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Stichting Novum, statutair gevestigd in Amsterdam, is opgericht op 
18 april 1984. Het doel van de stichting is het bevorderen van activiteiten 
gericht op het welzijn van de slechtziende en blinde, meervoudig 
gehandicapte slechtziende en blinde, dan wel anderszins gehandicapte 
mensen in Nederland en daarbuiten. Stichting Novum heeft de ANBI-status.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR D.D. 31 DECEMBER 2012

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

• de heer drs. K.H. Gerritsen RA

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

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

• mevrouw drs. D.A. Veldman 
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De overgang van de Visioschool in Haren naar regulier 

voortgezet onderwijs zal voor Artin groot zijn.  

Hij zit nu in een kleine klas met één leerkracht en krijgt 

deskundige ondersteuning op maat. Het lesmateriaal, 

het lokaal en het gebouw zijn aangepast aan zijn visuele 

beperkingen. Op een reguliere middelbare school is dat 

anders. De school zal niet alleen groter zijn, maar er zijn 

ook geen tactiele geleidelijnen, waarschuwingsmarke-

ringen, audiobakens of voelbare bedieningsknoppen. 

Ook krijgt hij te maken met ten minste tien verschillende 

vakdocenten, die maar in beperkte mate op de hoogte 

zijn van de problematiek die bij een visuele beperking 

komt kijken. 

De huidige financiering vanuit het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) staat 

toe dat een leerling in het regulier onderwijs gemid-

deld tien keer per jaar ambulant onderwijskundige 

begeleiding krijgt. Ervaring heeft inmiddels geleerd dat 

kinderen als Artin meer begeleiding nodig hebben. Hij 

zal bijvoorbeeld moeten leren zijn weg te vinden binnen 

het gebouw en daarvoor heeft hij trainingen nodig op 

het gebied van oriëntatie en mobiliteit. Bekend is dat 

de exacte vakken zoals wiskunde, natuurkunde, schei-

kunde en biologie een groot beroep doen op de visuele 

functies. Die zijn voor Artin dus extra moeilijk. Alleen 

door een tabel of figuur tastbaar (tactiel toegankelijk) 

te maken en door extra ondersteuning zal Artin in deze 

vakken op zijn niveau kunnen blijven presteren.   

Tot voor kort waren kinderen als Artin daarom aange-

wezen op de scholen voor speciaal voortgezet onder-

wijs van Visio. Als de afstand te groot was, verbleven 

ze gedurende de week bij een zorginstelling van Visio. 

Door de bezuinigingen in de zorg zal dit verblijf in de 

toekomst niet meer worden bekostigd uit de AWBZ. 

De nieuwe Wet passend onderwijs verplicht reguliere 

scholen in plaats daarvan een passende onderwijsplek te 

bieden aan leerlingen als Artin. Maar met tien keer ambu-

lante onderwijskundige begeleiding per jaar krijgt Artin 

als gezegd niet de ondersteuning die hij nodig heeft. 

Eind 2012 heeft Stichting Novum op verzoek van 

Koninklijke Visio een pilot bekostigd die tot doel heeft 

voor een periode van drie jaar aanvullende intensieve 

(onderwijskundige) begeleiding te bieden aan kinderen 

als Artin. Als blijkt dat deze aanpak succesvol is, zal 

een aanbeveling gedaan worden aan het Ministerie van 

OC&W voor reguliere bekostiging in het kader van  

Passend Onderwijs. Hierdoor kan Artin zich in zijn thuis-

omgeving ontwikkelen op het niveau dat bij hem past. 

Bovenstaande pilot laat zien hoe belangrijk het is dat 

een vermogensinstelling als Stichting Novum en een 

zorg- en onderwijsinstelling als Koninklijke Visio nauw 

samenwerken. En de pilot is slechts een van de vele 

voorbeelden. De financiering van instellingen als  

Koninklijke Visio zal de komende jaren naar verwachting 

onder druk blijven staan. Stichting Novum zoekt samen 

met Koninklijke Visio naar nieuwe oplossingen die niet 

alleen de kwaliteit in de zorg en het onderwijs verbeteren, 

maar ook in de toekomst regulier bekostigd kunnen 

worden. Wij doen dat door vernieuwingen, onderzoek 

en bijzondere activiteiten financieel te ondersteunen. 

In 2012 namen wij als bestuur afscheid van ons collega-

bestuurslid mevrouw Van Eupen, die zich negen jaar 

heeft ingezet voor Stichting Novum, waarvan de laatste 

twee jaar als voorzitter. Wij zijn haar zeer dankbaar voor 

de grote bijdrage die zij heeft geleverd aan de verdere 

professionalisering van onze Stichting en in het bijzon-

der onze internationale activiteiten. 

In de door haar aftreden ontstane vacature is voor-

zien door de benoeming als bestuurslid van mevrouw 

Veldman, die sinds 2007 werkzaam is als directeur bij 

Stichting Rutgers WPF. Haar kennis en ervaring op het 

Voorwoord

‘Ik wil overal aan meedoen, net zoals andere kinderen’, zegt Artin Dekker (12 jaar) in de Volkskrant 
van woensdag 6 februari 2013. Artin is blind, leerling van Visio Onderwijs Haren en heeft net de 
Citotoets gedaan. De vragen van de Citotoets zijn hem meegevallen en hij was op tijd klaar. 
Zijn juf Anita Beving is blij dat blinde kinderen van Visio Onderwijs de Citotoets in braille kunnen 
doen. “Het niveau van de kinderen kan, net als bij ziende kinderen, getoetst worden”. 
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gebied van capaciteitsversterking in ontwikkelings-

landen vormen een zeer waardevolle aanvulling binnen 

het bestuur. 

Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor alle 

nieuwe ideeën en initiatieven en de inzet van de mensen 

die dagelijks met de doelgroep werken. Dankzij hun 

inspanningen en gedrevenheid worden steeds weer 

stappen gezet in de kennisontwikkeling en vernieuwing 

op het gebied van onderwijs, zorg en revalidatie. 

We kijken uit naar de nieuwe initiatieven en 

projecten in het komende jaar.

Maarten Reuchlin

Voorzitter bestuur Novum
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Stichting Novum, 
ontstaansgeschiedenis en rol 

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 gings-

resultaten. 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 

gefi nancierd speciaal onderwijs. De opleiding en verzor-

ging van blinde en slechtziende mensen was een zaak 

van liefdadigheid. Vanuit dit instituut ontston den in de 

loop van de negentiende en twintigste eeuw verschil-

lende gespecialiseerde instellingen. Uiteindelijk zouden 

die samen het huidige Koninklijke Visio vormen. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog begon de staat met de 

fi nanciering van het speciaal onderwijs en de hulpver-

lening. Toen de bekostiging een publieke taak werd, 

is het particulier bijeengebrachte vermogen onderge-

bracht in enkele fondsen en verenigingen. Deze fondsen 

zijn later overgedragen aan Stichting Novum, statutair 

gevestigd in Huizen.

1.2 Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van Stichting Novum luidt: 

‘Het doel van de stichting is het zonder winstoogmerk 

bevorderen van activiteiten, gericht op het welzijn van 

slechtziende en blinde, en meervoudig gehandicapte 

slechtziende en blinde, dan wel anderszins gehandicap-

te mensen in Nederland en daarbuiten.’

1.3 Missie en doelen
Ondanks haar ruim geformuleerde statutaire doelstel-

ling is het werkterrein van Stichting Novum in de praktijk 

minder breed: ‘Het fi nancieel ondersteunen van projecten 

die bijdragen aan het welzijn van blinde en slechtziende 

mensen in binnen- en buitenland.’ 

Stichting Novum stelt zich ten doel om jaarlijks zo veel 

mogelijk een in koopkracht gelijkblijvend bedrag ter 

beschikking te stellen voor de fi nanciering van pro-

jecten en hiertoe haar vermogen op de lange termijn 

1
Stichting Novum beheert kapitaal dat afkomstig is uit particulier vermogen. Al twee honderd jaar 
worden met de opbrengsten hiervan projecten ondersteund die bijdragen aan het welzijn van 
mensen met een visuele beperking in Nederland of daarbuiten.
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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 oplei-

ding van mensen met een visuele beperking. 

De samenwerking tussen Stichting Novum en Koninklijke

Visio is niet alleen gebaseerd op de historische band 

tussen beide instellingen. Zeker zo belangrijk is dat 

deze organisaties elkaar aanvullen in expertise en rol. 

Stichting Novum toetst of de aanvragen die zij van 

Koninklijke Visio ontvangt aan de criteria van Stichting 

Novum voldoen. Koninklijke Visio voorziet op haar beurt 

Stich ting Novum van advies bij aanvragen van derden en 

ondersteunt bij het stellen van prioriteiten. 

Dit advies gaat in het bijzonder in op de vraag of het 

project wezenlijk bijdraagt aan de versterking van de 

positie van de doel groep. De kwaliteit van de projec-

ten en de adviezen die Koninklijke Visio aandraagt zijn, 

samen met de sterke ‘marktpositie’ van deze instelling, 

voor Stichting Novum aanleiding om deze samenwer-

king 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   

 budget voor projectsubsidies vast van 4 procent 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 samenwerkings-

 overeenkomst). 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 fi nancieren, 

 indien en voor zover deze aan het beleid en overige  

 criteria van stichting Novum voldoen. Stichting Novum  

 is tevens bevoegd zelfstandig projecten te fi nancieren.  

 Zij zal daartoe echter niet eerder over gaan dan nadat  

 zij goed overleg heeft gevoerd met Koninklijke Visio. 

 De goedgekeurde projecten die door Koninklijke Visio 

 zijn voorgesteld, worden eerst gefi nancierd (artikel 3.6

 van de samenwerkingsover eenkomst).

• Koninklijke Visio zal schenkingen, legaten, erfstellingen 

 en op andere wijze verkregen giften overdragen aan  

 Stichting Novum (artikel 2.1 van de samenwerkings- 

 overeenkomst).

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 fi nanciële on-

dersteuning van projecten ten behoeve van blinde en 

slechtziende mensen. De Willem Holtrop Stichting 

heeft de taak om het vastgoed dat in eigendom is van 

Stich ting Novum zo effi ciënt mogelijk te exploiteren en 

te beheren, en betaalt hiervoor aan Stichting Novum 

jaar lijks een compensatie voor de fi nancieringskosten. 

De bestuursleden van Stichting Novum vormen het 

bestuur van de Willem Holtrop Stichting.

1.4.3 De relatie met de verwante stichtingen

De leden van het bestuur van Stichting Novum vormden 

tevens de besturen van de stichtingen waaruit het 

kapi taal van Stichting Novum ontstaan is, te weten:

• Stichting Koninklijk Instituut tot Onderwijs van 

 Slechtzienden en Blinden;

• Stichting Prins Alexander, Instituut voor onderwijs en

 huisvesting voor slechtziende kinderen;

• Stichting Tehuis voor Volwassen Blinden;

• Mr. H.P. van Heukelomstichting;

• Stichting Vrienden van Het Loo Erf;

• Hermannus van Tongeren Stichting.

Deze stichtingen ontvingen incidenteel nog 

schenkingen, legaten en erfstellingen en zijn op

1 september 2012 juridisch gefuseerd met Stichting 

Novum (zie punt 2.1.2).
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2.1 Beleidsagenda
2.1.1 Meerjarenbeleid 2010-2014

Het meerjarenbeleid 2010-2014 is eind 2009 vastgesteld. 

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 hiertoe in  

 stand te  houden. Ze voert een conservatief en 

 transparant beleggingsbeleid, waarbij verantwoord  

 risicobeheer een hoge prioriteit krijgt.

• Stichting Novum wil de komende jaren blijvend aan-

 dacht besteden aan de beoordeling en evaluatie van 

 de projecten die zij subsidieert, en daarmee leren 

 van de resultaten. Deze kennis zal vervolgens worden 

 ingezet bij de formulering van beleid voor beoor- 

 deling 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 

 verantwoorden. Zij wil graag transparant zijn in haar 

 verslaglegging.

• Stichting Novum zal de governance-codes naleven en 

 zorgen voor een evenwichtige bestuurssamenstelling.

2.1.2 Beleidsagenda en vergadercyclus 2012

De volgende punten stonden in 2012 op de 

beleidsagenda:

1. Optimalisatie van de relatie tussen Stichting Novum 

 en de verwante stichtingen. 

 Incidenteel ontvingen de aan Novum verwante 

 stichtingen (zie 1.4.3.) nog schenkingen, legaten en 

 erfstellingen. Omdat deze voormalig particulier 

 gefinancierde exploitatiestichtingen van Koninklijke 

 Visio herkenbare namen waren voor oudere cliënten 

 en hun familie, werden ze in stand gehouden. 

 Inmiddels zijn het ‘slapende stichtingen’ geworden, 

 en weegt het om historische redenen instandhouden 

 niet meer op tegen de kosten. Samen met Koninklijke 

 Visio heeft Stichting Novum besloten dat een fusie 

 tussen Stichting Novum en de zes slapende  

 stichtingen gewenst was. Er zijn immers modernere  

 manieren om aan deze bijzondere gezamenlijke   

 geschiedenis gestalte te geven. De fusie heeft op 

 1 september 2012 plaatsgevonden. 

2. Contacten leggen met andere stichtingen die zich 

 inzetten voor de doelgroep en al dan niet aan 

 Koninklijke Visio zijn gelieerd.  

 Stichting Novum neemt deel aan een overleg dat 

 gecoördineerd wordt door de Landelijke Stichting 

 voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) en waaraan 

 een groot aantal fondsen voor mensen met een 

 visuele beperking participeren. Daarnaast zijn er 

 contacten gelegd met het bestuur van de Katholieke 

 Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS). 

 De KSBS ondersteunt projecten gericht op de ont-

 wikkeling van betere kennis en expertise over 

 revalidatie en onderwijs van blinden en slechtzienden 

 in binnen- en buitenland. Deze projecten worden 

 eveneens opgezet en uitgevoerd door Koninklijke Visio.

