raad van Toezicht van de Stichting  

Eckmunde;

• lid van de Stichtingsraad Rochdale;

•  lid van de commissie preventie van psychische  

aandoeningen van ZonMw;

•  lid van het bestuur van de vereniging aanbesteding 

EPD GGZ.

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

Hoofdfunctie: RNTC, General Manager/Radio  

Nederland Wereldomroep, Hoofd Strategie

Nevenfuncties:

•  voorzitter van het Platform International  

Education (PIE);

•  lid van de Board of Advisors van MDF Training  

& Consultancy;

• voorzitter van Bhutan + Partners.

Mevrouw mr. A.W. Hoogteijling CPL

Hoofdfunctie: Pensioenjurist

Nevenfuncties:

• lid van de ledenraad van MHP;

•  lid van de Pensioencommissie van de Nederlandse 

Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden;

•  lid van de bestuursraad Beroepsorganisatie Banken  

en Verzekeringen;

•  algemeen directeur Andrea W. Hoogteijling Advies  

& Beheer bv.

Drs. J.H. Pontier

Hoofdfunctie: directeur Pontier Associates

Nevenfuncties:

• commissaris van Creaim bv te Zaandam;

• commissaris van Value8 te Bussum.
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Jhr.mr. M.H. Reuchlin

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties:

•  lid van de Commissie van Advies SIRE, tot 1 januari 

2011;

•  penningmeester van het bestuur van de Stichting 

Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusieresearch;

•  penningmeester van het bestuur van de Stichting 

Grote Kerk Naarden;

•  penningmeester van het bestuur van de Stichting 

Aanpakken;

•  penningmeester van het bestuur van de Ies  

Wesselstichting;

•  penningmeester van het bestuur van de Stichting  

Fellows Bibliotheca Philosophica Hermetica,  

tot 1 december 2010;

•  penningmeester van het bestuur van de Van den 

Berch van Heemstede Stichting;

• 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, ambtelijke en 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 2010 blijkt dat het bestuur van 

Stichting Novum zeer tevreden is met de ondersteuning 

die het krijgt van Koninklijke Visio.

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 

dienstverleningsovereenkomst. Deze bedragen worden 

jaarlijks 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.
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BALANS (na resultaatbestemming)
ACTIVA 31-12-2010 31-12-2009

 € € 

MATERIËLE VASTE ACTIVA  7.606.084   7.732.787 

   

EFFECTEN  60.945.724   61.772.675 

  

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA  1.008.869   663.125 

  

LIQUIDE MIDDELEN   3.808.873   184.936

TOTAAL ACTIVA   73.369.550   70.353.523
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BALANS (na resultaatbestemming)
PASSIVA 31-12-2010 31-12-20089  
 € € 

RESERVES

Continuiteitsreseve  523.991  407.087 

Bestemmingsreserves  22.582.699   23.799.997 

Reserve herwaarding  4.207.778   4.207.778 

Reserve niet gerealiseerde 

koersverschillen beleggingen 3.457.631   1.955.473 

Overige reserves  38.456.492   36.288.578 

Reserves   69.228.591   66.658.913 

Bestemmingsfondsen  1.645.465   1.645.465 

Langlopende schulden  748.569   345.316 

Korlopende schulden 

en overlopende passiva  1.746.925   1.703.829 

    

    

TOTAAL PASSIVA  73.369.550   70.353.523 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
 WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2010 2010 2009

 € € 

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving  76.877   50.000   12.283 

Baten uit beleggingen  4.733.607   2.128.694   4.700.023 

Totaal  4.810.484   2.178.694   4.712.306 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Aanvullende faciliteiten, 

dienstverlening en zorg 118.014  1.184.380  555.300 

Innovatie en onderzoek  498.648  206.844  706.280 

VISIO International 1.228.273  483.370  105.229 

 

Totaal 1.844.935  1.874.594  1.366.809 

Kosten van beleggingen  170.580   215.000   426.413 

Kosten van beheer en administratie 199.391   134.500   (14.837)

Bezoldiging bestuurders 25.900   30.100   26.000 

Exploitatieresultaat 2.569.678  (75.500) 2.907.921 

RESULTAAT 2.569.678   (75.500)  2.907.921 

Resultaatbestemming

Continuiteitsreseve  116.904   -   (246.764)

Bestemmingsreserves  (1.217.298)  -   (653.720)

Reserve herwaarding  -   -   - 

Reserve niet gerealiseerd 

koersverschil beleggingen  1.502.158   620.000   1.955.473 

Overige reserves  2.167.914   (695.500)  1.852.932 

  2.569.678   (75.500)  2.907.921 
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  2010  2009

  in 1.000 €  in 1.000 € 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Resultaat   2.570   2.908 

Aanpassingen voor:

 - afschrijvingen  137   129 

   137   129 

Veranderingen in vlottende middelen:     

 - vorderingen 346-  1.178 

 -  kortlopende schulden (exclusief schulden      

aan kredietinstellingen) 43   - 4.076

  - 303  -  2.898

     

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   2.404   139 

  

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN 

Investeringen in materiële vaste activa 10    123  

Mutatie in effecten -  827  3.267  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   - 817   3.390 

  

 KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN   

Overige mutaties langlopende schulden  403    - 545 

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten  403    - 545

TOTALE KASSTROOM   3.624    - 3.796

 

Liquide middelen per  1 januari  185   3.981 

Totale kasstroom   3.624    - 3.796

LIQUIDE MIDDELEN 
PER 31 DECEMBER   3.809    185  

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 schattin-

gen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn 

op de toepassing van grondslagen en de gerappor-

teerde waarde van de activa en verplichtingen, en 

van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten 

kunnen afwijken van deze schattingen. De schat-

tingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schat-

tingen worden opgenomen in de periode waarin de 

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
“Financiële instrumenten omvatten effecten, ove-

rige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en 

overige te betalen posten. Financiële instrumenten 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 

waarde. Na de eerste opname worden financiële in-

strumenten op de hierna beschreven manier gewaar-

deerd.“ 

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 resultaatbe-

paling 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- res-

pectievelijk oorspronkelijke inbrengwaarden onder 

aftrek van daarop toegepaste afschrijvingen met uit-

zondering van het terrein aan de Amersfoortsestraat-

weg 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 verdisconteerd.

Er wordt op gebouwen en woningen lineair afge-

schreven op basis van een geschatte levensduur van 

40 jaar. Op de verbouwing van de directeursvilla 

wordt lineair afgeschreven op basis van de periode 

van het huurcontract, in casu 5 jaar. Op het terrein 

wordt niet afgeschreven.

Effecten
Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen beurs-

koers per 31 december of indien geen beurskoers 

beschikbaar is, een door derden opgegeven koers. 

Voor waardering tegen beurskoers is de collectieve 

methode toegepast.

De niet gerealiseerde koersverschillen worden verant-

woord via de resultatenrekening.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN 
ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING 
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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 continuï-

teit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) tegenval-

lende inkomsten of onverwachte uitgaven.   

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.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

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

MATERIËLE ACTIVA    31-12-2010 31-12-2009

Terreinen     4.335.429  4.335.429 

Terreinenvoorzieningen     360.000   382.500 

Gebouwen locatie Huizen     2.910.655   3.014.858 

   

     7.606.084   7.732.787 

  

 TERREINEN TERREIN  GEBOUWEN  TOTAAL 2010 TOTAAL 2009

  VOORZIENINGEN

Aanschafwaarde  

Saldo 1 januari 2010  4.335.429   450.000   4.057.595   8.843.024  8.720.485

Aankopen   -   -  10.231   10.231   122.539 

Desinvesteringen  -   -   -   -   - 

Saldo 31 december 2010  4.335.429   450.000   4.067.826   8.853.255   8.843.024 

      

Afschrijvingen   

Saldo 1 januari 2010  -   67.500   1.042.737   1.110.237  981.476

Afschrijvingen  -   22.500   114.434   136.934  128.761

Desinvesteringen -   -   -  - -

Saldo 31 december 2010  -   90.000   1.157.171   1.247.171   1.110.237 

Boekwaarde 31 december 2010 4.335.429   360.000   2.910.655   7.606.084   7.732.787 

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. 

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

Willem Holtrop Stichting zijn de kosten en opbrengsten die samenhangen met deze activa verantwoord in de jaarreke-

ning van de Willem Holtrop Stichting. Het totaalresultaat uit de exploitatie van deze activa wordt door de Willem Holtrop 

Stichting jaarlijks uitgekeerd aan stichting Novum. Dit totaalresultaat is in de jaarrekening van stichting Novum verant-

woord als ‘huuropbrengst gebouwen’, onder het kopje ‘baten uit beleggingen’.