3. Aandacht voor begunstigers.  

 Stichting Novum wil graag desgewenst begunstigers 

 en hun familie op de hoogte houden van de projecten

 die Stichting Novum samen met Koninklijke Visio 

 realiseert en heeft hierover afspraken gemaakt met 

 Koninklijke Visio. 

4. Formuleren van een strategisch vastgoedbeleid.  

 Begin 2012 is in samenwerking met een extern 

 adviseur een eerste aanzet gedaan tot een nieuw 

 vastgoedbeleid. De contouren van dit beleid zijn 

 vastgesteld en komen er kortweg op neer dat 

 Stichting Novum de exploitatie en het beheer van   

 vastgoed niet als een kernactiviteit beschouwt. 

 Zonder expliciete vraag van Koninklijke Visio om 

 vastgoedobjecten op lange termijn in gebruik te 

 hebben, ziet Stichting Novum geen noodzaak om 

 vastgoed in eigendom te houden.    

 In de komende tijd zal de uitwerking van het beleid 

 in samenwerking met Koninklijke Visio zijn beslag 

 krijgen. Het beheer en de exploitatie van het vast-

 goed dat in eigendom van Stichting Novum is,  

 zullen verder geprofessionaliseerd worden. 

De voorbereiding en uitwerking van de beleidsagenda  

is verdeeld over een aantal commissies, waarin  

bestuursleden van Stichting Novum zitting hebben.  

De commissies kwamen in 2012 periodiek bijeen.  

Ze hebben verslag uitgebracht, adviseerden het bestuur 

en namen besluiten binnen vastgestelde mandaten.

Het bestuur van Stichting Novum kwam in 2012 viermaal 

in vergadering bijeen. Naast de bestuursleden nam een 

van de leden van de raad van bestuur van Koninklijke 

Beleid en 
communicatie
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Visio als adviseur aan alle vergaderingen deel. In de be-

stuursvergaderingen kwamen niet alleen de punten aan 

de orde die op de beleidsagenda stonden, maar ook 

het beleidsplan en de begroting 2013, de management-

rapportages, het jaarverslag 2011, de jaarrekening 2011 

en de verslagen van de commissies.

2.1.3 Beleidsagenda 2013

Op de beleidsagenda 2013 staan de volgende punten: 

1. Formuleren van beleid op lange termijn.

 Er is een nieuwe commissie geformeerd die zich zal 

 buigen over het beleid van Stichting Novum. 

 In samenwerking met Koninklijke Visio wil Stichting 

 Novum in 2013 de voornaamste ontwikkelingen van  

 de komende jaren in de behoefte van de doelgroep

 in binnen- en buitenland op de verschillende levens-

 domeinen (zorg, onderwijs, revalidatie en arbeid) in 

 kaart brengen. Daarnaast wordt gekeken naar de

 strategische agenda van Koninklijke Visio, de 

 bekostigingsstructuur van zorg en onderwijs, het   

 werkveld van de collega-instellingen in binnen- en 

 buitenland en de rol die  Stichting Novum daarbinnen 

 zou kunnen innemen. In 2013 ligt de nadruk op de

 toegevoegde waarde die Stichting Novum samen 

 met Koninklijke Visio op internationaal gebied wil   

 realiseren. 

2. Strategisch vastgoed beleid en beheer. 

 Het strategisch vastgoedbeleid en -beheer is in 2012 

 herzien en zal aandacht blijven vragen in 2013. 

3. Beleidscyclus. 

 Stichting Novum trekt lering uit het ingezette beleid 

 en evalueert het. Die activiteiten maken in brede zin 

 deel uit van de beleidscyclus en beper ken zich niet tot 

 bovengenoemde punten.
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2.2 Risicobeleid
In 2012 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 fluctueren. Risicomanagement van 

de beleggingsportefeuille staat daarom hoog op de 

agenda. Hiertoe zijn er parameters en rapportages  

gedefinieerd om naleving van de restricties van de  

mandaten en de ontwikkelingen in de portefeuille  

maandelijks te kunnen volgen. Een onafhankelijke  

fiduciair beheerder houdt toezicht en brengt rapport uit 

aan het bestuur over het naleven van deze richtlijnen. 

2.2.2 Reputatierisico’s

Om het vertrouwen van de samenleving te behouden, 

is Stichting Novum eerlijk en open in haar communica-

tie. Er zijn interne gedragscodes en procedures opge-

steld om een zo transparant en betrouwbaar mogelijke 

bedrijfsvoering te garanderen. Deze worden jaarlijks 

geëvalueerd.

2.2.3 Vastgoedrisico’s

Op het vastgoed dat Stichting Novum door schenkin-

gen en erfstellingen in eigendom heeft gekregen loopt 

zij een exploitatierisico. Uitgangspunt van het beleid 

is om het vastgoed te verkopen, tenzij dit economisch 

ongunstig is omdat er nog huurverplichtingen lopen. 

Een uitzondering op dit beleid vormen de locaties die 

3

gehuurd worden door Koninklijke Visio, waaronder delen 

van het terrein aan de Amersfoortsestraatweg in Huizen. 

Verkoop hiervan wordt niet nagestreefd.

2.3 Communicatie met belanghebbenden
2.3.1 Fondsenwerving

Stichting Novum werft zelf geen fondsen. Wel ontvangt 

zij incidenteel schenkingen, legaten en erfstellingen die 

zijn nagelaten aan Koninklijke Visio, respectievelijk aan de 

verwante stichtingen (zie 1.4.3). In 2012 heeft Stichting 

Novum € 22.719,- ontvangen uit schenkingen, legaten  

en erfstellingen. Echter door een te hoog ingeschatte  

erfstelling in 2011, zijn de ontvangsten in 2012 negatief, 

ad € 63.651,-. Deze zijn in de jaarrekening verantwoord 

als baten. Stichting Novum heeft de fiscale status van 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

2.3.2 Externe communicatie

Stichting Novum wil graag verantwoording afleggen aan 

de maatschappij, in het bijzonder aan de doelgroep en 

de gevers. Sinds 2009 heeft Stichting Novum een web-

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

jaarverslag en een overzicht van projecten te vinden is.

2.3.3 Communicatie met de doelgroep en 

projectaanvragers

Door de nauwe samenwerking met Koninklijke Visio 

onderhoudt Stichting Novum direct en indirect contact 

met de doelgroep en de mensen die dagelijks met de 

doelgroep werken.
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3.1 Criteria voor toekenning
Alle projecten die Stichting Novum ondersteunt, moeten 

bijdragen aan de versterking van de positie van de doel-

groep. Daarnaast gelden de volgende criteria: 

• Professionaliteit. Het projectvoorstel omvat een 

 heldere probleemanalyse, een projectdoel, een 

 interventie, een projectuitkomst en een resultaat, die 

 alle direct gerelateerd zijn aan de versterking van de 

 positie van de doelgroep.

• Meetbaarheid. Er moeten indicatoren zijn aan de 

 hand waarvan de resultaten van het project meet baar 

 zijn, inclusief een planning en begroting.

• Realisme. Het project moet realistisch zijn en dus een 

 reële kans van slagen hebben.

• Effi ciëntie en effectiviteit. De gelden die Stichting 

 Novum aan projecten toekent moeten zo effi ciënt 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 fi nanciering. Binnenlandse projec ten 

 ten behoeve van de doelgroep komen alleen in 

 aanmerking als en voor zover ze (nog) niet voor 

 reguliere fi nanciering in aanmerking komen. Zicht op  

 reguliere fi nanciering is een pré. 

• Innovatie of aanvulling. Deze projecten moeten bij 

 voorkeur bijdragen aan vernieuwingen in de revali-

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

 vulling vormen.

3.1.2 Projecten buiten Nederland

• Duurzame capaciteitsversterking. Internationale 

 projecten mogen nooit lokale initiatieven verdringen, 

 maar moeten daarop een aanvulling zijn.

• Onderscheidend. Een project moet onderscheidend 

 en eindig zijn.

• Samenwerking. Stichting Novum ondersteunt bij 

 voorkeur projecten waarbij verschillende hulporgani-

 saties samenwerken, die elk vanuit hun specialisme 

 een bijdrage leveren.

3.2 Aanvraagprocedure
3.2.1 Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier weerspiegelt de criteria voor toe-

kenning van een bijdrage. Stichting Novum werkt met de 

logical-framework-methodiek ter ondersteuning van de 

beoordeling van aanvragen. Deze methodiek is onder-

deel geworden van het aanvraagformulier. De aanvrager 

moet een aantal specifi eke 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 moet 

de aanvrager een gedetailleerde projectbeschrijving, 

planning en begroting alsmede haar statuten en 

fi nanciële gegevens meesturen. Stichting Novum 

verzoekt de aanvrager te vermelden bij welke instanties 

de aanvraag nog meer is ingediend. Het aanvraag-

formulier is voorzien van een toelichting met uitleg over 

de aanvraagprocedure.

3.2.2 Door of met Koninklijke Visio

Stichting Novum realiseert haar doelstellingen in samen-

werking met haar partnerorganisatie Koninklijke Visio. 

De projectaanvragen komen in de meeste gevallen via 

Koninklijke Visio binnen. Als Stichting Novum recht-

streeks wordt benaderd en de projectaanvraag binnen 

haar doelstelling past, vraagt Stichting Novum eerst het 

advies van Koninklijke Visio, voordat zij over de aan-

Bestedingen3
Om voor een subsidie van Stichting Novum in aanmerking te komen moeten de projectaan vraag 
passen binnen het beleid van Novum en het project zelf aan een aantal strikte criteria voldoen. 
De aanvrager wordt boven dien geacht ten minste eenmaal per jaar de voortgang van het project 
te evalueren en hierover te rapporteren.
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vraag beslist. Dit advies betreft vooral de vraag of deze 

projec ten wezenlijk bijdragen aan de versterking van de 

positie van de doelgroep. Gezien de hoge kwaliteit van 

deze adviezen wegen zij zwaar in de besluitvorming. Het 

bestuurs secretariaat wijst per brief of e-mail aanvragen 

af die niet binnen de doelstelling passen.

3.2.3 Beoordeling

Jaarlijks - in december - beoordeelt het bestuur de 

subsidieaanvragen, die vooraf voorzien zijn van een 

advies van de Giftencommissie van het bestuur. 

Conform de samenwer kingsovereenkomst worden de 

door Stichting Novum goedgekeurde projecten die door 

Koninklijke Visio zijn voorgesteld eerst gefi nancierd.

3.3 Evaluatieprocedure
Ten behoeve van de evaluatie van projecten heeft 

Stichting Novum een evaluatieformulier en een evalua-

tieprocedure opgesteld. De aanvrager moet ten minste 

eenmaal per jaar aan de hand van het logical framework 

een evaluatie opstellen van de implementatie van de ge-

plande interventie, de resultaten en uitkomsten in relatie 

tot planning en begroting.

Als een project afwijkt van de oorspronkelijke planning, 

worden tussentijdse rapportages opgevraagd en om een 

verklaring verzocht. Stichting Novum wil daarmee niet 

alleen leren van de projecten die wél geslaagd zijn, maar 

ook van de projecten die niet geheel slagen. Verder 

stimuleert Stichting Novum de aanvragers hun project-

doelstellingen zo scherp mogelijk te formuleren en hun 

objectief meetbare indicatoren zo betrouwbaar en valide 

mogelijk te defi niëren om daarmee niet alleen een beeld 

te krijgen van de beoogde projectresultaten maar ook 

van de bijdrage die het project aan het welzijn van de 

doelgroep zal leveren. Dat laatste laat zich lastig kwantifi -

ceren en bewijzen, aangezien externe factoren vaak ook 

een rol spelen.

3.4 Subsidieverzoeken in 2012
In december 2012 ontving Stichting Novum zeventien 

subsidie aanvragen. Hiervan zijn veertien aanvragen 

goedgekeurd en voor 3 projectaanvragen is nog nadere 

informatie gevraagd. Negen van de goedgekeurde 

projecten waren Nederlandse projecten, vier betroffen 

projecten ten behoeve van de buitenlandse activiteiten

In 2012 was volgens de begroting een bedrag van 

€ 1.942.638,- beschikbaar voor de doelstellingen. 

Uiteindelijk is € 1.480.498,- toegekend; € 1.139.948,- 

aan projecten in Nederland en € 340.550,- aan interna-

tionale activiteiten. De genoemde bedragen betreffen 

de subsidie verzoeken, exclusief vrijvallen.

PROJECT- TOEGEKEND  TOEGEKEND
TOEKENNINGEN 2012  2011

•  Aanvullende faciliteiten, 
dienstverlening en zorg € 491.518 € 512.061

• Innovatie en onderzoek € 648.430  € 850.834 

• Internationale projecten € 340.550 € 384.610  
  
 €  1.480.498 €  1.747.505

Projecttoekenning 2012
      Aanvullende faciliteiten, 

dienstverlening en zorg
      Innovatie en onderzoek
      Internationale projecten

Projecttoekenning 2011
      Aanvullende faciliteiten, 

dienstverlening en zorg
      Innovatie en onderzoek
      Internationale projecten

23%

33%44%

29%49%

22%
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4.1 Beleggingsresultaten 2012
Stichting Novum voert al jaren een solide beleg-

gingsbeleid dat gericht is op het veiligstellen van de 

financiële ondersteuning voor projecten en het behoud 

van het vermogen in koopkracht op de lange termijn.

De strategische verdeling van de totale beleggings-

portefeuille is als volgt samengesteld:

• 35 procent zakelijke waarden 

 (aandelen en alternatieven);

• 65 procent obligaties;

• 0 procent liquiditeiten.

Op 31 december 2012 was de verdeling van de 

portefeuille: 

• 34,3 procent zakelijke waarden 

 (aandelen en alternatieven);

• 47,5 procent obligaties;

• 18,2 procent liquiditeiten

Beleggingen
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Het rendement op de totale portefeuille bedroeg 10,61 

procent (het doelrendement bedroeg 6,1 procent, de 

samengestelde benchmark (EuroBig en MSCI) bedroeg 

12,05 procent). Dit verschil tussen het rendement van de 

portefeuille en de benchmark wordt vrijwel geheel  

verklaard door de grote post liquiditeiten, die lager  

rendeerde dan het belegd vermogen. 