TOELICHTING OP DE BALANS
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EFFECTEN 31-12-2010 31-12-2009

 € € 

Waarde per 1 januari  61.772.675  58.505.325 

Bij: aankopen/inschrijvingen   6.582.244   14.936.527 

      

 68.354.919  73.441.852 

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde 10.246.459  13.624.650 

Subtotaal  58.108.460   59.817.202 

Mutaties niet gerealiseerde koersverschillen boekjaar  

beleggingen  2.837.264   1.955.473 

Waarde per 31 december  60.945.724   61.772.675 

Het niet gerealiseerde koersverschil boekjaar is als volgt in het eigen vermogen verwerkt:  

Reserve niet gerealiseerd koersverschil effecten  1.502.158  1.955.473  

Overige reserves  1.335.106 -  

 

  2.837.264  1.955.473 

De effecten worden ter belegging aangehouden.  

Een sluitend overzicht over het verloop van de effecten is opgenomen in bijlage IX-2.
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VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 31-12-2010 31-12-2009
 € €

Interest obligaties 615.211 640.739 

Interest banken 10.856  5.943 

Dividendbelasting 13.577  12.212 

Willem Holtrop Stichting  336.222   - 

Erfstellingen en legaten 33.000   - 

Nalatenschappen met vruchtgebruik bij derden  3   3 

Overige vorderingen  -   4.228 

 

  1.008.869   663.125 

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 € 1 per nalatenschap. 

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

reserves toegevoegd.

Nalatenschappen 31-12-2010 31-12-2009 

met vruchtgebruik bij derden € € 

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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Liquide middelen 31-12-2010 31-12-2009 
 € € 

Bank MeesPierson  3.785.286   161.753

Van Lanschotbank 23.587 23.183 

   

  3.808.873   184.936

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. 

2. PASSIVA

RESERVES

De mutaties in de reserves in het boekjaar 2010 
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    RESERVE NIET  

   RESERVE GEREALISEERDE  

 CONTINUITEITS  BESTEMMINGS HERWAAR-  KOERSVERSCHILLEN  OVERIGE 

 RESERVE RESERVES DERING BELEGGINGEN RESERVES  31-12-2010 31-12-2009

Stand per 1 januari  407.087   23.799.997   4.207.778   1.955.473   36.288.578   66.658.913   63.750.992 

Mutaties

Toevoeging via 

resultaatbestemming  116.904  - -  1.502.158   2.167.914   3.786.976   3.808.405 

Bestedingen via 

resultaatbestemming  -   1.217.298   -   -  - 1.217.298  900.484 

  

Stand per 31 december 523.991   22.582.699  4.207.778   3.457.631   38.456.492   69.228.591   66.658.913 

      

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

Continuîteitsreserve 31-12-2010 31-12-2009

 € € 

Stand per 1 januari 407.087   653.851 

Resultaatbestemming 116.904   - 246.764

 

 523.991  407.087 

De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. Zo kan Stich-

ting Novum ook bij financiële tegenslagen de activiteiten voortzetten. De omvang van de continuïteitsreserve is 

bepaald op maximaal 25 procent van de totale jaaruitgaven.  Als jaaruitgave wordt het driejaarsgemiddelde ge-

nomen van de werkelijke uitgaven in het voorgaand boekjaar, het lopend boekjaar en de geraamde jaaruitgave 

volgens de begroting voor het komende boekjaar.     
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Bestemmingsreserves 

Conform  RJ 650.317 vormen onderstaande bestemmingsreserves geen verplichting. De be-

stemmingsreserves zijn gevormd op basis van door het bestuur aangegeven doelstellingen.

Reserve financiering activa 31-12-2010 31-12-2009

 € €

Stand per 1 januari  7.732.787 7.739.009  

  

Bestedingen via resultaatbestemming -  126.703 -  6.222 

   

  7.606.084  7.732.787 

Dit deel van het vermogen is vastgelegd in materiële vaste activa in het kader van de doelstel-

ling of in gebruik voor de bedrijfsvoering.  

De reserve muteert met aanschaf ,afschrijving en herwaardering van de vastgelegde middelen.

Reserve inkomensdepot 31-12-2010 31-12-2009

 € € 

Stand per 1 januari 16.067.210 16.714.708

Bestedingen via resultaatbestemming - 1.090.595 - 647.498

   

  14.976.615  16.067.210 

   

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

beleggingen in de vorm een inkomensdepot. Dit inkomensdepot is bedoeld om de projecten 

op korte tot middellange termijn te kunnen financieren.

Totaal bestemmingsreserves 22.582.699  23.799.997  

Reserve herwaardering 31-12-2010 31-12-2009 
 € € 

Stand per 1 januari 4.207.778  4.207.778 

Mutatie gerealiseerde herwaardering -   - 

 

 4.207.778   4.207.778 

 

Dit bedrag betreft een reserve voor het verschil van 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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Reserve niet gerealiseerde  31-12-2010 31-12-2009

koersverschillen van beleggingen € € 

Stand per 1 januari 1.955.473  -

Toevoeging via resultaatbestemming 1.502.158  1.955.473 

  3.457.631  1.955.473

Overige reserves 31-12-2010 31-12-2009

 € € 

Stand per 1 januari  336.288.578  34.435.646 

Toevoeging via resultaatbestemming 2.167.914  1.852.932

 38.456.492  36.288.578

De middelen die Novum zijn toevertrouwd moeten op een zodanige manier worden belegd 

zodat naast het behalen van een optimaal rendement tevens een bijdrage aan een duurzame 

wereld moet worden geleverd.    
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BESTEMMINGSFONDSEN

 ELISABETH  STICHTING DE HEUKELOM 31-12-2010 31-12-2009 

 KALIS VRIENDEN

  VAN HET 

  LOO ERF    

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 bewo-

ners van het Elisabeth Kalishuis.      

  

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

den van Het Loo Erf overgedragen aan de stichting novum en separaat geadministreerd.   

     

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

woners van de locatie De Heukelom. 
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LANGLOPENDE SCHULDEN 31-12-2010 31-12-2009

 € € 

Projectverplichtingen met looptijd langer dan 1 jaar 748.569  345.316

 

Stand per 31 december  748.569  345.316 

   

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

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA   

 1-12-2010 31-12-2009

 € € 

Crediteuren 22.165   28.269 

  

Koninklijke Visio, LSSB  96.099   220.650 

Koninklijke Visio, LSSB inzake onderwijs  73.896   144.210 

Willem Holtrop Stichting  41.590  -

  

Overige schulden   

• Beheerloon beleggingen 32.693   33.500 

• Accountantskosten  17.610   9.000 

• Projecten .495.089   1.220.232 

• Diversen 9.373   4.585 

• Vooruitontvangen -   1.793 

   

  1.746.925   1.703.829 

  

Het verloop van de langlopende en kortlopende schulden  inzake projecten 

was in het verslagjaar als volgt:

 1-12-2010 31-12-2009

 € € 

Stand per 1 januari 1.565.548   2.438.151 

Nieuwe aangegane verplichtingen  1.955.594   1.477.398 

Uitgaven boekjaar 1.188.598   2.239.412 

Reeds betaald en teruggevorderd 21.773   - 

Vervallen verplichtingen 110.659   110.589 

 

  2.243.658   1.565.548 
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3. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

 1-12-2010

 €

Garanties

  

•  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. 2.757.910 

•  Hoofdelijke aansprakelijkheid voor stand van de   

Van Lanschotrekening van de Willem Holtrop Stichting  P.M 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1. BATEN 

BATEN UIT EIGEN  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

FONDSENWERVING 2010 2010 2009

 € € € 

Legaten  41.196   -   10.421 

Giften 35.681   -   1.862 

     

  76.877   50.000   12.283 

     

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

de ontvangst van een gift als gevolg van een liquidatie van een stichting.

    

BATEN UIT BELEGGINGEN WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2010 2010 2009

 € €  

Dividend  314.669   260.000   264.144 

Interest obligaties 1.291.819   1.300.000   1.278.422 

Gerealiseerde koersverschillen  128.047   (200.000)  756.255 

Ongerealiseerde koersverschillen 2.837.264   620.000   1.955.472 

Interest (excl. interest obligaties) 29.352   23.000   43.368 

Huuropbrengst gebouwen 132.456   125.694   164.776 

Erfpacht -   -   87.677 

Exploitatie woningen - - 149.909

      

 4.733.607   2.128.694  4.700.023 

    

In 2010 was er sprake van een zijdelings bewegende beurs, maar door de daling van de rente 

was er sprake van stijgende obligatie waarden.  In 2009 was er sprake van een herstellende beurs.   