In de markt werd het universum voor S&P AAA obligatie-

leningen kleiner en het couponrendement hierop zo laag 

dat spaarrekeningen veelal meer rendeerden en meer 

flexibiliteit boden. Dit verklaart waarom een van de be-

heerders de liquiditeiten overwogen heeft ten koste van 

de vastrentende waarden. 

4.2 Beleggingsbeleid en statuut
Op basis van historische analyses is in 2012 een strate-

gische verdeling van de beleggingsportefeuille vastge-

steld, zijn een beleggingsbeleid en -statuut geformu-

leerd en is de portefeuille opgesplitst in een alfa- en 

bètamandaat. Het alfamandaat betreft uitsluitend aan-

delen en wordt actief beheerd. Het bètamandaat betreft 

aandelen en obligaties, die beide slechts zeer beperkt 

van de index mogen afwijken. Voor ieder mandaat is een 

externe vermogensbeheerder aangesteld. Daarnaast 

wordt Stichting Novum ondersteund door een fiduciair 

beheerder. Maandelijks wordt niet alleen gerapporteerd 

over het rendement van de portefeuille, maar is er te-

vens veel aandacht voor het risicobeheer.

Het beleggingsbeleid van Stichting Novum heeft als doel jaarlijks een zo veel mogelijk in koop-
kracht gelijkblijvend bedrag ter beschikking te stellen en daartoe haar vermogen op de lange 
termijn in reële termen in stand te houden.



5.1 Financiële resultaat 2012
De jaarrekening 2012 is opgesteld in overeenstemming 

met de richtlijn 650 van de Raad van de Jaarverslag-

geving. Het resultaat voor het boekjaar 2012 is uitge-

komen op € 5.166.953,- positief. Van de totale kosten is 

ruim 80 procent gespendeerd aan de doelstellingen. 

In de begroting was uitgegaan van eenzelfde percentage.

De jaarrekening is te vinden in hoofdstuk 7, inclusief een 

goedkeurende accountantsverklaring.

5.2 Begroting 2013
Voor 2013 heeft Stichting Novum een begroting op-

ge steld die nagenoeg gelijk is aan die van 2012. 

De inkomsten, dat wil zeggen die uit beleggingen, 

zijn geprognosticeerd op 6,1 procent van het belegd 

vermogen. Dit percentage is gebaseerd op de uit-

gangspunten van het beleggingsbeleid, de historische 

analyses van de benchmarks en de veronderstelde per-

formance van beide mandaten. Voor 2013 is wederom 

4 procent van het genormaliseerde vermogen begroot 

voor projectuitgaven, dat wil zeggen € 1.925.357,-. 

De ervaringen van voorgaande jaren hebben geleerd 

dat waarschijnlijk niet alle goedgekeurde projectuit-

gaven zullen worden gerealiseerd en dat de getroffen 

voorzieningen niet in hun geheel worden uitgegeven. 

De kosten van beleggingen, beheer, administratie en 

de algemene kosten in 2013 zijn op een vergelijkbaar 

niveau als in 2012 begroot.
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6.1.2 Werving van nieuwe bestuursleden

De procedure voor de werving van nieuwe bestuurs-

leden is vastgelegd in een benoemingsreglement. 

Nieu we bestuursleden worden in principe via een open 

procedure geworven. Daarbij worden de gedragsregels 

van de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging 

van Psychologen in acht genomen. De zittende be-

stuursleden kunnen kandidaten uit hun eigen netwerk 

aanbevelen deel te nemen aan de selectieprocedure. 

Voor iedere vacature wordt een profi elschets opgesteld, 

waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige en 

gewenste competenties.

6.1.3 Vergoeding van bestuursleden

De vergoeding die Stichting Novum aan haar bestuurs-

leden toekent, is een afgeleide van het ‘algemeen 

niveau’ van de Regeling van de minister van Financiën 

van 22 november 2004 houdende de vaststelling van de 

maximumbedragen in het kader van het Vacatiegelden-

besluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 

2004). Dit bedrag is de afgelopen jaren niet aangepast 

aan de infl atie. De vergoeding omvat alle persoonlijke 

onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van 

een vergadering samenhangen, zoals eventueel nood-

zakelijke reiskosten, kosten van het gebruik van privé-

telefoon, computer en dergelijke, en weerspiegelt 

slechts in beperkte mate de daadwerkelijk bestede uren 

en de kwaliteit van de inbreng. In de jaarrekening zijn de 

uitbetaalde vergoedingen in 2012 opgenomen.

6.1.4 Gedragscodes FIN en Stichting Novum

Het bestuur van Stichting Novum onderschrijft de ge-

dragscode van de Vereniging van Fondsen in Nederland 

(FIN). Daarnaast heeft zij een eigen gedragscode opge-

steld, waarin afspraken staan over het accepteren van 

attenties en uitnodigingen voor nevenfuncties. Het doel 

van deze aanvullende gedrags code is het voorkomen van 

integriteitrisico’s: privé belangen die in confl ict komen of 

verstrengeld raken met de belangen van Stichting 

Novum. Zelfs de schijn van een dergelijk confl ict of 

belangenverstrengeling wil Stichting Novum hiermee 

vermijden. Jaarlijks wordt aan de bestuursleden gevraagd 

een verklaring van goed gedrag te ondertekenen.

6.1.5 Evaluatie van eigen functioneren en organisatie

Jaarlijks evalueert het bestuur de eigen organisatie en 

het eigen functioneren. De evaluatie van de eigen orga-

nisatie in de bestuursvergadering van maart 2012, heeft 

geleid tot een aantal aanpassingen in de mandaten en 

de werkafspraken met de bestuursondersteuning. 
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Bestuur en 
Governance

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

6.1 Bestuur
6.1.1 Samenstelling

In de statuten van Stichting Novum (artikel 4, lid 1) is be-

paald dat het bestuur bestaat uit vijf leden. Twee leden 

worden benoemd op voordracht van Koninklijke Visio, 

de andere drie bestuursleden zijn ter vrije keuze van 

het bestuur zelf. Het bestuur van de stichting kiest uit 

zijn midden de voorzitter, de secretaris en de penning-

meester. De personele samenstelling van het bestuur 

is in 2012 gewijzigd. Mevrouw drs. W.J.J.M van Eupen 

is per 31 maart 2012 afgetreden. Zij is opgevolgd door 

mevrouw drs. D.A. Veldman.

Per 31 december 2012 was het bestuur als volgt 

samengesteld:

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

• de heer drs. K.H. Gerritsen RA;

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

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

• mevrouw drs. D.A. Veldman.

Op 31 maart 2013 is mevrouw drs. P.M.E. van Dam 

afgetreden, conform het rooster van aftreden. Op het 

moment van publicatie van dit jaarverslag is het bestuur 

als volgt samengesteld:

• de heer drs. K.H. Gerritsen RA: 

 benoemd tot en met 31 maart 2016;

• de heer drs. J.H. Pontier: 

 benoemd tot en met 18 mei 2015;

• de heer jhr. mr. M.H. Reuchlin: 

 benoemd tot en met 18 mei 2015;

• mevrouw drs. D.A. Veldman: 

 benoemd tot en met 31 maart 2017;

• mevrouw drs. H.M.T. de Wit: 

 benoemd tot en met 31 maart 2018. 

Statutair is vastgelegd dat bestuursleden worden 

benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar en 

een volgens rooster aftredend bestuurslid eenmaal 

herbenoembaar is. Alle bestuursleden functioneren 

binnen hun eerste termijn en na ommekomst 

herbenoembaar.              
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Mevrouw drs. D.A. Veldman

Hoofdfunctie: directeur/ bestuurder Rutgers WPF

Nevenfuncties:

• lid van de raad van toezicht MOC ’t kabouterhuis   

 (Jeugdzorg in Amsterdam);

• bestuurslid Logeion, vereniging van 

 communicatieprofessionals;

• bestuurslid Stichting Gezamenlijke Evaluaties;

• bestuurslid Stichting HandsOn Microkrediet.

6.2 Bestuurlijke ondersteuning
6.2.1 Overeenkomst tot verrekening van kosten voor 

gemene rekening

Het bestuur van Stichting Novum wordt wat betreft 

de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een 

bestuurssecretariaat, waarvan de medewerkers in dienst 

zijn van Koninklijke Visio. Deze financieel-administratieve 

en ambtelijk-secretariële ondersteuning die Koninklijke 

Visio aan Stichting Novum verleent, is vastgelegd in een 

overeenkomst tot verrekening van kosten voor gemene 

rekening. Alle kosten die voor gemene rekening worden 

gemaakt, worden verdeeld volgens een vooraf vastge-

stelde verdeelsleutel. Na de fusie van Stichting Novum 

met de verwante stichtingen zijn deze afspraken geac-

tualiseerd. De facilitaire exploitatie van het vastgoed 

van Stichting Novum is in handen van de Willem Holtrop 

Stichting, die ook wordt ondersteund door medewer-

kers van Koninklijke Visio. Ook deze werkzaamheden 

zijn vastgelegd in de overeenkomst tot verrekening 

van kosten voor gemene rekening. Stichting Novum is 

in overleg met Koninklijke Visio en de Willem Holtrop 

Stichting voornemens om een groot deel van deze facili-

taire werkzaamheden aan derden uit te besteden. 

6.2.2 Salariskosten

De werknemers die werkzaamheden verrichten ten 

behoeve van Stichting Novum, Koninklijke Visio en de 

Willem Holtrop Stichting zijn in loondienst van Konink-

lijke Visio. Hun salaris is gebaseerd op de FWG 3.0-sy-

stematiek Cao Gehandicaptenzorg. Deze loonkosten 

zijn terug te vinden in de jaarrekening.

Onder begeleiding van oud-bestuurslid mevrouw Van 

Eupen heeft het bestuur in september 2012 haar eigen 

functioneren geëvalueerd. Dat heeft geresulteerd in een 

aantal speerpunten dat terug te vinden is in de beleids-

agenda 2013 (zie 2.1.3). 

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 bestuur van St. EDZA (Elektronisch Zorg Dossier 

Amsterdam).

De heer drs. K.H. Gerritsen RA

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties:

• penningmeester van het bestuur van de Stichting tot  

 ondersteuning kleinschalige Voorzieningen Lichamelijk  

 Gehandicapten (SVLG);

• secretaris-penningmeester van het bestuur van de   

 Stichting Artsen voor Kinderen en van de daaraan   

 gelieerde Stichting FitKids; 

• lid van het bestuur van Stichting Prago.

De heer drs. J.H. Pontier

Hoofdfunctie: directeur Pontier Associates

Nevenfunctie:

• commissaris van Value8 te Bussum.

De heer jhr. mr. M.H. Reuchlin

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenfuncties:

• penningmeester van het bestuur van de Stichting   

 Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusieresearch;

• penningmeester van het bestuur van de Stichting   

 Grote Kerk Naarden;

• penningmeester van het bestuur van de Van den   

 Berch van Heemstede Stichting;

• lid van het bestuur van de stichting Artisfonds;

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

• ambassadeur van de Stichting Bio Kinderrevalidatie;

• lid van de raad van toezicht van de Stichting   

 Landschap Noord-Holland;

• lid van het bestuur van de Stichting Ammodo.
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BALANS (na resultaatbestemming)
ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011  

 € € 

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1) 3.124.438   3.261.372 

   

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA (2)  806.413  1.549.996 

EFFECTEN (3)  56.178.319   50.016.603 

  

LIQUIDE MIDDELEN (4)  14.217.839   14.161.950

TOTAAL ACTIVA   74.327.009   68.989.921
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BALANS (na resultaatbestemming)
PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011  
 € € 

RESERVES

Bestemmingsreserves  60.166.953   55.000.000  

Overige reserves  8.088.793   8.088.793

RESERVES (5)  68.255.746   63.088.793

BESTEMMINGSFONDSEN (6)  1.645.465   1.645.465 

VOORZIENINGEN (7)  336.621    283.785

LANGLOPENDE SCHULDEN (8) 693.675  1.181.716

KORTLOPENDE SCHULDEN 

EN OVERLOPENDE PASSIVA (9) 3.395.502   2.790.162  

   

   

TOTAAL PASSIVA  74.327.009   68.989.921 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
 WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2012 2012 2011

 € € € 

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving (1)  (63.651) 50.000   398.214  

Baten uit beleggingen (2) 6.903.067  3.990.184  (258.172)   

Totaal 6.839.416  4.040.184   140.042 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (3)

Aanvullende faciliteiten, 

dienstverlening en zorg 457.076  1.942.638  462.933 

Innovatie en onderzoek  629.571   -  849.278 

Internationale projecten 283.539   -   345.793 

 

Totaal 1.370.186   1.942.638   1.658.004  

Kosten van beleggingen (4) 91.941   207.500   241.386 

Kosten van beheer en administratie (5) 182.836   148.500  145.402

Bezoldiging bestuurders (6) 27.500   30.100   27.270  

Exploitatieresultaat  5.166.953   1.711.446   (1.932.020) 

RESULTAAT 5.166.953   1.711.446   (1.932.020) 

Resultaatbestemming

Reserve als bron van inkomsten 5.166.953   -   -  

Overige reserves   -   (1.932.020) 

   5.166.953   -   (1.932.020)
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  2012  2011

  in 1.000 €  in 1.000 € 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Resultaat    5.167    1.932- 

 

Veranderingen in vlottende middelen:     

 - vorderingen 744  541- 

 -  kortlopende schulden (exclusief schulden      

aan kredietinstellingen) 605    1.043

  1.349     502

     

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten    6.516    1.430- 

  

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN 

Mutatie in materiële vaste activa 137   137  

Mutatie in effecten  6.162-   10.929  

Mutatie voorziening  53    284 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  5.972-   11.350 

  

 KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN   

Overige mutaties langlopende schulden  488-   433  

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten  488-   433

TOTALE KASSTROOM   56    10.353

 

Liquide middelen per  1 januari  14.162    3.809

Totale kasstroom    56    10.353

LIQUIDE MIDDELEN 
PER 31 DECEMBER   14.218    14.162

KASSTROOMOVERZICHT
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Algemeen     
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 

Fondsenwervende Instellingen.    