     

In 2010 is het volledige beheer van de materiële vaste activa overgedragen aan de 

Willem Holtrop Stichting.      
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2. LASTEN   AANGEGANE TOTAAL

 VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING WERKELIJK 

DOELSTELLING: AANVULLENDE FACILITEITEN, 2010 2010 2010 VOOR 2011 2010  

DIENSTVERLENING EN ZORG € € € €

• Visio, LSSB audiotheek - -  85.000   85.000 

• Speeltoestel KIOSB - -  5.000   5.000 

• Kruimelaanvragen - -  50.000  50.000 

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

• Voel en tastboeken - - -  

• Tilliften Heukelom    (213) - -  (213)

• Inr. smeengestr.25 ruinen - - - - 

• Inr. Mot. Therapie Commen - - -  - 

• Visio, LOSB opstart nieuwe onderwijsvoorziening NHN  (15.000)  -   -   (15.000)

   

  (21.986)  -   140.000   118.014 

DOELSTELLING: AANVULLENDE FACILITEITEN   

• St. InZicht - -  137.000   137.000 

• Visio, LSSB inzake onderwijs Leerstoel videologie - -  65.340   65.340 

• 1ste fase methodiek ontwikkeling kind en jeugd -  120.000  -  120.000 

• Totale communicatie -  86.844  -  86.844 

• Promotietraject CVI - - - - 

• CVI prevalentie kinderen  - - -  - 

• Bewegen naar zelfvertrouwen - - 72.982   72.982 

• Maatschappelijke participatie irt vrijetijdsbesteding - -  32.800   32.800 

• Kennisnetwerk voor mobiliteit met langzame gemoriseerde voertuigen -  43.522   43.522 

• Koninklijke Visio OOG bus  (35.000) - -  (35.000)

• Promotieonderzoek  Ontwikkeling van de tast - - -  - 

• Methodiek ontwikkeling voor oudere VVB cliënten  - - -  - 

• Arbeid, haalbaarheidsonderzoek Social Firm - - -  - 

• Ontwikkeling Activiteitenmap Visueel Functioneren  (24.840) - -  (24.840)

     

  (59.840)  206.844   351.644   498.648 
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     AANGEGANE      

BEGROTING WERKELIJK VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING

 2010 2009 2009 2009 2009 VOOR 2010

 € € € € €

  1.184.380 - - - -

  - 109.800   -   -   109.800 

  -   -   -   -  -

  -   -   -  - - 

 -  17.000   -   -   17.000 

 -  (17.500)  (17.500)  -  - 

 -  230.000  -  230.000  - 

 -  76.000   -   -   76.000 

 -  140.000   -   -   140.000 

 -  -   -   -   - 

        

 1.184.380   555.300   (17.500)  230.000   342.800 

        

    

 - 137.000  - -  137.000 

 -  65.340  - -  65.340 

  120.000   -  - - -   

  86.844  -  -  - -    

 -  (15.000)  (15.000) - -  

 -  150.000  -  150.000  - 

 -  -  - - -   

 -  -  - - -   

 -  -  - - -   

 -  35.000  - -  35.000 

 -  86.900  - -  86.900 

 -  195.000  - -  195.000 

 -  27.200  - -  27.200 

 -  24.840  - -  24.840 

        

  206.844   706.280   (15.000)  150.000   571.280 
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    AANGEGANE TOTAAL

 VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING WERKELIJK 

DOELSTELLING: INTERNATIONALE PROJECTEN 2010 2010 2010 VOOR 2011 2010  

 € € € €

• Visio International algemeen - - - - 

• Visio International (ICEVI) - -  32.000   32.000 

• Visio, LSSB - -  31.000   31.000 

• Congres en onvoorzien - -  15.700   15.700 

• Visio, LSSB inzake onderwijs eerste fase Marrakech  - - -  - 

• Tajikistan (verbetering onderwijs en revalidatie) -  20.000 -  20.000 

• Oekraine -  463.370  -  463.370 

• Egypte  (28.833) - -  (28.833)

• Egypte (vervolg) - -  5.000   5.000 

• Ghana - -  400.094   400.094 

• Bosnie en Kroatie - -  136.662   136.662 

• Bosnie - -  153.280   153.280 

• Nigeria - - -  - 

• Tajikistan - - -  - 

• Tanzania - - -  - 

• Vietnam (aangepaste literatuur) - - -  - 

• World (Education For All) - - -  - 

 

  (28.833)  483.370   773.736   1.228.273 

   

Totaal besteed aan doelstellingen  (110.659)  690.214   1.265.380   1.844.935 

     

In procenten van totaal van de baten     

    38%
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     AANGEGANE      

BEGROTING WERKELIJK VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING

 2010 2009 2009 2009 2009 VOOR 2010

 € € € € €

  (8.907)  (8.907) - -  

 -  15.197   (16.703) -  31.900 

 -  31.100  - -  31.100 

 -  (22.779)  (38.479) -  15.700 

 -  -  - - -   

  20.000   -  - - -   

  463.370   -  - - -   

 -  -  - - -   

 -  -  - - -   

 -  -  -  -  - 

 -  -  - - -   

 -  -  - - -   

 -  5.000  - -  5.000 

 -  (14.000)  (14.000) - -  

 -  84.618  -  41.293   43.325 

 -  15.000  - -  15.000 

 -  -  - - -   

 - - - - -   

       

  483.370  105.229   (78.089)  41.293   142.025 

        

 1.874.594   1.366.809   (110.589)  421.293   1.056.105 

 

       

 86% - 29%      
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KOSTEN VAN BELEGGINGEN WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2010 2010 2009

 € € €

Beheerloon  129.443   138.000   130.349 

Verwervingskosten   14.691   45.000   32.058 

Bewaarloon  19.446   25.000   20.083 

Huismeesterschap Visio  7.000   7.000   7.000 

Afschrijvingskosten  -   -   128.761 

Onderhoud  -   -   108.162 

      

  170.580   215.000   426.413 

      

In 2010 is het volledige beheer van de materiële vaste activa overgedragen aan de Willem Holtrop 

Stichting. 

     

Het nettoresultaat van de beleggingen is als volgt: 

NETTORESULTAAT 

VAN BELEGGINGEN  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2010 2010 2009

 € € €

Opbrengsten 4.733.607   2.128.694   4.700.023 

Kosten  170.580   215.000   426.413 

       

 4.563.027   1.913.694   4.273.610

KOSTEN VAN BEHEER EN  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

ADMINISTRATIE 2010 2010 2009

 € € €

Bureaukosten  93.264   87.500   97.500 

Algemene kosten  88.395   45.000   58.332 

Verzekeringen en belastingen  1.666   2.000   (225.105)

Interest inzake opgenomen gelden   -   -   10.398 

Overige uitgaven  16.066   -   44.038 

  

  199.391   134.500   (14.837)

In 2009 zat in de post verzekeringen en belastingen zit een vrijval van EUR 227.000 van in het verleden 

gereserveerde bedragen. De algemene kosten zijn hoger dan in 2009 wat wordt veroorzaakt door 

hogere juridische kosten. De post interest inzake opgenomen gelden is lager doordat de gelden in de 

loop van 2009 zijn afgelost. De overige uitgaven zijn lager dan de kosten in 2009 en dit wordt veroor-

zaakt door een externe zelfevalutie van het bestuur in 2009.
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In de post overige uitgaven zijn EUR 1.122 aan fondsenwervingskosten opgenomen. Dit is 1,5% van de 

ontvangen baten. (2009: 15,8%).      

   

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

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

vinden.

BEZOLDIGING BESTUURDERS WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2010 2010 2009

 € € €

Bestuursvergoeding  25.900   30.100   26.000 

      

   

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

     

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. 17 mei 2011 besproken 

en goedgekeurd. 

2 Resultaatbestemming 
De resultaatbestemming is gespecificeer onderaan de 

staat van baten en lasten  

3 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaats-

gevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2010 

4 Controleverklaring                       
Aan: het bestuur van de Stichting Novum

Wij hebben de jaarrekening 2010 van Stichting Novum te 

Huizen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 

balans per 31 december 2010 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 2010 en 

van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de 

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, 17 mei 2011 

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

D.Th.J. Maas RA

OVERIGE GEGEVENS
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OVERZICHT MATERIËLE ACTIVA (per 31 december 2010) 

 AFSCHRIJVING AANSCHAF- INVESTERING  DES- AANSCHAF-

 % WAARDE   INVESTERING WAARDE   

  PER 1-1-’10    PER 31-12-’10

  € € € € 

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%  129.040   10.231  -  139.271 

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

     

Subtotaal   4.019.754   10.231   -   4.029.985 

     

Woningen Zeist     

• Bergweg 184 2,5%  37.841  - -  37.841 

     

Subtotaal   37.841   -   -   37.841 

     

Totaal Generaal   8.843.024   10.231   -   8.853.255  

De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen is, in 2007, door onafhankelijke taxateur getaxeerd op  € 7.875.000
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 AFSCHRIJVING AFSCHRIJVING DES-  AFSCHRIJVING BOEK-

 PER 1-1-’10   INVESTERING  T/M 2010 WAARDE    

      PER 31-12-’10

 € € € € €   

 

 - - - -  4.238.485 

 - - - -  3.156 

 - - - -  93.788 

    

  -   -   -  -  4.335.429 

    

    

  67.500   22.500  -  90.000   360.000 

    

  67.500   22.500  -  90.000   360.000 

    

    

  467.441  - -  467.441   - 

  260.374  - -  260.374   - 

  174.000   58.000  -  232.000   2.088.000 

  60.000   20.000  -  80.000   720.000 

  36.646   27.854  -  64.500   74.771 

  6.435   8.580  -  15.015   27.884 

    

  1.004.896   114.434  -  1.119.330   2.910.655 

    

    

  37.841  - -  37.841   - 

    

  37.841   -  -  37.841   - 

    

  1.110.237   136.934  -  1.247.171   7.606.084 
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STICHTING NOVUM TOTAAL
TOTAAL SPECIFICATIES

 

 

 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 56.500.000 51.081.878 53.401.734 2.319.856 7.900.000 6.303.620 12.840.000 9.828.266 405.932 51.560.000 47.963.164 52.255.414 4.292.250

             

Aandelen in Euro’s - 6.615.109 5.461.006 - 1.154.103 - 263.071 - 501.438 -30.436 - 6.346.306 5.434.973 - 911.333

             

Aandelen andere valuta - 3.485.213 2.982.425 -502.788 - 15.553 - 201.512 -120.633 - 3.178.621 3.199.860 21.239

             

Valuta Termijn Affaires en Opties - - -72.492 -42.598 - - - -158.566 -128.672 - - 55.475 55.475

             

Totaal generaal 56.500.000 61.182.200 61.772.675 620.367 7.900.000 6.582.244 12.840.000 10.372.650 126.191 51.560.000 57.488.091 60.945.724 3.457.631

STAND PRIMO VERWORVEN
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VERKOCHT STAND ULTIMO

Mutatie: Niet gerealiseerde koersverschillen   

Stand: Niet gerealiseerde koersverschil primo  620.367

Af: Stand: Niet gerealiseerde koersverschil ultimo  3.457.631

Mutatie: Niet gerealiseerde koersverschil  2.837.264

   

Beurswaarden   

Beurswaarde primo 61.772.675 

Aanschafwaarde in periode 6.582.244 

Verkoopwaarde in periode - 10.372.650 

Gerealiseerde koersverschil  126.191 

 

 58.108.460 

Mutatie: NGKV 2.837.264 

Beurswaarde ultimo 60.945.724  
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TOTAAL SPECIFICATIES

 

 

 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 56.500.000 51.081.878 53.401.734 2.319.856 7.900.000 6.303.620 12.840.000 9.828.266 405.932 51.560.000 47.963.164 52.255.414 4.292.250

             

Aandelen in Euro’s - 6.615.109 5.461.006 - 1.154.103 - 263.071 - 501.438 -30.436 - 6.346.306 5.434.973 - 911.333

             

Aandelen andere valuta - 3.485.213 2.982.425 -502.788 - 15.553 - 201.512 -120.633 - 3.178.621 3.199.860 21.239

             

Valuta Termijn Affaires en Opties - - -72.492 -42.598 - - - -158.566 -128.672 - - 55.475 55.475

             

Totaal generaal 56.500.000 61.182.200 61.772.675 620.367 7.900.000 6.582.244 12.840.000 10.372.650 126.191 51.560.000 57.488.091 60.945.724 3.457.631

VERKOCHT STAND ULTIMO  
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PROJECT-
VERSLAGEN 
2010 



In 2010 subsidieerde Stichting Novum 28 
projecten, achttien Nederlandse projecten en 
tien internationale projecten. Ze variëren van 
wetenschappelijk onderzoek tot nascholing 
voor medewerkers op de werkvloer en van 
onderwijsmiddelen tot radioprogramma’s. 

8.1 Projectverslagen Nederland

8.1.1 
Visio Audiotheek
Ruim 1400 hoorspelen en radiodocumentaires 
waren in 2010 te leen bij de Visio Audiotheek. 

Onder de hoorspelen die ooit op de Nederlandse radio 

waren te beluisteren, bevinden zich veel oude beken-

den, zoals De Familie Doorsnee en Paul Vlaanderen, 

maar ook moderne titels gemaakt door de Hoorspelfa-

briek en Stichting Hoorspel Nu.

In juni 2010 kwam de aanvullende catalogus uit, met 

onder andere een mooie serie over Vincent van Gogh en 

de remake van Paul Vlaanderen en het Z-mysterie.

Recente hoorspelen zoals De wilde zwanen en de 

mestkever, uit de reeks Heerlijk Hoorspel, werden aan 

de collectie toegevoegd. Een andere nieuwe aanwinst 

is Godenslaap van Erwin Mortier. De Hoorspelfabriek 

bewerkte dit boek, de prijswinnaar van de Ako-litera-

tuurprijs 2009, tot een prachtig literair hoorspel.

Ruim achthonderd cliënten leenden in 2010 gemiddeld 

honderd uur hoorspel per persoon.

8 PROJECTVERSLAGEN

Financiële ondersteuning aan 
de Visio audiotheek die jaar-
lijks aan ruim achthonderd 
volwassenen en jongeren met een 
visuele beperking of een andere 
leesbeperking hoorspelen en 
radiodocumentaires uitleent 

8.1.2 
Godsdienst-
onderwijs
In 2010 hebben zestien leerlingen van de 
onderwijsinstelling Koninklijke Visio 
Noord-Nederland deelgenomen aan het 
godsdienst- en humanistisch onderwijs. 

De lessen werden zowel in groepsverband als indi-

vidueel gegeven, afhankelijk van het niveau van de 

leerlingen.

Het godsdienst- en humanistisch onderwijs heeft 

onderwerpen behandeld die dicht bij de leefwereld 

van de kinderen staan, om herkenning en inleving 
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In 2011 bestaat de Audiotheek twintig jaar. Ter gele-

genheid van dit jubileum wordt in samenwerking met 

Stichting Hoorspel Nu een jubileumhoorspel gemaakt.

De verwachting is dat het aantal cliënten van de Visio 

Audiotheek op termijn zal teruglopen. Daarom is in 2010 

het aantal personeelsleden teruggebracht van vier naar 

drie door een vacature niet meer te vervullen. Een stagi-

aire van de school van Koninklijke Visio in Huizen biedt 

wekelijks ondersteuning.

Sinds 1990 heeft Visio Audiotheek een samenwerkings-

overeenkomst met het Instituut voor Beeld en Geluid te 

Hilversum. Zij is daarmee de enige instantie die hoorspe-

len mag uitlenen aan haar doelgroep. Stichting Novum 

ondersteunt de audiotheek van Koninklijke Visio al vele 

jaren, omdat ze een extra faciliteit biedt aan een groot 

aantal mensen uit de doelgroep.
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Financiële bijdrage aan het gods-
dienst- en humanistisch onderwijs 
aan leerlingen van de school van 
Koninklijke Visio Noord-Nederland 

te bevorderen. Aan de hand van bijbel- en sleu-

telverhalen zijn de volgende thema’s aan de orde 

geweest: Kerstmis, Pasen, vriendschap, liefde, 

boos zijn, pesten, zorgen voor elkaar en dieren. De 

thema’s worden zo gebracht dat zij ook passen in 

de belevingswereld van de jongste kinderen. Bij de 

verschillende verhalen werden bijvoorbeeld liedjes 

geleerd en gezongen.

Stichting Novum ondersteunt het godsdienst- en 

humanistisch onderwijs al verscheidene jaren. Dat 

gebeurt omdat dit geen deel uitmaakt van de 

reguliere financiering en omdat Koninklijke Visio 

geen beroep wil doen op de ouders voor de extra 

kosten. In de afgelopen jaren is de belangstelling 

voor godsdienst- en humanistisch onderwijs terug-

gelopen. In 2008 namen nog dertig leerlingen deel. 

Deze neerwaartse trend zette door. Koninklijke Visio 

heeft daarom voor 2011 geen nieuwe aanvraag 

ingediend bij Stichting Novum.

8.1.3 
Koninklijke Weg
De Koninklijke Weg, een 170 kilometer lange 
wandelroute van Den Haag naar Apeldoorn, 
wordt toegankelijk gemaakt voor mensen met 
een visuele beperking. 

Direct na de opening van de Koninklijke Weg in 2008 

begon een onderzoek naar de mogelijkheid om de route 

ook toegankelijk te maken voor blinden en slechtzien-

den. Organisaties als Koninklijke Visio, het Oogfonds 

en Viziris hebben de haalbaarheid onderzocht en de 

behoeften van de doelgroep in kaart gebracht. Dat 

onderzoek is in 2009 afgerond.

In 2010 heeft Koninklijke Visio ruim dertig mensen 

getraind tot wandelbuddy van de Koninklijke Weg. De 

wandelbuddy’s van de Koninklijke Weg zijn vrijwilligers 

die het leuk vinden om samen met visueel beperkte 

wandelaars een stuk van de Koninklijke Weg te wande-

len. Bij de training hebben de buddy’s geleerd hoe ze 

bij deze wandelingen het beste ondersteuning kunnen 

bieden. Tijdens proefwandelingen met visueel beperkte 

wandelaars kunnen de opgeleide wandelbuddy’s het 

geleerde in praktijk brengen.
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Op de website van de Koninklijke Weg vinden visueel 

beperkte wandelaars de profielen van wandelbuddy’s. 

Zij kunnen een wandelbuddy benaderen en vragen om 

hen op een deel van de route te begeleiden. Begin 2011 

zal de website worden voorzien van onder meer een 

voorleesfunctie.

Ook het aanpassen van de wandelgids voor wandelaars 

met een visuele beperking maakt onderdeel uit van het 

project. Begin 2011 worden over de gehele route van 

170 kilometer de fysieke obstakels geïnventariseerd. 