     

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de 

leiding van de stichting oordelen vormt en schattingen 

en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op 

de toepassing van grondslagen en de gerappor-

teerde waarde van de activa en verplichtingen, en 

van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten 

kunnen afwijken van deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellin-

gen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 

perioden waarvoor herziening gevolgen heeft.

Stelselwijziging    
“In de jaarrekening 2012 is een stelselwijziging toe-

gepast op de waarderinggrondslag voor het terrein 

in Huizen. De grond van het terrein was gewaardeerd 

op actuele waarde per 31 december 1986 en is mo-

menteel gewaardeerd op aanschaffingswaarde. Deze 

stelselwijziging heeft geen effect op het resultaat en 

maar de grootte van het vermogen is afgenomen 

met EUR 4.207.778. In het vermogen is de reserve 

herwaardering vervallen.“

Vergelijkende cijfers     
De vergelijkende cijfers zijn voor vergelijkingsdoel-

einden aangepast in verband met de consolidatie van 

de stichtingen en bovengenoemde stelselwijziging 

Financiële instrumenten
“Financiële instrumenten omvatten effecten, overige 

vorderingen, liquide middelen, crediteuren en 

overige te betalen posten. Financiële instrumenten 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 

waarde. Na de eerste opname worden financiële 

instrumenten op de hierna beschreven manier 

gewaardeerd.“ 

Verslaggevingperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 

verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen 

met het kalenderjaar.     

     

“De grondslagen die worden toegepast voor de 

waardering van activa en passiva en de resultaat-

bepaling zijn gebaseerd op historische kosten, voor 

zover niet anders vermeld. Tenzij anders is vermeld, 

zijn de posten van de jaarrekening tegen de nomi-

nale waarde opgenomen.“ 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend 

aan de periode waarop zij betrekking hebben, met 

uitzondering van de opbrengsten en kosten inzake 

buitenlandse dividendbelasting. Gezien het onzekere 

karakter van deze post, wordt deze post op basis van 

het kasstelsel verantwoord.

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen 

zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.    

Verplichtingen uit hoofde van de doelstellingen zijn 

geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin 

het besluit tot toekenning aan de projectaanvrager is 

medegedeeld.

Materiële activa
De waardering is geschied tegen aanschaffingswaar-

den onder aftrek van daarop toegepaste afschrij-

vingen. Er wordt op gebouwen en woningen lineair 

afgeschreven op basis van een geschatte levensduur 

van 40 jaar. Op de verbouwing van de directeursvilla 

wordt lineair afgeschreven op basis van de periode 

van het huurcontract, in casu 5 jaar.  

Op het terrein wordt niet afgeschreven. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN 
ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING 
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Effecten
Het effectenbezit wordt gewaardeerd tegen beurs-

koers per 31 december of indien geen beurskoers 

beschikbaar is, een door derden opgegeven koers. 

Voor waardering tegen beurskoers is de collectieve 

methode toegepast.    

De niet gerealiseerde koersverschillen worden 

verantwoord via de resultatenrekening. Alle effecten 

maken onderdeel uit van de beleggingsportefuille.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op de nomi-

nale waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid.  

Reserves

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de 

continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) 

tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. 

Als gevolg van een stelselwijziging in 2011 is de 

reserve vrijgevallen ten gunste van de reserve als 

bron van inkomsten.

   

Bestemmingsreserves
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestem-

mingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft 

geen verplichting, het bestuur kan deze beperking 

zelf opheffen. 

Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van activa die worden 

gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgeno-

men in de herwaarderingsreserve. Worden waarde-

veranderingen van deze activa niet onmiddellijk in 

het resultaat verwerkt, dan worden waardeveran-

deringen direct in het eigen vermogen (herwaarde-

ringsreserve) verwerkt. De herwaarderingsreserve 

wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger 

dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van 

historische kostprijs en de boekwaarde op basis van 

actuele waarde.

Fondsen
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn ver-

kregen met een door derden aangegeven specifieke 

bestemming.

Voorziening groot onderhoud  

De voorziening is gevormd op basis van een meer-

jarig onderhoudsplan. De voorziening heeft overwe-

gend een langdurig karakter. Omdat de voorziening 

betrekking heeft op panden die geactiveerd staan 

bij Stichting Novum is de voorziening ultimo 2011 

gevormd bij Stichting Novum. Voorheen was de voor-

ziening gevormd bij de Willem Holtrop Stichting.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

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

1. MATERIËLE ACTIVA    31-12-2012 31-12-2011

    € €

Terreinen     127.651   127.651 

Terreinenvoorzieningen     315.000   337.500 

Gebouwen locatie Huizen     2.681.787  2.796.221 

   

      3.124.438  3.261.372  

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

 TERREINEN TERREIN  GEBOUWEN  TOTAAL 2012 TOTAAL 2011  

  VOORZIENINGEN

Aanschafwaarde  € € € € €

Saldo 1 januari 2012  127.651  450.000  4.067.826   4.645.477   4.645.477

Aankopen   -   -  -  - -

Desinvesteringen  -   -   -   -   - 

Saldo 31 december 2012  127.651  450.000  4.067.826  4.645.477   4.645.477 

      

Afschrijvingen € € € € €  

Saldo 1 januari 2012  -  112.500  1.271.605  1.384.105   1.247.171

Afschrijvingen  -   22.500   114.434  136.934   136.934

Desinvesteringen -   -   -  - -

Saldo 31 december 2012  -   135.000  1.386.039  1.521.039   1.384.105

Boekwaarde 31 december 2012 127.651  315.000  2.681.787  3.124.438   3.261.372 

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

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

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

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

In de jaarrekening 2012 is een stelselwijziging toegepast. De grond van het terrein is momenteel gewaardeerd 

op historische kostprijs in plaats van actuele waarde. De aanschafwaarde per 1 januari 2011 is gemarkeerd met  

EUR 4.207.778.

TOELICHTING OP DE BALANS
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2. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011
 € €

Interest obligaties 347.474   505.952

Interest banken  95.794  61.185

Dividendbelasting  -  19.908

Willem Holtrop Stichting  329.573  524.050

Erfstellingen en legaten -  429.618

Nalatenschappen met vruchtgebruik bij derden  3   3 

Overige vorderingen 33.569   9.280  

  806.413  1.549.996

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

De vergelijkende cijfers zijn als gevolg van de juridische fusie aangepast met €  2.740.

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 reserve 

als bron van inkomsten toegevoegd.

Nalatenschappen 31-12-2012 31-12-2011 

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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3. EFFECTEN 31-12-2012 31-12-2011

 € € 

Waarde per 1 januari  50.016.603  60.945.724 

Bij: aankopen/inschrijvingen   12.370.516  63.063.597 

 62.387.119  124.009.321 

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde 11.708.049  70.209.526 

Subtotaal  50.679.070  53.799.795 

Mutaties niet gerealiseerde koersverschillen boekjaar  

beleggingen  5.499.249  (3.783.192) 

Waarde per 31 december  56.178.319  50.016.603 

De effecten worden ter belegging aangehouden.  

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

4. LIQUIDE MIDDELEN 31-12-2012 31-12-2011

 € €

ABN AMRO MeesPierson 14.110.964  13.565.699  

BinckBank N.V.  106.875  572.526 

Van Lanschotbank  -  23.725  

  

 14.217.839  14.161.950 

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
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De mutaties in de reserves in het boekjaar 2012    

       

 BESTEMMINGS    OVERIGE   

 RESERVES  RESERVES 31-12-2012 31-12-2011 

 €  € € €  

Stand per 1 januari 55.000.000    8.088.793  63.088.793  65.020.813  

Mutaties       

Toevoeging via   

resultaatbestemming 5.166.953   -  5.166.953  -1.932.020 

Bestedingen via       

resultaatbestemming   -   -   -  

       

Stand per 31 december 60.166.953    8.088.793  68.255.746   63.088.793   

    

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

Continuîteitsreserve 31-12-2012 31-12-2011

 € € 

Stand per 1 januari -  523.991 

Resultaatbestemming -  -

Vrijval ten gunste van reserve als bron van inkomsten - 523.991

 -  -

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

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

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

     

     

3. EFFECTEN 31-12-2012 31-12-2011

 € € 

Waarde per 1 januari  50.016.603  60.945.724 

Bij: aankopen/inschrijvingen   12.370.516  63.063.597 

 62.387.119  124.009.321 

Af: verkopen en lossingen tegen aankoopwaarde 11.708.049  70.209.526 

Subtotaal  50.679.070  53.799.795 

Mutaties niet gerealiseerde koersverschillen boekjaar  

beleggingen  5.499.249  (3.783.192) 

Waarde per 31 december  56.178.319  50.016.603 

De effecten worden ter belegging aangehouden.  

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

4. LIQUIDE MIDDELEN 31-12-2012 31-12-2011

 € €

ABN AMRO MeesPierson 14.110.964  13.565.699  

BinckBank N.V.  106.875  572.526 

Van Lanschotbank  -  23.725  

  

 14.217.839  14.161.950 

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

PASSIVA

5. RESERVES

-
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Bestemmingsreserves 

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

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

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

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

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

dan EUR 55 miljoen. Als de reserve lager mocht worden, wordt het giftenbeleid van Stichting 

Novum aangepast. Met de vorming van de Reserve als bron van inkomsten vervalt de nood-

zaak voor het vormen van een continuiteitsreserve. Deze is dan ook in 2011 toegevoegd aan 

de Reserve als bron van inkomsten.    

  

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

seerde koersverschillen zijn in 2011 vervallen. 

Reserve financiering activa 31-12-2012 31-12-2011 
 € €

Stand per 1 januari  -   7.606.084   

Bestedingen via resultaatbestemming - -

Vrijval ten guste van reserve als bron van inkomsten - 7.606.084  

    

 -  -

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

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

afschrijving en herwaardering van de vastgelegde middelen. Als gevolg van een stelsel-

wijziging  is de reserve financiering activa in 2011 vrijgevallen ten gunste van de “Reserve 

als bron van inkomsten”.   

   

   

 

-
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Reserve inkomensdepot 31-12-2012 31-12-2011

 € € 

Stand per 1 januari -  14.976.615

Bestedingen via resultaatbestemming  -   -

Vrijval ten gunste van reserve als bron van inkomsten  - 14.976.615 

 - - 

 

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

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

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

wijziging in vermogens- en beleggingsbeleid is de reserve inkomensdepot in 2011 vrijgevallen 

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

Reserve als bron van inkomsten 31-12-2012 31-12-2011 
 € € 

Stand per 1 januari 55.000.000  - 

Resultaatbestemming 5.166.953   - 

Mutatie als gevolg van vrijval continuiteitsreserve - 523.991 

Mutatie als gevolg van vrijval reserve financiering activa -  7.606.084 

Mutatie als gevolg van vrijval reserve inkomensdepot - 14.976.615 

Mutatie als gevolg van vrijval reserve niet   

gerealiseerde koersverschillen beleggingen - 3.457.631 

Mutatie als gevolg van vrijval overige reserves - 28.435.679 

 60.166.953 55.000.000

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

uitdrukking om de kosten te dekken uit het rendement van het belegde vermogen en zo de 

overige inkomsten zo veel mogelijk direct ten goede te laten komen aan de doelstelling. 

De reserve dient een minimale grootte te hebben van EUR 55 miljoen. 

 

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

inkomsten uit giften en erfstellingen en eventuele opbrengsten van onroerende goederen, 

anders dan huuropbrengsten of gebruiksvergoedingen. 

  

-
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Reserve niet gerealiseerde  31-12-2012 31-12-2011

koersverschillen van beleggingen € € 

Stand per 1 januari -   3.457.631

Toevoeging via resultaatbestemming  -   - 

Vrijval ten gunste van reserve als bron van inkomsten - 3.457.631

  -  -

Als gevolg van een stelselwijziging is de reserve niet gerealiseerde koersverschillen beleggingen 

in 2011 vrijgevallen ten gunste van de “Reserve als bron van inkomsten”.

Overige reserves 31-12-2012 31-12-2011

 € € 

Stand per 1 januari  8.088.793   38.453.752 

Toevoeging via resultaatbestemming - 1.929.280

Vrijval ten gunste van reserve als bron van inkomsten  -  28.435.679

  8.088.793   8.088.793

-

-

-

Als gevolg van de juridische fusie met de stichtingen zijn de vergelijkende cijfers aangepast 

met EUR 2.740.

-
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6. BESTEMMINGSFONDSEN

 ELISABETH  STICHTING DE HEUKELOM 31-12-2012 31-12-2011 

 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 

bewoners van het Elisabeth Kalishuis.     

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

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

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

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

bewoners van de locatie De Heukelom.

7. VOORZIENINGEN VOORZIENING VOORZIENING 31-12-2012 31-12-2011

 GROOT VRUCHT-

 ONDERHOUD  GEBRUIK

 € € € € 

Stand 1 januari 283.785 - 283.785  -

Toevoeging 33.336 19.500 52.836 283.785

Onttrekking - - - -

Stand per 31 december  317.121 19.500 336.621  283.785 

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

De maandelijkse uitkering aan de vruchtgebruikster bedraagt 500 euro.