Die moeten óf worden beschreven, óf aangepast. Bij de 

training, het aanpassen van de website en het beschrij-

ven van de route zijn ervaringsdeskundigen betrokken. 

Met de inspanningen van de verschillende instanties en 

ervaringsdeskundigen zal de Koninklijke Weg toeganke-

lijk zijn voor blinden en slechtzienden. Stichting Novum 

heeft financieel bijgedragen aan dit project.

Financiële ondersteuning voor 
het toegankelijk maken van de 
Koninklijke weg, een 170 kilome-
ter lang wandelpad van Den Haag 
naar Apeldoorn, voor blinde- en 
slechtziende mensen 

8.1.4 
Tilliften in het 
kindercentrum
Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook 
kinderen met een meervoudige beperking. 
Een aangepast tilsysteem is een voorwaar-
de om hen onderwijs te kunnen bieden. 

Visio Onderwijsinstelling Noord-Nederland verzorgt 

onderwijs aan leerlingen met een meervoudige be-

perking. Naast een visuele en verstandelijke beper-

king hebben veel van deze kinderen stoornissen op 

het gebied van gedrag, communicatie en beweging. 

Stichting Novum heeft de aanschaf van tilliften voor 

hen financieel ondersteund, omdat dit systeem niet 

geheel regulier bekostigd kon worden.

De tilliften maken het de leerlingen mogelijk om 

aan zo veel mogelijk onderdelen van het schoolpro-

gramma deel te nemen. Inmiddels maken dagelijks 

zo’n 35 kinderen gebruik van deze mooie nieuwe 

faciliteit. In 2010 is het gehele project afgerond.

Financiële bijdrage aan de 
aanleg van een tilliftensy-
steem in het Kindercentrum 
waardoor de leerlingen aan 
zo veel mogelijk onderdelen 
van het schoolprogramma kun-
nen deelnemen

8.1.5 
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 heeft Koninklijke Visio deelgenomen 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 zijn gemaakt 

van verschillende materialen. Koninklijke Visio vindt het 

belangrijk dat deze aansluiten bij de tastervaring en 

beleving van blinde kinderen. Voor slechtziende kinde-

ren worden ze gemaakt met heldere kleuren en scherpe 

contrasten. Voor blinde en slechtziende kinderen is het 
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heerlijk om zo’n boek te beleven. In 2009 zijn de eerste 

stappen gezet ten behoeve van het ontwerp en de pro-

ductie van een tastboek. Uitgeverij Lemniscaat is bereid 

gevonden om een tastboek tegen kostprijs op de markt 

te brengen. De tactiele illustraties werden ontworpen 

door medewerkers van Koninklijke Visio, gebaseerd op 

hun dagelijkse ervaring met de doelgroep.

Deze tactiele illustraties bleken in de praktijk niet ge-

schikt te maken voor massaproductie. Ook het onder-

brengen van de productielijnen bij een andere produ-

cent lukte niet. De ambitie om bestaande boeken van 

een revolutionaire extra dimensie te voorzien is daarmee 

voor alle betrokkenen op een teleurstelling uitgelopen. 

De doelstelling om eind 2010 een boekje op de markt 

te brengen, is niet gehaald.

In overleg met Lemniscaat is door Koninklijke Visio 

besloten om weer terug te vallen op de bestaande 

patronen en productielijnen. Daardoor zullen de illu-

straties nu vooral een uitbeelding van de inhoud zijn. Ze 

vormen een ondersteuning voor de kinderliedjes. Het is 

daarmee niet meer een boek dat alleen met de vingers 

gelezen kan worden. Vormen zijn secundair en verleven-

digen de teksten voor het kind. De vormen zijn wel alle 

van kunststof en textiel, en zijn verschillend van samen-

stelling en reliëf. Daarmee onderscheiden ze zich van de 

standaardvoelboekjes die op de markt worden gebracht 

en vullen ze een door de doelgroep ervaren leemte.

De verwachting is dat in 2011 een boekje op de markt 

kan worden gebracht. Stichting Novum heeft dit project 

financieel ondersteund.

Financiële bijdrage aan 
het ontwerp en productie 
van een tastboek voor blinde 
en slechtziende kinderen
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8.1.6 
Oogbus regio 
Den Haag
Het revalidatieaanbod van Koninklijke Visio 
is voor afgelegen wonende mensen met 
een visuele beperking niet altijd even goed 
bereikbaar.

In 2009 heeft Koninklijke Visio bij Stichting Novum 

een aanvraag ingediend voor een Oogbus. Uit een 

analyse van cliënten in het werkgebied bleek dat 

Visio Den Haag veel cliënten mist die verder dan 

10 tot 15 kilometer van de locatie Den Haag wonen. 

Een Oogbus kan helpen deze mensen wel te berei-

ken: de reisafstand neemt af, terwijl de drempel om 

aan revalidatie deel te nemen lager wordt. 

Stichting Novum zou de aanschaf van de bus 

financieel ondersteunen.

De Oogbus is echter nooit voor deze regio aange-

schaft. De kans deed zich voor om steunpunten te 

openen in verschillende ziekenhuizen in de regio, 

waardoor de bus overbodig werd. Het project is 

daarom stopgezet. Er zijn geen kosten gemaakt. 

Wellicht dient Koninklijke Visio opnieuw een aan-

vraag in bij Stichting Novum voor een andere regio.

Financiële bijdrage aan een 
mobiel steunpunt om mensen 
met een visuele beperking te 
bereiken afgelegen wonen
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8.1.7 
Buitenruimte woon-
voorziening in Ruinen
Bij een nieuwe woonvoorziening voor mensen 
met een visuele en verstandelijke beperking 
is extra geïnvesteerd in de inrichting van de 
buitenruimte.

In mei 2009 is de bouw gestart van vervangende 

woonvoorzieningen voor 21 visueel en verstandelijke 

beperkte cliënten van Koninklijke Visio in Ruinen. De 

cliënten wonen er in een complex met appartementen, 

gecombineerd met gemeenschappelijke voorzieningen. 

Dat biedt een goede mix van privacy, begeleiding en 

toezicht. In hun oude woonsituatie beschikten de 

cliënten slechts over een klein kamertje als privéruimte.

Op basis van de regelgeving was € 350.000,- beschik-

baar om het gehele nieuwbouwproject in te richten. Er 

was geen financiële ruimte voor een goede tuininrich-

ting, noch voor doelgroepspecifieke aanpassingen.

Met de bijdrage van Stichting Novum is een veilige oprit 

gerealiseerd met voldoende geleidetegels en andere 

oriëntatiemiddelen, en een terras inclusief buitenverlich-

ting. Hierdoor is het voor de cliënten mogelijk veilig (on-

der toezicht) buiten te recreëren. Het nieuwe gebouw is 

in medio 2010 in gebruik genomen.

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

8.1.8
Motorisch therapie-
lokaal Comeniusschool

Bewegingsonderwijs is van groot belang 
voor kinderen met een visuele beperking. 
Het huidige motorisch therapielokaal van 
de Comeniusschool van Koninklijke Visio 
in 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 de Comeniusschool 

gebruik kan maken.

Stichting Novum is gevraagd de doelgroepspeci-

fieke 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 aan-

vullend budget aan, maar kreeg dat niet.

In het jaar 2011 zal daarom gekeken worden of met 

programmawijzigingen 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.
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Financiële bijdrage aan de 
doelgroepspecifieke aanpas-
singen voor een nieuwe gymzaal 
van de Comuniusschool
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8.1.10 
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 werkwijzen van de 

zorginstellingen te verruimen, te verbeteren en te funde-

ren, zodat zij meer evidence based kunnen gaan 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 onderzoek 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. 

Financiële bijdrage aan weten-
schappelijk onderzoek ten behoeve 
van de bevordering van de 
zelfstandigheid van mensen met 
een visuele beperking

8.1.9 
Invoering Totale 
Communicatie
Bij Visio IOSB (Instituut tot Onderwijs van 
Slechtzienden en Blinden) in 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 communicatie-

stoornissen met zich mee. Die zijn vaak het opval-

lendst 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 

gevoelens 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 problemen het hoofd te bieden 

voert de school Totale Communicatie (TC) in, het 

ondersteunen en bevorderen 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.

Stichting Novum heeft deze methodiekontwikkeling 

financieel ondersteund.

Financiële bijdrage aan 
de ontwikkeling en invoering 
van een nieuwe methodiek 
ter verbetering van de 
communicatie met meervoudig 
gehandicapte kinderen
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Verder nemen zij ook vaak als ervaringsdeskundige deel 

aan de uitvoering van het onderzoek.

Over de afgelopen jaren heeft InZicht 41 onderzoeks-

projecten en acht implementatieprojecten gefinancierd. 

Stichting Novum draagt via Koninklijke Visio financieel 

bij aan het werk van Stichting InZicht.

8.1.11 
Leerstoel Videologie
Prof. dr. Aart Kooijman bekleedde de 
leerstoel Videologie aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen. Hij verricht nog steeds 
wetenschappelijk onderzoek naar de ver-
betering van de mobiliteit en verkeersdeel-
name van blinde en slechtziende mensen. 

Hij 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 onderzoek moet de zelfstandigheid van blinde 

en slechtziende mensen met het juiste gebruik van 

hulpmiddelen bevorderen.

Kooijman werkt bij de voorbereiding en de uitvoe-

ring 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.

Kooijman heeft in 2010 een artikel gepubliceerd in 

een internationaal peer reviewed-tijdschrift over zijn 

onderzoek naar het beschikbaar maken van gespro-

ken route-informatie voor blinde en slechtziende 

mensen.

Het project Autorijden met een bioptische bril leidde 

in 2009 tot de wettelijke erkenning dat mensen met 

een verminderde gezichtsscherpte met een biopti-

sche bril onder voorwaarden een rijbewijs kunnen 

verkrijgen. In januari 2010 kreeg het projectteam 

hiervoor de Oogfonds Innovatieprijs.

In 2010 organiseerde Koninklijke Visio cursussen waar 

ergotherapeuten, optometristen, autorijschoolin-

structeurs en CBR-deskundigen leerden wat de mo-

gelijkheden 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.

Samen met de onderzoeksgroep van de Hogeschool 

Zuyd in Heerlen stelde Kooijman in 2010 een imple-

mentatieplan op voor de verspreiding van de kennis 

over elektronische mobiliteitshulpmiddelen en de 

training van toekomstige gebruikers in het gebruik 

van deze hulpmiddelen. ZonMW-InZicht verstrekte 

een subsidie van € 40.000,- voor de uitvoering 

ervan. Koninklijke Visio en Bartiméus voeren het 

implementatieplan uit sinds januari 2011.

Stichting Novum biedt de leerstoel sinds 1995 finan-

ciële steun. Het onderzoek levert immers een be-

langrijke bijdrage aan de mogelijkheden voor blinde 

en slechtziende mensen om ondanks hun beperking 

volop aan het leven deel te nemen.

Financiële ondersteuning van de 
leerstoel Videologie gericht op 
het wetenschappelijk onderzoek 
naar de functionaliteit van 
nieuwe hulpmiddelen
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8.1.12 
Innovatieve 
diagnostiek
Kinderen die slechtziend zijn als gevolg van 
een hersenbeschadiging moeten zo vroeg 
mogelijk worden opgespoord en begeleid.

Veel kinderen met cerebrale visuele beperkingen heb-

ben 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 op-

timaal te kunnen begeleiden en stimuleren. Met behulp 

van innovatieve oogbewegingapparatuur, de zogenaam-

de eye tracker, kan een onderzoeker oogbewegingen 

registreren en daarmee vaststellen of een jong kind een 

visuele stoornis heeft.

De eye tracker 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 informatiever-

werking krijgen een serie animaties aangeboden. Hun 

oogbewegingen c.q. visuele functies worden vergeleken 

met die van kinderen die geen stoornis hebben.

In 2010 zijn dertig kinderen met hersenbeschadigingen 

bij Koninklijke Visio te Rotterdam onderzocht. 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 Neuro-

logy: Effects of visual processing and congenital nystag-

mus 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 meetprogramma, dat 

bruikbaar wordt binnen de screeningsmogelijkheden 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 

onderzoeksmethode worden vergeleken met de klas-

sieke meetmethoden. Stichting Novum heeft de eerste 

haalbaarheidsstudie financieel ondersteund.

Financiële ondersteuning aan de 
aanschaf van de eyetracker en 
het wetenschappelijke onderzoek 
naar het gebruik hiervan 

De laatste jaren is het inzicht gegroeid dat bij kinde-

ren 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 herken-

nen. CVI kan het functioneren enorm verstoren en 

leer- en gedragsproblemen veroorzaken.
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8.1.13 
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. 

Ze heeft een mooi en krachtig instrument ontwik-

keld 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 daarbij 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 en het met de vingers volgen van de 

contouren biedt informatie over de vorm. 

Het optillen en heen en weer bewegen geeft 

informatie over het gewicht. Lederman & Klatzky 

hebben dit onderzoek destijds uitgevoerd bij 

achttien geblinddoekte ziende kinderen.

Ans 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.

Gezien de relevantie van dit onderzoek biedt 

Stichting Novum financiële ondersteuning.

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

Financiële ondersteuning 
van een promotieonderzoek 
dat leidt tot een beter 
inzicht in het tactiel 
functioneren van visueel 
beperkte kinderen 
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8.1.14 
Methodiekontwik-
keling ouderen
Nederland vergrijst. Bij Koninklijke Visio 
houdt men er al enkele jaren rekening mee 
dat de cliëntenpopulatie de komende jaren 
steeds ouder zal worden.

In 2009 is, gefinancierd door Koninklijke Visio, een 

kerngroep medewerkers opgeleid in de metho-

diek 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 de visie en metho-

diek 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 team-

vergaderingen aan de orde. Dat zijn bijvoorbeeld 

vragen rondom een menswaardig bestaan en een 

menswaardig levenseinde. Ook hebben medewer-

kers praktische kennis opgedaan over onderwerpen 

als het tijdig herkennen van decubitus en de keuze 

van hulpmiddelen. In de volgende fase van het pro-

ject (2011) zal het accent liggen op het vastleggen 

en verbreden van de opgedane kennis en ervaring. 

Zo zal in 2011 de visie op ouderenzorg uitgeschre-

ven worden. Die visie is in de afgelopen jaren 

ontwikkeld en steunt op de praktijkervaring van de 

medewerkers. Hetzelfde geldt voor diverse proto-

collen en procedures: deze zijn in 2010 al werkend 

ontwikkeld en zullen in 2011 veralgemeniseerd en 

vastgelegd moeten worden.

8.1.15 
Haalbaarheids-
onderzoek sociale 
onderneming
Een belangrijk uitgangspunt van Koninklijke 
Visio is dat werken belangrijk is voor mensen 
met een visuele beperking. Veel van hen 
hebben echter geen baan.

Een baan hebben betekent vaak meer zelfredzaam-

heid, financiële onafhankelijkheid en een manier om zich 

persoonlijk te ontwikkelen. De arbeidsparticipatie van 

mensen met een visuele beperking is echter heel laag in 

Nederland (naar schatting 18%). Daarom wil Koninklijke 

Visio vanuit een maatschappelijke verantwoordelijk-

heid de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele 

beperking proactief verbeteren.

Eén van de mogelijkheden is een bijdrage te leveren 

aan het opzetten van een sociale onderneming (social 

Financiële bijdrage aan de 
ontwikkeling en invoering van 
een nieuwe methodiek ter ver-
betering van de begeleiding 
van ouderen met een verstan-
delijke en visuele beperking



firm). Dit is een rendabele organisatie waarin mini-

maal 35 procent van de medewerkers een beperking 

heeft. De bedrijfsactiviteiten moeten bijdragen aan het 

maatschappelijk verkeer. Er zijn veel initiatieven voor het 

opzetten van een sociale onderneming. Ook Koninklijke 

Visio wordt hier geregeld voor benaderd.

Stichting Novum heeft de uitvoering van een haalbaar-

heidsonderzoek financieel ondersteund. Daarbij is vast-

gesteld welke rol Koninklijke Visio speelt bij initiatieven 

van derden. Het blijkt belangrijk om vast te stellen waar 

de verschillende verantwoordelijkheden liggen en om 

de verwachtingen duidelijk te maken.

Ook is onderzocht met welke aandachtspunten men 

rekening moet houden bij het opzetten van een sociale 

onderneming. Daartoe is overleg geweest met enkele 

sociale ondernemingen.

Verder is met een externe partij onderzocht of het 

mogelijk is een contactcentrum op te zetten voor 

mensen met een visuele beperking.

Uiteraard is de doelgroep ook zelf aan het woord ge-

komen. Wat beweegt hen om te werken, wat vinden zij 

belangrijk en wat ervaren ze als beperking?

Uiteindelijk hebben deze onderzoeken geleid tot een 

overzicht van alle factoren die van belang zijn bij het 

opzetten van een sociale onderneming. Begin 2011 

volgt een advies over de wijze waarop Koninklijke 

Visio via sociale ondernemingen kan bijdragen aan de 

arbeidsparticipatie van mensen met een visuele 

beperking. Het project heeft daarmee ongeveer drie 

maanden vertraging opgelopen.

8.1.16 
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 (retino-

pathie van de prematuur) en scheelzien (strabisme) 

in de kinderleeftijd. Uit beeldvormend hersenonder-

zoek is echter bekend dat 25 tot 30 procent van de 

zeer vroeg geboren kinderen hersenbeschadigingen 

heeft in gebieden waar de visuele informatieverwer-

king 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 goed-

gekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscom-

missie van het AMC. Dankzij een aantal succesvolle 

eerdere onderzoeksrondes bij dezelfde groep 

kinderen bleek zo’n 85 procent bereid om weer deel 

te nemen. Inmiddels zijn 96 kinderen onderzocht. 