8. LANGLOPENDE SCHULDEN 31-12-2012 31-12-2011

 € € 

Projectverplichtingen met looptijd langer dan 1 jaar 693.675  1.181.716

 

Stand per 31 december  693.675  1.181.716
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 31-12-2012 31-12-2011

 € € 

Crediteuren 16.944  21.273 

  

Koninklijke Visio,   1.147.507  945.049 

Koninklijke Visio, inzake onderwijs  -  779 

  

Overige schulden   

• Beheerloon beleggingen 21.401  19.364 

• Accountantskosten  11.150  10.050 

• Projecten 2.198.406  1.757.358 

• Diversen 94  36.289 

      

  3.395.502  2.790.162  

  

Het verloop van de langlopende en kortlopende schulden  inzake projecten 

was in het verslagjaar als volgt:

 31-12-2012 31-12-2011

 € € 

Stand per 1 januari 2.939.074  2.243.658 

Nieuwe aangegane verplichtingen  1.480.498  1.747.505 

Uitgaven boekjaar 1.417.179   962.588 

Reeds betaald en teruggevorderd -  - 

Vervallen verplichtingen 110.312  89.501 

 

  2.892.081  2.939.074 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen     

 31-12-2012    

Garanties €    

 2.595.680    

  P.M     

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

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

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

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

      

      

9. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA    

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

1

2

1

2
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN 

1. BATEN UIT EIGEN  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

    FONDSENWERVING 2012 2012 2011

 € € € 

Legaten   (65.751) 49.000  397.260  

Giften 2.100   1.000   954 

     

  (63.651) 50.000  398.214  

     

De baten uit eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot en dit wordt met name veroorzaakt  

doordat de werkelijke verkoopopbrengst van een huis uit een nalatenschap lager was 

dan was berekend bij de toekenning van de nalatenschap.

De vergelijkende cijfers 2011 zijn aangepast met EUR 2.740 als gevolg van de juridische fusie met  

de stichtingen.

    

2. BATEN UIT BELEGGINGEN WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2012 2012 2011

 € € €  

Dividend  339.220  150.000  260.156  

Interest obligaties 659.258  1.080.000  899.002 

(On)gerealiseerde koersverschillen 5.410.242  2.460.000   (1.769.106) 

Interest (excl. interest obligaties) 328.082   179.000   236.717  

Huuropbrengst gebouwen beheer 166.265  121.184  115.059   

      

   6.903.067  3.990.184  (258.172) 

    

In 2012 zijn de baten uit beleggingen fors hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door 

de hogere koersen per einde jaar in vergelijking tot de slotkoersen per 31 december 2011 van zowel 

de postities aandelen als obligaties.      

    

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

medio 2011. Ook gedurende 2012 is een groot deel va nde protefeuille liquide gehouden als gevolg 

van de onrust op de markt. 
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In de post (on) gerealiseerde koersverschillen is een positief bedrag van EUR 5.410.242 verantwoord voor 

ongerealiseerde koersverschillen.        

  

Het bedrag is als volgt te specifieren.

 Ongerealiseerde Ongerealiseerde Gerealiseerde Realisatie 

 koersverschillen koersverschillen koersverschillen koersverschillen

 per 1 jan 2012 per 31 dec 2012 in 2012 in 2012

 € € € €  

Alternatieven (23.237)  (28.430) - (5.193)

Aandelen (1.000.471)  2.089.149   (482.041) 2.607.579

Obligaties 698.147  3.112.969  393.034   2.807.856

 

 (325.561) 5.173.688  (89.007)  5.410.242

      

   

      

   

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

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

van de Willem Holtrop Stichting.      

   

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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LASTEN   
   

3. BESTEED AAN DOELSTELLINGEN                                                   AANGEGANE TOTAAL

     VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING WERKELIJK

DOELSTELLING: AANVULLENDE FACILITEITEN, 2012 2012 2012 VOOR 2013 2012

DIENSTVERLENING EN ZORG € € € €

• Visio, LSSB audiotheek  (4.288)  43.518   75.000  114.230 

• Speeltoestel KIOSB  -   -  -  - 

• Microaanvragen  (30.154)  -  50.000  19.846 

• Visio in eigen regie - -  104.000  104.000 

• Inrichting ZG specifieke zaken nieuwbouw - - 214.000  214.000 

• Klos TV - - 5.000  5.000 

• Voorzieningen nieuwbouw Amshoffweg doelgroep  -   -   -  - 

• Verbouwing woningen Vooronder -   -   -   - 

• Radio 509  -   -   -   - 

• Visiobus -   -   -   - 

• Social media  -   -   -  - 

• Pilot Link for all  -   -   -  - 

     

  (34.442)  43.518  448.000  457.076  

DOELSTELLING: INNOVATIE EN ONDERZOEK   

• St. InZicht - - 137.000   137.000 

• Passend onderwijs voor kinderen met visuele bep. - - 267.900  267.900 

• Parvis - - 65.980  65.980 

• Het ideale leerboek - -  177.550  177.550 

• Totale communicatie  (4.030)  -   -  (4.030)

• Maatschappelijke participatie irt vrijetijdsbesteding  (14.829)  -  -  (14.829)

• Arbeid, haalbaarheidsonderzoek Social Firm -   -   -   - 

• Het gaat om MEI - -  -   - 

• Viziris -   -   -   - 

• Verbetering arbeidsparticipatie -   -   -   - 

• Leestraining hemianopsie  -   -   -   - 

• Lichtlab -   -   -   - 

• Leerstoel VU  -   -   -   -

 

  (18.859)  -   648.430   629.571 
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     AANGEGANE      

BEGROTING WERKELIJK VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING

 2012 2011 2011 2011 2011 VOOR 2011

 € € € € €

  1.942.638       - - - -

 - 36.880  (6.639) -   43.519 

 -  (617) (617)  -   - 

 -  8.128  (41.872)  -   50.000 

 - - - - -   

 - - - - -   

 - - - - -   

 -  153.000   -  153.000   - 

 -  80.000  -  -   80.000 

 -  41.337   -   -  41.337 

 -  67.979  -  -   67.979 

 -  50.058   -   -  50.058 

 -  26.168   -   -   26.168 

        

 1.942.638  462.933   (49.128) 153.000  359.061  

        

    

 - 137.000   -  -   137.000 

 - - - - -

 - - - - -

 - - - - -

 -  -   -   -   - 

  -  -  -  -   - 

 -  (1.556) (1.556)  -   - 

  -  95.130   70.000   25.130 

 -  90.000   -  22.500   67.500 

  -  100.128   -  16.688  83.440 

 -  77.473   -   -   77.473 

 -  31.103    -   31.103 

 -  320.000   -   -  320.000 

 -  849.278  (1.556)  109.188   741.646
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    AANGEGANE TOTAAL

 VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING WERKELIJK 

DOELSTELLING: INTERNATIONALE PROJECTEN 2012 2012 2012 VOOR 2013 2012  

 € € € €

• Visio International (ICEVI) (23.434) -   31.000  7.566 

• Visio, LSSB  -   -   32.000   32.000 

• Congres en onvoorzien  (12.756)  -   15.700   2.944 

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

• Bosnie en Kroatie (20.821)  -   -   (20.821)

• Vietnam (early intervention)  -   -   -   - 

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

• Egypte - -  261.850   261.850 

   

 (57.011)  -  340.550  283.539 

   

Totaal besteed aan doelstellingen (110.312) 43.518  1.436.980  1.370.186 

     

   

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met totaal van de baten   20%

Bestedingspercentage doelstellingen in vergelijking met totaal van de lasten   82%
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     AANGEGANE      

BEGROTING WERKELIJK VRIJVAL KOSTEN VERPLICHTING

 2012 2011 2011 2011 2011 VOOR 2012

 € € € € €

  -  6.098   (24.902)  -  31.000 

 -  32.000   -   -   32.000 

 -  3.632   (12.068)  -   15.700 

 -  (210) (210)  -   - 

 -  -   -  -   - 

 -  (1.637)  (1.637)  -   - 

 -  305.910   -   -   305.910 

 - - - - -      

 

 -  345.793   (38.817)  -   384.610 

        

  1.942.638  1.658.004  (89.501)  262.188  1.485.317 

        

        

 48% 1184%      

 83% 80%      
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4. KOSTEN VAN BELEGGINGEN WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2012 2012 2011

 € € €

Beheerloon 50.815   195.000  127.606  

Verwervingskosten  290  5.000  82.139  

Bewaarloon  -   -   24.141  

Huismeesterschap Visio  7.500  7.500   7.500  

Dotatie voorziening onderhoud  33.336  -   -  

 91.941  207.500  241.386  

Het beheerloon is lager dan begroot en wordt met name veroorzaakt door de teruggave van 

de ‘kickback fee’ door de vermogensbeheerders.   

Het netto resultaat van de beleggingen is als volgt:

NETTORESULTAAT  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

VAN BELEGGINGEN 2012 2012 2011

 € € € 

Opbrengsten 6.903.067  3.990.184  (258.172) 

Kosten  91.941   207.500   241.386  

     

  6.811.126   3.782.684   (499.558)

5. KOSTEN VAN BEHEER  WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

    EN ADMINISTRATIE 2012 2012 2011

 € € €

Bureaukosten 108.395   96.000   95.422  

Algemene kosten  53.219   40.500   35.409  

Verzekeringen en belastingen  2.758   2.000   1.763  

Overige uitgaven  18.464   10.000   12.808  

     

  182.836  148.500  145.402

De bureaukosten zijn hoger dan 2011 wat wordt veroorzaakt door hogere accountantskosten.  

De algemene kosten zijn hoger door hogere juridische kosten. De overige uitgaven zijn hoger 

door wervingskosten bestuurslid.     
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In de post overige uitgaven zijn EUR 719 aan fondsenwervingskosten opgenomen. Dit is 1,1% van de 

ontvangen baten (2011: 0,1%).    

   

De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 schrijft voor om de kosten van de eigen organisatie con-

form model C toe te rekenen aan de projecten. De werkzaamheden en de daarmee samenhangende 

kosten van de eigen organisatie betreffen met name project overstijgende werkzaamheden en 

deze zijn in de jaarrekening separaat zichtbaar, de directe projectkosten zijn eveneens direct uit de 

jaarrekening af te leiden. De stichting heeft ervoor gekozen om de verdeling van de kosten van 

beheer en administratie (model c) derhalve achterwege te laten. 

6. BEZOLDIGING BESTUURDERS WERKELIJK  BEGROTING WERKELIJK

 2012 2012 2011

 € € €

Bestuursvergoeding 27.500  30.100   27.270 

    

   

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

   

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

afhankelijk van het aantal bijgewoonde vergaderingen.    

   

De stichting heeft geen personeel in dienst. (2011: geen)

Amsterdam, 28 juni 2013

Mevrouw drs. P.M.E van Dam (secretaris)

De heer K.H. Gerritsen RA

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

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

Mevrouw drs. D.A. Veldman
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1 Resultaatbestemming
De resultaatbestemming is als volgt gespecificeerd: 

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

gevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2012. 

3 Controleverklaring 
Aan: het Bestuur van Stichting Novum

Wij hebben de jaarrekening over 2012 van Stichting  

Novum te Huizen gecontroleerd. Deze jaarrekening  

bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat 

van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin 

zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor waardering activa en passiva en  

resultaat bepaling alsmede 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, alsmede voor het 

opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 

met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsen-

wervende instellingen’. Het bestuur is tevens verant-

woordelijk voor een zodanige interne beheersing 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 

controlestandaarden. 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 accountant toegepaste oordeelsvorming, 

met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening een afwijking 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 op-

maken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 

daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaam-

heden die passend zijn in de omstandigheden. 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 financiële 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.

OVERIGE GEGEVENS

 2012

 €

Resultaat 5.166.953  

Toevoeging aan reserves 5.166.953 

als bron van inkomsten   
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Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en samenstelling van het  

vermogen van Stichting Novum per 31 december 2012 

en van het resultaat over 2012 in overeenstemming  

met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650  

‘Fondsenwervende instellingen’.

Verklaring betreffende het jaarverslag

Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de 

Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat 

ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding 

van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ 

is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, 

voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is 

met de jaarrekening.

Amstelveen, 28 juni 2013

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

D.Th.J. Maas RA
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1X-1 OVERZICHT MATERIËLE ACTIVA (per 31 december 2012) 

 AFSCHRIJVING AANSCHAF- INVESTERING  DES- AANSCHAF-

 % WAARDE   INVESTERING WAARDE   

  PER 1-1-’12    PER 31-12-’12

  € € € € 

Terreinen      

• Huizen   30.707  - -  30.707 

• Bussum   3.156  - -  3.156 

• Haren   93.788  - -  93.788 

     

Subtotaal   127.651   -   -   127.651 

     

Terreinvoorziening     

• Huizen   450.000  - -  450.000 

     

Subtotaal   450.000   -   -   450.000 

     

Gebouwen     

• Huizen 2,5%  467.441  - -  467.441 

• Kinderpaviljoen Huizen 2,5%  260.374  - -  260.374 

• Bestuursbureau 2,5%  2.320.000  - -  2.320.000 

• Auditorium 2,5%  800.000  - -  800.000 

• Directeursvilla 20,0%  139.271   -  -  139.271 

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

     

Subtotaal   4.029.985  -   -   4.029.985 

     

Woningen Zeist     

• Bergweg 184 2,5%  37.841  - -  37.841 

     

Subtotaal   37.841   -   -   37.841 

     

Totaal Generaal   4.645.477   -   -   4.645.477  

De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen is gebaseerd op de WOZ-waarde per 1 januari 2011

en bedraagt EUR 5.744.000.
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 AFSCHRIJVING AFSCHRIJVING DES-  AFSCHRIJVING BOEK-

 PER 1-1-’12 TOT 2012 INVESTERING  T/M 2012 WAARDE    

      PER 31-12-’12

 € € € € €   

 

 - - - -  30.707 

 - - - -  3.156 

 - - - -  93.788 

    

  -   -   -  -  127.651 

    

    

  112.500   22.500  -  135.000   315.000 

    

  112.500   22.500  -  135.000   315.000 

    

    

  467.441  - -  467.441   - 

  260.374  - -  260.374   - 

  290.000   58.000  -  348.000   1.972.000 

  100.000   20.000  -  120.000   680.000 

  92.354   27.854  -  120.208   19.063 

  23.595   8.580  -  32.175   10.724 

    

  1.233.764   114.434  -  1.348.198   2.681.787 

    

    

  37.841  - -  37.841   - 

    

  37.841   -  -  37.841   - 

    

  1.384.105   136.934  -  1.521.039   3.124.438 
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1X-2 OVERZICHT VERLOOP VAN DE EFFECTEN
 

 

 NOMINALE AANSCHAF- BEURS- NIET GER. NOMINALE AANSCHAF- NOMINALE VERKOOP- GEREALISEERD NOMINALE AANSCHAF- BEURS- NIET GER.

 WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSCHIL WAARDE WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSCH. WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSHIL

             

Obligaties 20.712.500 29.065.573 29.763.721 698.147 38.500 5.507.383 5.000.000 5.602.238 397.310 15.751.000 29.368.031 32.481.000 3.112.969

             

Aandelen - 21.276.588 20.252.881 -1.023.708 - 6.863.133 - 6.016.801 -486.320 - 21.636.600 23.697.319 2.060.719

             

 20.712.500 50.342.161 50.016.603 -325.561 38.500 12.370.516 5.000.000 11.619.039 -89.010 15.751.000 51.004.631 56.178.319 5.173.688

STAND PRIMO VERWORVEN
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STAND ULTIMO

Mutatie: Niet gerealiseerde koersverschillen   

Stand: Niet gerealiseerde koersverschil primo  -325.561

Af: Stand: Niet gerealiseerde koersverschil ultimo  5.173.688

Mutatie: Niet gerealiseerde koersverschil  5.499.249

  0

   

Beurswaarden   

Beurswaarde primo 50.016.603 

Aanschafwaarde in periode 12.370.516 

Verkoopwaarde in periode -11.619.039 

Gerealiseerd koersverschil  -89.010 

 

 50.679.070 

Mutatie niet gerealiseerd koersverschil 5.499.249 

Beurswaarde ultimo 56.178.319  
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G1X-2 OVERZICHT VERLOOP VAN DE EFFECTEN

 

 

 NOMINALE AANSCHAF- BEURS- NIET GER. NOMINALE AANSCHAF- NOMINALE VERKOOP- GEREALISEERD NOMINALE AANSCHAF- BEURS- NIET GER.

 WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSCHIL WAARDE WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSCH. WAARDE WAARDE WAARDE KOERSVERSHIL

             

Obligaties 20.712.500 29.065.573 29.763.721 698.147 38.500 5.507.383 5.000.000 5.602.238 397.310 15.751.000 29.368.031 32.481.000 3.112.969

             

Aandelen - 21.276.588 20.252.881 -1.023.708 - 6.863.133 - 6.016.801 -486.320 - 21.636.600 23.697.319 2.060.719

             

 20.712.500 50.342.161 50.016.603 -325.561 38.500 12.370.516 5.000.000 11.619.039 -89.010 15.751.000 51.004.631 56.178.319 5.173.688

VERKOCHT
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Projectverslagen
2012
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De projecten die Stichting Novum in 2012 
subsidieerde, variëren van wetenschappelijk 
onderzoek tot nascholing voor medewerkers 
op de werkvloer en van onderwijsmiddelen tot 
aangepaste lectuur. Ook werden projecten in 
het buitenland gefi nancierd.

8.1 Projectverslagen Nederland

8.1.1 
Linked4allI
Met fi nanciering door Stichting Novum is 
Koninklijke Visio in 2012 op een aantal locaties 
een pilot begonnen met digitale communi-
catie voor mensen met een beperking. 
Er zijn computers geplaatst met grote touch-
screens en een aantal begeleiders en bewoners 
is getraind in het gebruik van het landelijk 
platform van Link4All.

Projectverslagen
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Koninklijke Visio werkt sinds januari 2011 samen met 

een aantal grote instellingen voor mensen met een ver-

standelijke beperking om onder de naam Link4All kennis 

te bundelen over digitale communicatie voor mensen 

met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige 

beperking. Initiatiefnemers waren Stichting Bartiméus en 

Ookjij.nl. Zij zijn zes jaar geleden begonnen met het 

project B-Link voor de bewoners van Bartiméus in 

Doorn. Inmiddels heeft Link4All een veilige internet-

omgeving opgeleverd, waarbinnen bewoners van zorg-

instellingen zelf een account hebben, nieuws kunnen 

volgen, chatten met familie en naar hun favoriete muziek 

luisteren. 

Zowel cliënten als de naaste familie reageren zeer 

positief. Er worden foto’s en plaatjes naar elkaar 

gestuurd en audioboodschappen ingesproken. 

Sommigen kunnen al na een paar lessen zelfstandig aan 

de slag, andere cliënten zullen altijd hulp nodig hebben 

om het platform te gebruiken. Maar het geeft de cliën-

ten een groot gevoel van eigenwaarde en autonomie. 

Begin 2013 wordt de pilot afgerond en geëvalueerd. 

De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend en de ver-

wachting is dat dit project verder uitgerold zal worden.
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Financiële ondersteuning van een 
pilot om digitale communicatie 

toegankelijk te maken voor mensen met 
een visuele en verstandelijke beperking. 
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8.1.3 
Bewegen naar
zelfvertrouwen
Koninklijke Visio ontwikkelt een programma 
voor kinderen van zes tot en met zestien jaar 
om hun sociale weerbaarheid en daarmee 
participatie in de maatschappij te vergroten. 
In 2012 zijn de projectleden getraind in de 
methodiek van Rots-en-Water van Freerk Ykema.

Bij een groot aantal kinderen met een visuele beper-

king gaat motorische onhandigheid samen met sociale 

onhandigheid. Daar wil Koninklijke Visio met dit project 

wat aan doen, op basis van Rots-en-Water. 

Deze methodiek maakt gebruik van een psychofysieke 

didactiek: startend vanuit een fysieke invalshoek worden 

mentale en sociale vaardigheden aangereikt en 

verworven. Koninklijke Visio wil op basis van Rots-en-

Water een programma met motorische oefeningen 

samenstellen. Uitgangspunt hierbij is dat het empathisch 

vermogen en de sociale vaardigheden verbeterd worden 

door middel van fysieke oefeningen en fysiek commu-

niceren. Inmiddels heeft Koninklijke Visio de bestaande 

programma’s ter verbetering van de sociale weerbaar-

heid geïnventariseerd. Conclusie is dat deze allemaal 

8.1.2 
Radio509
Radio509 maakt sinds 
2008 programma’s voor 
en door mensen met 
een visuele (en soms 
verstandelijke) beperking. 
Onder begeleiding van 
een regisseur bepalen 
cliënten de onderwerpen, zoeken ze muziek uit 
en interviewen ze gasten. Dit stelt hen in staat 
zelf programma’s te maken. 

Bij Radio509 kunnen mensen zelfstandig en autonoom 

hun beleving van de wereld vormgeven en toegankelijk 

maken voor de luisteraars. Veel visueel beperkte mensen 

hebben inmiddels op internet hun weg gevonden naar 

Radio509. Het blijkt een ontmoetingsplaats te zijn, 

waarbij vooral de live-uitzendingen veel respons krijgen. 

Het station trekt 15.000 luisteraars die gemiddeld 1 uur 

en 20 minuten naar Radio 509 luisteren via PC, iPhone en 

de webbox ‘Odion’ (onderzoek provider - oktober 2010). 

Dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen 

Koninklijke Visio en Radio509 is in 2012 een bus met een 

radiostudio ingericht. Deze bus rijdt het land in, naar 

activiteiten en organisaties die kunnen bijdragen aan de 

programma’s van radio 509. 

Stichting Novum heeft fi nanciële ondersteuning gegeven 

aan de inrichting van de bus. Per dag werken gemiddeld 

vijf cliënten mee aan het radioprogramma. Het is een 

erkende dagbestedingsactiviteit. 

Het maken van radio vraagt verschillende vaardigheden. 

Zo leren mensen met een visuele beperking over tech-

niek en apparatuur, maar ook journalistieke vaardighe-

den als interviewen en radioteksten schrijven. 

Ook sociale vaardigheden komen aan bod, want hoe 

stel je iemand op zijn gemak die nog nooit op de radio 

is geweest?

Financiële ondersteuning voor de 
aanschaf van een mobiel radiostation 

om visueel verstandelijke beperkte 
mensen als dagbestedingsactiviteit de 
mogelijkheid te bieden radio te maken. 
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8.1.4 
Totaalprogramma 
van school naar werk
De afgelopen jaren zijn binnen Koninklijke 
Visio diverse activiteiten uitgezet en methodie-
ken ontwikkeld om de arbeidsparticipatie van 
de doelgroep te verhogen. Tot nu toe ontbrak 
een pakket waarin nieuwe ontwikkelingen, 
werkwijzen en producten worden opgenomen 
in een totaalprogramma voor jongeren vanaf 
twaalf jaar, dat aansluit op de arbeidsmarkt. 
Dit project wil hierin voorzien door bestaande 
activiteiten met elkaar te verbinden. 

Per leeftijdsfase (twaalf, vijftien en achttien jaar) en doel-

groep wordt een dergelijk diagnostiekpakket, kortweg 

assessment genoemd, afgenomen, om daarmee al vroeg 

te starten met de oriëntatie op de mogelijkheden op 

de arbeidsmarkt (onder andere stages). Daarnaast komt 

er een duidelijke samenhang tussen de onderwijspro-

gramma’s en de ontwikkeling van arbeidsgerelateerde 

competenties. Op deze manier worden de leerlingen 

toegerust voor een zo volwaardig mogelijke deelname 

aan het arbeidsproces. Stichting Novum fi nanciert de 

ontwikkeling van dit programma van assessments.

Inmiddels zijn de assessments uitgewerkt, de assesso-
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zijn gebaseerd op een verbale invalshoek en dat de 

ergotherapeuten bij Koninklijke Visio zeer geïnteres-

seerd zijn in de aanpak van Rots-en-Water. 

Het programma dat ontwikkeld wordt, is aangepast 

aan de doelgroep en opgebouwd rond zeven thema’s: 

lichaamsbewustzijn, zelfi nzicht, samenspelen en -werken, 

communicatie, emoties, weerbaarheid en autonoom 

handelen. Begin 2013 gaat de pilot van start. In de 

zomer zal deze pilot geëvalueerd worden, daarna wordt 

in samenwerking met de Visio Academie een scholings-

programma opgesteld. Verwachting is dat het project in 

2013 zal worden afgerond. Stichting Novum ondersteunt 

de ontwikkeling van deze nieuwe methodiek fi nancieel.

Financiële ondersteuning van 
methodiekontwikkeling om aan 

kinderen in het speciaal onderwijs een 
totaalprogramma aan te bieden van 

school naar werk of dagbesteding. 

Financiële ondersteuning van 
methodiekontwikkeling ter verbetering 

van de sociale weerbaarheid van 
kinderen van zes tot en met zestien jaar

8.1.5
Het gaat om MEI
Stichting Novum ondersteunt de ontwikkeling 
van het Model Eigen Initiatief (MEI) binnen 
de woonvoorzieningen van Koninklijke Visio. 
Door middel van het train-de-trainermodel 
zijn zes trainers opgeleid. Verder zijn er een 
communicatieplan en een kennisdatabase 
gemaakt en worden de begeleidingsplannen 
van cliënten aangepast. 

ren opgeleid en zijn acht van vijftien pilotassessments 

uitgevoerd. Werkwijze en procedures zijn beschreven en 

landelijk geïntroduceerd. Tevens kregen twee trainingen 

gericht op arbeidsgerelateerde competenties een her-

ziening. De projectkosten vielen lager uit dan begroot. 

Dat komt doordat voor de aansluiting op werk- en 

stageplekken van de binnen Koninklijke Visio reeds 

bestaande werkwijze en fi nancieringsmogelijkheden 

gebruikgemaakt kon worden. Het project wordt in de 

eerste helft van 2013 afgerond. 
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8.1.7 
Viziris
Met financiële steun van Stichting Novum en 
de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft 
Viziris een beleidsmedewerker aangetrokken 
voor de belangenbehartiging van zintuiglijk 
gehandicapten bij het Rijk en de gemeenten. 
Deze belangenbehartiging gebeurt vanuit de 
doelgroep zelf.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) erkent dat mensen met een zintuiglijke beperking 
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Financiële bijdrage voor de ontwikkeling  
en invoering van een nieuwe methodiek ter 

verbetering van de zelfredzaamheid van 
meervoudig gehandicapte mensen

8.1.6
Microaanvragen
In 2012 zijn er 21 aanvragen ingediend bij 
het fonds dat Stichting Novum en Koninklijke 

Financiële ondersteuning aan visueel 
beperkte mensen die om financiële  

redenen de noodzakelijke revalidatie en  
hulpmiddelen niet kunnen krijgen.

Vraaggestuurde zorg rekent niet alleen af met het model 

van aanbodsturing, maar ook met het zogenoemde 

hulpverlenerssyndroom. Het Model Eigen Initiatief  

(theorie en toepassing J.T. Timmer, K.A. Dekker en  

H. Voortman, 2003) is vier jaar geleden met succes inge-

voerd bij de dagbesteding van het Elizabeth Kalishuis 

van Koninklijke Visio. In de visie van Koninklijke Visio is 

de zelfredzaamheid van de cliënt een van de belangrijk-

ste doelstellingen. 

Na de dagbesteding van het Elizabeth Kalishuis zijn 

nu de woonvoorzieningen van Koninklijke Visio aan de 

beurt. De medewerkers moeten hun manier van werken 

aanpassen: van iets snel even doen voor een cliënt naar 

de cliënt leren het zelf te doen. Vergroting van de zelf-

redzaamheid zal bijdragen aan de mogelijkheden van de 

cliënt om in de maatschappij te participeren.  

Hopelijk kan een cliënt doorgroeien van groepswonen 

naar zelfstandig wonen en van dagbesteding naar zelf-

standig werken. De implementatie stuit hier en daar nog 

op weerstand bij de medewerkers. Eind 2013 zullen de 

effecten worden gemeten van dit programma. 

Visio in 2011 hebben opgericht om mensen te 
ondersteunen die niet in staat zijn de noodza-
kelijke revalidatie of hulpmiddelen te krijgen. 

Ofschoon Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd 

situaties waarin visueel beperkte mensen door de mazen 

van het net dreigen te vallen. Het fonds is bedoeld voor 

kleine, vaak individuele microaanvragen. Het betreft vaak 

visueel beperkte kinderen van wie de ouders illegaal in 

Nederland zijn of die onder het bestaansminimum leven. 