Financiële ondersteuning van 
een onderzoek naar de rol die 
Koninklijke Visio kan spelen 
bij externe initiatieven voor 
opzetten van een sociale onder-
neming
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Tevens is het onderzoeksprotocol uitgebreid naar 

een controlegroep. Ook daarvoor was goedkeuring 

nodig van de Medisch Ethische Toetsingscommissie 

van het AMC. In de winter van 2010 begon hiervoor 

de werving van kinderen. Naar verwachting zullen 

zij in de zomer van 2011 getest zijn. De gegevens-

verzameling dient niet alleen wetenschappelijke 

doeleinden, maar komt ook direct ten goede aan de 

kinderen met ontwikkelingsproblemen. Zij worden 

in multidisciplinair verband besproken en zo nodig 

verwezen.

Parallel aan de praktische uitvoering van het onder-

zoek is er veel tijd gestoken in het schrijven van een 

review-artikel over visuele waarneming en visueel-

motorische integratie (oog-handcoördinatie, nodig 

voor schrijven en tekenen) bij ernstig prematuur 

geboren kinderen. Dit artikel zal in 2011 voor publi-

catie aangeboden worden bij een relevant internati-

onaal wetenschappelijk peer reviewed tijdschrift.

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

8.1.17 
Methodiek 
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 domei-

nen noodzakelijk. Alleen dan is er voor ieder kind één 

integraal basisplan mogelijk, dat vanuit de verschillende 

domeinen ondersteund wordt. Alleen zo kan Koninklijke 

Visio een samenhangend aanbod realiseren waarin zorg, 

onderwijs, wonen en revalidatie zijn opgenomen.

In 2010 is een basisplan met handleiding geschreven. 

Het kind of de jongere met zijn of haar gezin staat 

daarin centraal. Ouders, leerkrachten en behandelaars 

zijn betrokken bij de individuele invulling ervan. Verder 

is in de hele organisatie van Koninklijke Visio geïnven-

tariseerd welke methodieken men toepast. In 2011 zal 

een selectie van best practices plaatsvinden en wordt 

gewerkt aan de integratie van de werkwijze en training 

van medewerkers. Stichting Novum heeft een deel van 

dit project financieel ondersteund.

Financiële bijdrage aan de 
ontwikkeling en invoering 
van een nieuwe methodiek ter 
bevordering van de integratie 
van zorg die door Koninklijke 
Visio aan kinderen verleend
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8.2 Projectverslagen buitenland

8.2.1 
ICEVI: internationale 
samenwerking
De International Council for Education of 
People with Visual Impairment (ICEVI) is 
een internationaal samenwerkingsverband 
van mensen en organisaties die zich inzet-
ten 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 

secretariaat. Stichting Novum ondersteunt het 

lidmaatschap financieel, omdat dit werk een 

belangrijke bijdrage levert aan de internationale 

samenwerking ten behoeve van slechtziende en 

blinde mensen.

ICEVI Europe organiseerde in 2010 twee Oost-

Europese conferenties in Perm en St. Petersburg. 

Daarnaast was er een Balkan-conferentie in Zagreb.

8.1.18 
Activiteitenmap 
Visueel functioneren
Veel instellingen die de koffer van InZicht, een 
observatie-instrument om het visueel func-
tioneren van zes- tot twaalfjarigen in beeld 
te brengen, hebben aangeschaft, hebben 
behoefte aan oefen- en lessuggesties om het 
visueel functioneren vervolgens te trainen en 
te stimuleren.

Als het visueel functioneren bij een kind met een visuele 

beperking in kaart is gebracht, is het van belang om 

de problematische onderdelen extra te stimuleren en 

te trainen. Als daarvoor geen middelen en instructies 

beschikbaar zijn, moeten leerkrachten die zelf beden-

ken. Dat kost niet alleen veel tijd, maar ook voelt niet 

iedere leerkracht zich even goed in staat om dit te doen. 

Een activiteitenmap vol ideeën kan de leerkracht daarbij 

ondersteunen. Stichting Novum heeft in 2009 toege-

zegd de ontwikkeling van de activiteitenmap financieel 

te ondersteunen. Stichting Novum heeft haar financiële 

toezegging ingetrokken, aangezien de instelling andere 

prioriteiten heeft moeten stellen als gevolg van externe 

omstandigheden.

Financiële bijdrage voor 
het lidmaatschap van 

Koninklijke Visio van de 
International Council For 
Education of People with 

Visual Impairment
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Financiële bijdrage aan de ont-
wikkeling van activiteitenmap 
met oefen- en lessuggesties om 
een kind visueel te trainen en 
stimuleren
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8.2.2 
India: regionaal 
centrum

De bevolking van West-Rajasthan kampt met 
slechte leefomstandigheden en vele ziekten, 
die grotendeels te behandelen of te voorko-
men 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 hebben Shared Vision en Koninklijke Visio samen 

de mogelijkheid onderzocht 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 

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

educatiecentrum in Jodhpur geopend. Een coördinator 

en veldwerkers zijn in dienst genomen. Deze veldwer-

kers kregen een opleiding van de Blind People Associa-

tion of India (BPA).

In 2010 is het centrum verhuisd en zijn de verschillende 

ruimten voor onderzoek, counseling en het voorschrijven 

van hulpmiddelen in gebruik genomen. Instrumenten 

voor onderzoek en training zijn aangeschaft. Het geheel 

is in nauwe samenwerking gebeurd met een low vision-

specialist van Visio en een consulterend oogarts uit 

Nederland. Begin 2011 is het centrum in gebruik geno-

men. In 2011 zal het revalidatie- en trainingsprogramma 

verder worden uitgebreid.

Shared Vision organiseert in West-Rajasthan oogkampen 

en coördineert een programma om mensen met een 

visuele beperking te ondersteunen.

In Bopalgarh zijn 677 mensen ingeschreven voor certifice-

ring als gehandicapte. Van hen zijn 380 mensen gecertifi-

ceerd, die daarmee toegang hebben gekregen tot gratis 

medische zorg en een aantal sociale voorzieningen. Voor 

een groot aantal volgt deze certificering binnenkort.

Bij vijftig mensen zijn oogoperaties verricht, meestal 

cataractoperaties.

Vanwege hun handicap kregen 542 personen hulpmid-

delen. Er is een patiëntenorganisatie opgezet en 556 

mannen en 148 vrouwen hebben zich gemeld om daar-

aan deel te nemen.

1

Bring the child into the world, teaching reality

I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand

Confucius

Day tot, hop tot
Ho Chi Minh

Inclusive education in Hai Duong

Introduction
The issue in this article will not be the child with impairments only, but I
will focus on education that enables all children, inclusive the children with
disabilities. If you will establish Education for ALL, if you want better
chances for ALL the children than high quality of Education should be the
answer.
In this article we will follow the development of Hung. Hung was born blind
in a small village in the country side. He lives with his family and

8.2.3 
Vietnam: visueel 
beperkte kinderen 
kunnen naar school
Myrna Eijsenring, in dienst bij Koninklijke 
Visio, is acht jaar geleden uitgezonden naar 
Vietnam om trainingen, ondersteuning en 
voorlichting te geven. Haar uitzending is 
mede gefinancierd door Stichting Novum.

Financiële bijdrage voor de 
behandeling, scholing en arbeids-
revalidatie van mensen met een 
visuele beperking in de armste 
gebieden van India

Financiële bijdrage aan de 
ondersteuning van leerkrachten 
en ouders van jonge kinderen 
met een visuele beperking.
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De eerste jaren heeft Eijsenring voornamelijk trainin-

gen gegeven aan leerkrachten van zeven basisscho-

len voor speciaal onderwijs in Hai Duong. Later werk-

te zij alleen met de leerkrachten van de kleuters in 

het kader van het Early Intervention Project en geeft 

ze ondersteuning aan gezinnen met jonge kinde-

ren die nog niet naar school gaan (Early Childhood 

Education). Zij doet dit met het Special Education 

Team van het Vietnamese Institute for Education and 

Science (VNIES). Dankzij deze projecten krijgen de 

ouders en kinderen al vroeg ondersteuning, zodat 

de kinderen eerder naar school kunnen.

Daarnaast heeft Eijsenring haar activiteiten verlegd 

naar afgelegen streken in Ha Giang, een berg-

provincie in Noord-Vietnam, die anders verstoken 

zouden blijven van hulp. In Ha Giang is de achter-

stand groter en complexer, en is de startsituatie veel 

ongunstiger dan die in Hai Duong. Inmiddels zijn al 

vele kinderen tussen nul en zes jaar met een visuele 

beperking opgespoord – men weet waar ze wonen 

en op welke scholen ze terecht kunnen. Ze hebben 

preventieve hulp gekregen, er zijn operaties gere-

geld en de scholen zijn van minimaal basismateriaal 

voorzien. De ouders hebben weer hoop of ten min-

ste wat meer perspectief gekregen dankzij voorlich-

ting en begeleiding. Nagenoeg elk blind kind kan 

leerboeken in braille krijgen. In 2010 heeft de nadruk 

gelegen op het trainen van ouders en leerkrachten 

die te maken hebben met visueel beperkte kinderen, 

en het verstrekken van hulpmiddelen.