Ze kunnen eigen bijdragen aan bepaalde hulpmiddelen 

of revalidatie niet betalen, bijvoorbeeld de reiskosten, 

omdat de reguliere middelen ontoereikend zijn. Aan-

vragen kunnen alleen ingediend worden voor cliënten van 

Koninklijke Visio door medewerkers van Koninklijke Visio.
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Financiële bijdrage voor de belangen-
behartiging namens de doelgroep over de 

toekomst van de zorgverlening aan visueel 
beperkte mensen.

8.1.8
Leestraining 
Hemianopsie 
Volwassenen die ten gevolge van niet-
aangeboren hersenletsel met halfzijdige 
gezichtvelduitval (hemianopsie) te maken 
krijgen, ervaren ernstige leesproblemen. 
Stichting Novum ondersteunt de ontwikkeling 
en implementatie van een methodiek die 
ergotherapeuten van Koninklijke Visio hand-
vatten voor de behandeling geeft.  

Mensen met hemianopsie hebben vaak een traag lees-

tempo. Ze missen het overzicht over de tekst en slaan 

letters, lettergrepen, woorden en zinnen over. Hierdoor 

lukt het bijna niet meer om goed te lezen, terwijl dat 

een voorwaarde is om goed te kunnen functioneren. 

Het project moet een methodiekbeschrijving opleveren 

die ergotherapeuten een gestructureerde aanpak biedt, 

Financiële ondersteuning van methodiek-
ontwikkeling om ergotherapeuten 

een gestructureerde aanpak te bieden bij 
cliënten met hemianopsie .

een aparte positie hebben binnen de gehandicapten-

sector en heeft om expertise gevraagd specifi ek vanuit 

de doelgroep. 

In 2011 heeft het ministerie een plan van aanpak 

opgesteld om die aparte positie nader uit te werken.  

De beleidsmedewerker van Viziris zal namens de doel-

groep deelnemen aan het overleg met het Ministerie 

van WVS. En aan de kwaliteitscriteria die voor de zorg 

en dienstverlening aan mensen met een visuele beper-

king ontwikkeld worden levert deze beleidsmedewerker 

vanuit het cliëntperspectief een bijdrage. 

Dit traject raakt direct de zorgverlening en daarmee het 

welzijn van de doelgroep. Daarom geeft Stichting No-

vum fi nanciële ondersteuning. Door de overheveling van 

zorg en dienstverlening in het kader van de WMO heeft 

een project een andere aanpak gekregen. De taken van 

de medewerker zijn herzien. In 2013 zal in overleg met 

Viziris en de instellingen gekeken moeten worden of 

deze wijziging in aanpak ook de meest effectieve is. 

met duidelijke handvatten voor observatie en training. 

Het uitgangspunt bij dit project is de huidige training, 

gebaseerd op het computerprogramma Vistra. Deze 

training wordt al een aantal jaren door ergotherapeuten 

in Haren gebruikt. 

De hemianopsiemodule uit Vistra zal worden geactuali-

seerd en geïntegreerd in de systemen van Visio. Daar-

naast worden de ergotherapeuten die met volwassenen 

met hemianopsie werken getraind. Het project was in 

eerste instantie door persoonlijke omstandigheden met 

een jaar vertraagd. Inmiddels is de projectgroep samen-

gesteld en zijn de bestaande methoden geïnventari-

seerd. Er is een conceptprogramma van eisen opgesteld 

voor de aanpassing van het computerprogramma Vistra. 

In 2013 krijgt het project verder zijn beslag. 

8.1.9 
Motorische-
therapielokaal 
Comeniusschool
De Comeniusschool van Koninklijke Visio in 
Amsterdam kan vanaf de herfst van 2013 
gebruikmaken van een nieuwe gymzaal van de 
naastliggende school Het Plein. Daarmee komt 
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Financiële bijdrage voor doelgroep-
specifi eke aanpassingen voor een nieuwe 
gymzaal van Visio Onderwijs Amsterdam.

8.1.10 
Bouwproject
Vooronder
Bij het nieuwbouwproject Vooronder van 
Koninklijke Visio in Huizen moesten aanzien-
lijke meerkosten gemaakt worden om de 
woningen geschikt te maken voor mensen met 
een visuele beperking. Stichting Novum heeft 
deze doelgroepspecifi eke aanpassingen 
fi nancieel ondersteund. 

Concreet gaat het om verlichting, gidslijnen en een toe-

gankelijke inrichting van het buitenterrein. Het project 

Vooronder vervangt de sterk verouderde woonvoorzie-

ningen aan de Amersfoortsestraatweg (De Gouw), dat 

volgens de huidige norm is afgekeurd. Vooronder is 

kleinschalig. Er zijn meerdere woonvormen: van groeps-

woningen voor maximaal zes personen tot aanleunwo-

ningen voor een of twee personen. De cliënt kan in een 

woonvorm leven die past bij zijn hulpvraag. 

Met het oog op de steeds zwaardere zorgvraag zijn 

alle eenheden geschikt voor bewoning door cliënten 

met een meervoudig complexe beperking. De kosten 

voor de verbouwing en de daarbij horende woonlasten 

konden niet helemaal vanuit de zorgzwaartebekostiging 

gefi nancierd worden. De feestelijke opening van de 

woningen heeft op 1 oktober 2012 plaatsgevonden.

Financiële bijdrage voor doelgroep-
specifi eke aanpassingen aan de 

buitenruimte van een woonvoorziening.

8.1.11 
Stichting inZicht
Stichting InZicht is onderdeel van ZonMw en 
fi nanciert toegepast wetenschappelijk onder-
zoek ten behoeve van mensen met een visuele 
(en bijkomende) beperking. Stichting Novum 
draagt via Koninklijke Visio fi nancieel bij aan 
het werk van Stichting InZicht.

InZicht is opgericht door de samenwerkende instellingen 

in de branche en wordt door hen medegefi nancierd. 

Het doel is de werkwijze van de zorg-instellingen te 

verruimen, te verbeteren en te funderen, zodat zij meer 

evidence-based kunnen werken. Om het daadwerkelijk 

gebruik van wetenschappelijke resultaten te stimuleren, 

fi nanciert 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.

er een alternatief voor het verouderde moto-
rische-therapielokaal van de Comeniusschool. 
Stichting Novum levert een fi nanciële bijdrage 
voor de aanpassingen die de gymzaal geschikt 
moeten maken voor onze doelgroep. 

De uitbreiding van Het Plein, onderdeel van Stichting 

Kolom, is medio 2012 aanbesteed. Het had de nodige 

voeten in aarde, want Stichting Kolom kreeg geen 

aanvullend budget. Dat was wel nodig, want de Dienst 

Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente 

Amsterdam heeft in het voorjaar van 2010 aangegeven 

dat het beschikbaar gestelde budget de kosten van de 

uitbreiding niet zou dekken. Maar in 2011 bleek dat 

met programmawijzigingen en bezuinigingen het plan 

toch binnen het eerder gestelde budget gerealiseerd 

kan worden. De uitvoering start in 2013. De oplevering 

en ingebruikname van de nieuwe gymzaal staat voor de 

herfst van 2013 gepland.
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Stichting InZicht heeft een programmastructuur. De 

stichting organiseert subsidierondes waarin het werk-

veld samen met een universitaire partner projectaanvra-

gen kan indienen. Mensen met een visuele beperking 

zijn actief betrokken bij de beoordeling en selectie van 

onderzoeksprojecten. Verder nemen zij vaak ook als 

ervaringsdeskundige deel aan de uitvoering van het 

onderzoek. Meer informatie over Stichting InZicht is te 

vinden op www.zonmw.nl, zoekwoord InZicht. 

Financiële bijdrage aan wetenschappelijk 
onderzoek ter bevordering van de 

zelfstandigheid van mensen met een 
visuele beperking.

8.1.12 
Voel- en 
tastboeken
Koninklijke Visio maakt zich sterk voor het op 
de markt brengen van voel- en tastboeken 
voor blinde en slechtziende kinderen. 
Stichting Novum ondersteunt de inhoudelijke 
kennisinbreng van Koninklijke Visio in dit 
traject fi nancieel.

In het verleden nam Koninklijke Visio deel aan een 

Europees project: Typlo & Tactus. Daarmee wilde 

Koninklijke Visio met een EU-subsidie in een zeer 

beperkte oplage tastboeken op de markt brengen 

voor slechts 19 euro per boek. 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 worden met de vingers gelezen. Ze bevat-

ten tekst in braille en zijn verrijkt met illustraties die 

gemaakt zijn van verschillende materialen. Koninklijke 

Visio vindt het belangrijk dat de illustraties ze aansluiten 

bij de tastervaring en beleving van blinde kinderen. Voor 

slechtziende kinderen worden ze gemaakt met heldere 

kleuren en scherpe contrasten. 

Voor blinde en slechtziende kinderen is het heerlijk om 

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

gezet naar het ontwerp en de productie van een tast-

boek. Uitgeverij Lemniscaat is bereid gevonden om een 

tastboek tegen kostprijs op de markt te brengen. De 

tactiele illustraties werden ontworpen door medewer-

kers van Koninklijke Visio, gebaseerd op hun dagelijkse 

ervaring met de doelgroep. Deze tactiele illustraties 

bleken in de praktijk echter niet geschikt te maken voor 

massaproductie. Ook lukte het niet om de productielij-

nen bij een andere producent onder te brengen. 

De ambitie om bestaande boeken van een revolutionaire 

extra dimensie te voorzien is daarmee voor alle betrok-

kenen op een teleurstelling uitgelopen. De doelstelling 

om eind 2010 een boekje op de markt te brengen, 

werd niet gehaald. In overleg met Lemniscaat heeft Ko-

ninklijke Visio besloten weer terug te vallen op de 

bestaande patronen en productielijnen. Daardoor zullen 

de illustraties nu vooral een uitbeelding van de inhoud 

zijn. Ze vormen een ondersteuning voor de kinderlied-

jes. Het is daarmee niet meer een boek dat alleen met 

de vingers gelezen kan worden. Vormen zijn secundair 

en verlevendigen de teksten voor het kind. De vormen 

zijn wel van kunststof en textiel, en verschillend van 

samenstelling en reliëf. Daarmee onderscheiden ze zich 

van de standaardvoelboekjes die op de markt worden 

gebracht en vullen ze een door de doelgroep ervaren 

leemte. Op 21 oktober 2012 is het Tastboek gepresen-

teerd en het boek ligt nu in de boekwinkels. 

Financiële bijdrage aan ontwerp en
productie van een tastboek voor blinde 

en slechtziende kinderen .
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8.1.13
Kennisnetwerk 
langzaam 
gemotoriseerde 
voertuigen
Er leven nog veel vragen over de verkeersdeel-
name met een scootmobiel (8-16 km per uur), 
snorfi ets (25 km per uur) of bromfi ets (30-40 km 
per uur) door slechtziende mensen. Met een 
kennisnetwerk en wetenschappelijk onderzoek 
wordt daar wat aan gedaan.

Enerzijds heeft de onduidelijkheid te maken met het 

ontbreken van voldoende wettelijke kaders. Anderzijds 

kunnen professionals van Koninklijke Visio niet gericht 

adviseren door het ontbreken van wetenschappelijk 

onderzoek, de juiste informatie, onderzoeksmethoden 

en behandelopties. En dat terwijl door het gebruik van 

de juiste hulpmiddelen en training een aanzienlijke winst 

in de zelfstandige mobiliteit is te behalen. Het revali-

datieprogramma AutO-mobiliteit van Koninklijke Visio 

heeft laten zien dat het ook voor slechtziende mensen 

mogelijk is om met hulpmiddelen in een personenauto 

deel te nemen aan het verkeer. Voor het noodzakelijke 

evidence-based wetenschappelijke onderzoek naar 

revalidatieprogramma’s heeft Stichting InZicht in 2010 

een subsidieaanvraag gehonoreerd. Door een kennis-

netwerk op te zetten wil Koninklijke Visio een bijdrage 

leveren aan de verbetering van veilige gemotoriseerde 

verkeersdeelname en het vergroten van de maatschap-

pelijke participatie door slechtzienden. Er is inmiddels 

een afschermde digitale community in het leven geroe-

pen met 32 leden. Het project loopt parallel aan het 

onderzoek van InZicht en een literatuuronderzoek door 

een studente van de Rijksuniversiteit Groningen. In de 

komende tijd zal de database zich moeten vullen met de 

informatie die uit de onderzoeken beschikbaar komt.

Financiële bijdrage ten behoeve van een 
kennisnetwerk ter verbetering van een 

veilige gemotoriseerde verkeersdeelname 
door slechtziende mensen.

8.1.14 
Onderzoeks-
protocol CVI
Sinds 2009 ondersteunt Stichting Novum het 
onderzoek naar de prevalentie van CVI 
(cerebral visual impairment, cerebrale visu-
ele beperkingen) bij zeer prematuur geboren 
kinderen. In 2012 is de fase van gegevensver-
zameling defi nitief afgerond en zijn de eerste 
resultaten gedeeld en bediscussieerd op 
relevante internationale congressen 
(een congres rondom vroeggeboorte en een 
congres rondom visuele beperkingen). 

Het bestaande neonatale follow-up protocol besteedt 

geen aandacht aan de ontwikkeling van de visuele func-

tie: er wordt alleen gezocht naar netvliesaandoeningen 

bij pasgeboren baby’s (retinopathie van de prematuur) 

en scheelzien (strabisme) in de kinderleeftijd. Uit hersen-

onderzoek is echter bekend dat 25 tot 30 procent van 

de zeer vroeg geboren kinderen hersenbeschadigingen 

heeft in gebieden waar de visuele informatieverwerking 
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plaatsvindt. Het is dus te verwachten dat veel van deze 

kinderen CVI zullen hebben, al dan niet in combinatie 

met andere ontwikkelingsproblemen. 

Het onderzoeksprotocol uit 2009 is goedgekeurd door 

de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het AMC. 

Dankzij een aantal succesvolle eerdere onderzoeksron-

des bij dezelfde groep kinderen bleek zo’n 85 procent 

van de ouders en kinderen bereid om weer deel te ne-

men. Inmiddels zijn 96 kinderen onderzocht. Ook is het 

onderzoeksprotocol uitgebreid naar een controlegroep. 