Slechtziendheid was nog een onbekend begrip in 

Vietnam. Het belangrijke onderscheid tussen blind-

heid en slechtziendheid is voor veel mensen nu dui-

delijker geworden, maar dat is nog lang niet overal 

zo. De oogartsen in de achtergebleven gebieden 

hebben maar een beperkte kennis van en ervaring 

met kinderoogafwijkingen. Hier zijn zeker nog meer 

investeringen nodig. Gelukkig neemt de overheid 

de initiatieven die door Koninklijke Visio gestart zijn 

steeds meer over, inclusief een beleid dat is gericht 

op inclusie en ondersteuning van kinderen met een 

visuele beperking en daaraan gekoppeld preventie.

Myrna’s uitzending loopt af in het voorjaar 2011. 

Waarschijnlijk zal zij vanuit Nederland betrokken 

blijven.

8.2.4 
Tanzania: opleiding 
speciaal onderwijs

Het Patandi Teacher Training College in 
Tanzania leidt leerkrachten op voor het spe-
ciaal onderwijs aan kinderen met een visuele, 
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 leer-

lingen. 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 College werkt Marianne 

Kooij mee aan workshops voor districtcoördinatoren, 

optometristen, ouders en leerkrachten.

In 2010 heeft zij in samenwerking met het KCCO trainin-

gen gegeven aan Special Needs-educatiecoördinatoren 

uit de verschillende districten in Tanzania. Deze training 

verschafte praktische kennis over visuele beperkingen, 

PR
O

JE
C

TV
ER

SL
A

G
EN



64     Jaarverslag Stichting Novum

hulpmiddelen en meetinstrumenten. Bovendien leer-

den de coördinatoren om leerkrachten in het reguliere 

onderwijs te trainen. Door deze training kunnen zij een 

visuele beperking herkennen en ervoor zorgen dat het 

kind de juiste zorg en hulpmiddelen krijgt. Daarnaast 

heeft zij opfristrainingen gegeven aan de studenten van 

het Patandi College en leraren uit het basisonderwijs.

De uitzending van Marianne Kooij kwam tot stand in 

samenwerking met de Nederlandse ontwikkelingsorga-

nisatie CMC. In 2009 is Marianne Kooij teruggekeerd 

naar Nederland, maar ze is betrokken gebleven bij haar 

eerdere werkzaamheden in Tanzania.

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

8.2.5 
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 
internationaal campagne wordt gevoerd.

Education for All Children with Visual Impairment 

(EFA-VI) is een wereldwijde campagne van de Inter-

national Council for Education of People with Visual 

Impairment (ICEVI) in samenwerking met de World 

Blind Union (WBU). Het doel van de campagne is 

dat alle kinderen met een visuele beperking toe-

gang krijgen tot onderwijs.

De campagne is in 2006 van start gegaan 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 2010 met 

70 procent zou zijn toegenomen. Die doestelling is 

niet gehaald.

Stichting Novum ondersteunt samen met Koninklijke 

Visio de initiatieven in Latijns-Amerika, te weten in 

de Dominicaanse Republiek, Paraguay, Nicaragua, 

Ecuador en Honduras.

Foto’s: Joanna Urwin
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Financiële bijdrage aan de 
wereldwijde campagne van de ICEVI 
in samenwerking met de WBU, die 
tot doel heeft alle kinderen met 
een visuele beperking toegang te 
geven tot onderwijs

Er zijn basistrainingen gegeven aan mensen in 

dienst van de publieke sector, ouders en geïnteres-

seerden. Deze betroffen onderwerpen als het ver-

schil tussen blindheid en slechtziendheid, inclusief 

onderwijs, oogziekten en het voorkomen daarvan, 

en behandelmogelijkheden. Daarnaast zijn er speci-

ale trainingen gegeven aan leerkrachten en andere 

professionals. Deze gingen onder andere over het 

verschil tussen blindheid en slechtziendheid, vroege 

detectie en screening, aangepaste leermaterialen 

en hulpmiddelen, braille, inclusief onderwijs, visuele 

stimulatie, oriëntatie en mobiliteit en de rol van de 

ouders.

Het resultaat is dat er meer kinderen in de verschil-

lende landen toegang hebben gekregen tot onder-

wijs. Door de politieke instabiliteit zijn de activiteiten 

in Honduras vertraagd.

8.2.6 
Nigeria: informatie 
via de radio
Nigeria is met bijna 150 miljoen inwoners een 
dichtbevolkt land in Afrika. Naar schatting 
5 miljoen mensen met een visuele beperking 
hebben nauwelijks toegang tot de gezond-
heidszorg.

Bewustwording en informatie over preventie zouden in 

veel gevallen blindheid kunnen voorkomen. Het Keimo 

Center in Nigeria coördineert het Radio Eye Prevention 

Awareness Program. Via negen radiostations is Engels-

talige informatie verspreid over oogziekten, de rol van 

voedsel en leefstijl, en de behandelmogelijkheden.

In 2009 zijn 52 episodes uitgezonden van elk 15 minu-

ten. Naar schatting 10 miljoen mensen hebben naar het 

programma geluisterd. Na afloop zijn 2800 vragenlijsten 

Financiële ondersteuning
 voor het Radio Eye 
Prevention Awareness 

program

uitgestuurd, waarvan er 2713 werden geretourneerd. 

Hiervan zijn er 2400 geanalyseerd. Eenenzeventig 

procent van de respondenten volgde de serie regel-

matig en het merendeel beoordeelt de uitzendingen 

met zeer goed tot excellent (80%). Stichting Novum 

heeft dit initiatief financieel ondersteund.

In 2010 zijn dezelfde programma’s uitgezonden in de 

Hausataal. Daarmee konden 50 miljoen mensen worden 

bereikt. Er zijn 52 episodes van 15 minuten uitgezonden. 

Er zijn nog geen gegevens van het aantal luisteraars, 

aangezien het programma later van start is gegaan 

dan gepland omdat het meer tijd heeft gekost om de 

financiën rond te krijgen.
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8.2.7 
Egypte: onderwijs-
kundige begeleiding 
Egyptische kinderen kunnen naar een gewone 
school als ze voldoende begeleiding en onder-
steuning krijgen.

The Egyptian Parents Association of Visually Impaired 

Persons (PAVI) is een revalidatiecentrum in Caïro. Het 

centrum wil ook begeleiding en ondersteuning gaan 

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 zijn 

een half jaar later, begin 2010, twee medewerkers van 

Koninklijke Visio twee weken in Egypte werkzaam 

geweest 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-

8.2.8 
Tadzjikistan 
en Vietnam: 
aangepaste 
leesvormen
Slechtziende en blinde mensen hebben 
informatie in aangepaste vorm nodig, zoals 
braille-, grootletter- en gesproken boeken. 
In ontwikkelingslanden ontbreken deze 
aangepaste vormen vaak. Daardoor krijgen 
deze mensen geen scholing en missen 
ze de kans een zelfstandig 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 heeft Stichting 

Force in 2010 een brailleproductiecentrum gere-

aliseerd in Dushanbe, Tadzjikistan. De staf van de 

blindenassociatie in Tadzjikistan is betrokken bij de 

installatie van de hard- en software en is getraind in 

het produceren van brailleboeken en het onderhoud 

van de brailleprinter. Het Ministerie van Onderwijs 

van Tadzjikistan heeft zich gecommitteerd 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.

renplan op te stellen. Inmiddels heeft Koninklijke Visio 

bij Stichting Novum voor 2011 een nieuwe projectaan-

vraag ingediend om gezamenlijk met PAVI de mogelijk-

heden te onderzoeken voor verdere ondersteuning, 

als onderdeel van een meerjarenplan.

Financiële bijdrage voor een 
training die ouders en leer-
krachten ondersteunt om visueel 
beperkte kinderen die naar een 
reguliere school gaan te 
begeleiden
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8.2.9 
Oekraïne: geen 
instituten maar 
inclusief onderwijs 
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 on-

derwijs 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 intramuraal in instituten en krijgen te 

weinig kansen om zich te ontwikkelen en later deel te 

nemen 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 hui-

dige instituten krijgen dan steeds meer de functie van 

regionaal expertisecentrum voor ambulante onderwijs-

ondersteuning 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.

In Vietnam heeft Stichting Force met steun van 

Stichting Novum een aantal minibibliotheken opge-

zet. Deze zijn ingericht in kindertehuizen buiten de 

grote steden in Vietnam, waar heel weinig voorzie-

ningen zijn voor blinde en slechtziende kinderen. Zo 

kunnen jonge kinderen leren lezen en schrijven in 

braille, zodat ze zo snel mogelijk kunnen instromen 

in het reguliere onderwijs.

Financiële steun 
aan stichting 
Force die in 
verschillende 

ontwikkelingslan-
den zorgt voor 
faciliteiten om 

aangepaste lectuur 
te produceren
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Financiële ondersteuning 
aan de verbetering van 
onderwijs aan visueel beperkte 
kinderen in de Oekraïne
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