Daarvoor was ook goedkeuring nodig van de Medisch 

Ethische Toetsingscommissie van het AMC. 

In de winter van 2010 begon de werving van kinderen. 

In de zomer van 2011 waren alle kinderen getest. Van 

de 163 beschikbare ernstig prematuur geboren vijfjarige 

kinderen heeft 85 procent ingestemd met deelname. 

Zij hebben het testprotocol doorlopen. Naast de groep 

vroeggeborenen is via basisscholen een controlegroep 

van 65 op tijd geboren kinderen geworven en getest. 

De ouders/verzorgers van alle deelnemende kinderen 

ontvingen een overzicht van de testuitslagen. Wanneer 

de resultaten daar aanleiding toe gaven, kregen ze een 

bijbehorend advies of verwijzing voor behandeling. 

Alle onderzoeksresultaten zijn opgeslagen in databases 

die momenteel gecontroleerd worden op volledigheid. 

Tegelijkertijd is aan de hand van voorlopige data-

analyses een begin gemaakt met de dataverwerking. 

De eerste resultaten geven over het algemeen het beeld 

dat vroeggeboorte subtiele (en nadelige) effecten heeft 

op de visuele ontwikkeling. Het lijkt niet te gaan om 

grote aantallen slechtziende kinderen of kinderen met 

ernstige CVI. Nader onderzoek zal nog moeten uitwij-

zen welke aanbevelingen gedaan kunnen worden ten 

behoeve van diagnostiek en behandeling van visuele 

stoornissen binnen de nazorg bij vroeggeboorte. 

Financiële ondersteuning van een
promotieonderzoek dat leidt tot

verbetering van het protocol om cerebrale 
waarnemingsstoornissen bij te vroeg
geboren kinderen tijdig op te sporen.

8.1.15
Audiotheek
Ongeveer zevenhonderd cliënten leenden in 
2012 gemiddeld honderd uur hoorspel per 
persoon uit de Visio Audiotheek.

In juni kwam de aanvullende catalogus uit met nieuwe 

titels van vrij recent geproduceerde hoorspelen zoals 

‘Wij waren achttien in getal’, een hoorspel over “De 

Geuzen”, de eerste verzetsgroep in de Tweede Wereld-

oorlog. In 2012 werden belangrijke stappen gezet voor 

een samenwerking met de organisatie Aangepast Lezen. 

Afgesproken is dat de Audiotheek in september 2013 

haar deuren gaat sluiten. Aangepast Lezen leent boeken, 

tijdschriften en kranten uit aan mensen met een visuele 

beperking of leeshandicap. De komende tijd zal de 

Audiotheek de collectie hoorspelen geleidelijk over-

dragen aan Aangepast Lezen. Op deze manier kunnen 

straks ruim 30.000 mensen in het hele land van hoor-

spelen genieten. In december 2012 konden de klanten 

van Aangepast Lezen ruim twintig kersthoorspelen lenen 

en deze ook gestreamd via internet beluisteren. Na het 

sluiten van de Visio Audiotheek zijn de hoorspelen alleen 

nog te leen bij Aangepast Lezen. De overdracht van een 

groot deel van de collectie krijgt in 2013 zijn beslag. 

In juni 2012 zijn alle klanten van de Audiotheek op de 

hoogte gebracht van de mogelijkheid tot lenen van de 

hoorspelen bij Aangepast Lezen.

Financiële ondersteuning aan de 
Visio Audiotheek, die jaarlijks aan 

ruim achthonderd volwassenen en 
jongeren met een visuele beperking 

of een andere leesbeperking hoorspelen 
en radiodocumentaires uitleent.

Jaarverslag Stichting Novum     6160     Jaarverslag Stichting Novum



58     Jaarverslag Stichting Novum

8.1.17
Virtual lichtlab
Een goed verlichte omgeving zorgt ervoor dat 
mensen met een visuele beperking zo goed 
mogelijk gebruik kunnen maken van de visuele 
functies die ze nog hebben. Het verschilt per 
persoon welk verlichtingsniveau optimaal is. 
Koninklijke Visio heeft in de regionale centra 
diverse lichtlaboratoria ingericht. Deze labo-
ratoria blijken een noodzakelijk testinstrument 
te zijn bij cliënten met een verlichtingshulp-
vraag. Maar niet iedere locatie beschikt erover. 
Daarom wordt met steun van Stichting Novum 
een goedkopere digitale variant ontwikkeld.

Het onderzoek in het lichtlaboratorium laat de cliënt en 

diens partner, familie of werkgever de voordelen van 

goede verlichting ervaren. Maar vanwege de benodigde  

ruimte en investeringen is dit instrument niet op iedere  

locatie beschikbaar. Er bestaat een goedkopere, 

digitale, variant, waarvan echter eerst de meerwaarde 

onderzocht moet worden: Lichtlab, nieuwe stijl. 

Om een onderzoek te kunnen doen zonder een comple-

te ruimte in te richten is het het idee geopperd om het 

originele Lichtlab van Cornelissen flexibeler te maken 

door digitale beelden te gebruiken, in combinatie met 

een beamer en projectiescherm. Een haalbaarheids-

studie heeft aangetoond dat bij normale personen de 

simulatie een voldoende luminantiebereik behaald. Ook 

wordt er over het luminantiebereik een vergelijkbare 

8.1.16
Visiobus
Naar aanleiding van een analyse bleek dat 
rond Goes en Dordrecht nog veel mensen 
met een visuele beperking onbekend zijn bij 
Koninklijke Visio. Problemen met zelfstandig 
reizen en de afstand tot een expertisecentrum 
van Visio spelen daarbij een rol. Daarom heeft 
Visio eind 2012 met financiële ondersteuning 
van Stichting Novum een bus aangeschaft

Om gebruik te maken van de diensten van Visio is een 

verwijzing van een oogarts noodzakelijk. Er zijn verschil-

lende oorzaken waardoor de verwijzing of aanmelding 

bij Visio niet altijd vanzelfsprekend plaatsvindt. 

Velen zien er door hun visuele beperking tegenop om 

zelfstandig te reizen. Wanneer de afstand naar een ex-

pertisecentrum als Visio dan als te groot wordt ervaren, 

wordt de eerste stap om eens voor informatie langs te 

gaan niet genomen. 

Hoewel het streven is om op locaties van ziekenhuizen 

een steunpunt te realiseren, is dat niet altijd mogelijk 

omdat er bij de poli oogheelkunde geen ruimte be-

schikbaar is. Een flexibel inzetbare bus moet voor zowel 

de informatievoorziening nabij oogpoli’s als in de wat 

meer afgelegen delen van de regio’s een oplossing gaan 

bieden. De informatiefunctie is een onderdeel van de 

reguliere financiering van Koninklijke Visio. Voor een bus 

is echter geen ruimte in het reguliere budget. Dat heeft 

ermee te maken dat op voorhand niet te bepalen valt 

hoe groot de toestroom zal zijn. 

In 2013 wordt bekeken of de bus het voor mensen 

gemakkelijker maakt de eerste stap te nemen om eens 

voor informatie langs te gaan. 

Financiële bijdrage voor de aanschaf van 
een informatiebus om de afstand naar 

een expertisecentrum als Koninlijke Visio 
voor de doelgroep te verkleinen
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spreiding in de detecteerbaarheid van de objecten 

bereikt. De vraag is of er ook bij slechtziende mensen 

met individuele visuele functieproblemen vergelijkbare 

meetresultaten kunnen worden behaald in het digitale 

lichtlab. Om daar achter te komen wordt een weten-

schappelijke effectmeting gedaan, waarbij een groep 

slechtziende cliënten zowel in een klassiek lichtlab als in 

een virtueel lichtlab wordt getest. 

De kosten voor de aanschaf van de projectieapparatuur, 

de randapparatuur en de onderzoekstijd van medewer-

kers kunnen niet uit het reguliere AWBZ-budget worden 

bekostigd. Daarom is Stichting Novum gevraagd deze 

kosten te dekken. Het project heeft in 2012 vertraging 

opgelopen omdat een deel van de materialen uit het 

buitenland moest komen. Naar verwachting kan het 

onderzoek in 2013 van start gaan. 

Financiële ondersteuning voor de 
wetenschappelijke effectmeting 

van een virtueel lichtlab.

8.1.18
Social Media

Het gebruik van Social Media is niet meer 
weg te denken uit de maatschappij. Over het 
gebruik van Social Media door en voor de 
grootste groep cliënten van het domein 
Revalidatie & Advies van Koninklijke Visio 
(boven de 55 jaar) is nog maar weinig bekend. 

De komende jaren groeit de groep ICT-vaardige cliënten 

van boven de 55 gestaag. Een digitale ontmoetingsplek 

biedt een oplossing voor cliënten om op een laagdrem-

pelige wijze in contact te komen met elkaar en met de 

Financiële bijdrage voor een digitale 
ontmoetingsplek voor mensen 

met een visuele beperking

professional. Ze kunnen ze kennis en ervaringen uitwis-

selen om van elkaar te leren. Om dat mogelijk te maken 

wordt een interactieve website gebouwd. Inmiddels heeft 

onderzoek door een student Human Technology uitgewe-

zen dat de huidige groep van 55+ terughoudend is in het 

gebruik van social media. Toch is de verwachting dat de 

groep gebruikers steeds groter zal worden. Het project is 

vertraagd en zal in 2013 afgerond worden.

8.1.19 
Amshoffweg in
Hoogeveen
Bij een nieuwe woonvoorziening voor mensen 
met een visuele en verstandelijke beperking in 
Hoogeveen wordt extra geïnvesteerd worden 
in de doelgroepspecifi eke aanpassingen. 
Voor deze aanpassingen is in de reguliere 
middelen geen ruimte. Stichting Novum draagt 
fi nancieel bij.

De huidige woonvoorzieningen van de cliënten van Ko-

ninklijke Visio in Hoogeveen voldoen niet meer aan de 

eisen van deze tijd. Bewoners beschikken slechts over 

een kleine privéruimte en moeten sanitair delen. Aan de 

Amshoffweg in Hoogeveen wordt een nieuwbouwlocatie 

gebouwd voor 37 cliënten. De cliënten gaan daar wonen 

in een complex met appartementen, gecombineerd 

met gemeenschappelijke voorzieningen. Dat biedt een 

goede mix van privacy, begeleiding en toezicht.

Koninklijke Visio gaat het pand huren van wooncorpora-

tie Woonconcept uit Meppel. Op basis van de regelge-

ving was 541.000 euro beschikbaar om het hele nieuw-

bouwproject in te richten. Er is geen fi nanciële ruimte 

voor de doelgroepspecifi eke aanpassingen.

De bouw is gestart in juni 2012. Het pand zal worden-

wordt opgeleverd in september 2013.

Financiële bijdrage voor de doelgroep-
specifi eke aanpassingen aan de 

buitenruimte van een woonvoorziening.
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8.1.20
Leerstoel VU
Koninklijke Visio heeft meegewerkt aan de continuering 

van een leerstoel bij het Vrije Universiteit Medisch  

Centrum onder de titel 'Leer van de blinde en slecht-

ziende mens'. De reguliere kosten van de leerstoel 

worden betaald door het VUmc. 

De extra kosten, zoals reis- en congreskosten en een 

aantal promotieplaatsen worden bekostigd door  

Stichting Novum. In 2012 is een assistent-in-opleiding 

aangetrokken voor het ontwikkelen van een gevalideer-

de intakelijst voor kinderen met een visuele beperking. 

De leerstoel wordt bezet door oogarts prof. dr. 

G.H.M.B. van Rens. Professor Van Rens was tien jaar 

werkzaam als bijzonder hoogleraar namens de  

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van 

Blindheid (ANNB).  

Dat deze leerstoel nu wordt ingesteld door Koninklijke 

Visio biedt extra kansen, want dat geeft de leerstoel 

nieuwe mogelijkheden voor toegang tot grote data-

bases met patiënteninformatie van Visio. 

Doelstelling van de leerstoel is wetenschappelijk onder-

zoek en onderwijs op de afdeling oogheelkunde binnen 

het thema 'de slechtziende en blinde mens'.  

De leerstoel moet expertise over revalidatie toevoegen 

aan de afdeling oogheelkunde. Vanwege de beperkte 

tijdsinzet van de hoogleraar (0,3 fte) zal de bijdrage zich 

voornamelijk richten op wetenschappelijk onderzoek. 

Financiële bijdrage aan Leerstoel  
VUMC onder de titel 

'Leer van de blinde en slechtziende mens'

Jaarverslag Stichting Novum     6564     Jaarverslag Stichting Novum



Jaarverslag Stichting Novum     61

PR
O

JE
C

TV
ER

SL
A

G
EN

Jaarverslag Stichting Novum     6564     Jaarverslag Stichting Novum



62     Jaarverslag Stichting Novum

8.2.1 
Bosnië 
Het onderwijssysteem voor visueel beperkte 
kinderen in Bosnië is verouderd. De lespro-
gramma’s zijn onvoldoende afgestemd op de 
visuele beperking van het kind.  Het niveau van 
onderwijs moet verbeterd worden, evenals de 
gehanteerde leermethodieken en observatie-
methoden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een 
model voor inclusief onderwijs. 

In Sarajevo staat het landelijk instituut voor onderwijs 

aan blinde en slechtziende kinderen. In 2011 is een start 

gemaakt met verschillende trainingen ter verbetering vn 

het onderwijs. Een van de trainingen is gericht op het 

ondersteunen van ouders en kinderen bij het accepteren 

van hun visuele beperking. Een andere training draait 

om het vertalen van de resultaten van visueel onderzoek 

naar het onderwijsprogramma. Ook zijn er trainingen 

voor het geschikt maken van het onderwijsprogramma 

voor de doelgroep en het stimuleren van zelfstandigheid 

8.2 Projectverslagen buitenland en zelfvertrouwen bij het kind. 

In 2012 zijn wederom vier trainingen gegeven en kregen 

de individuele leerplannen van ieder kind meer aan-

dacht. De nadruk ligt op minder klassikaal onderwijs en 

meer onderwijs op maat. Daarnaast is passend materiaal 

aangeschaft, zoals braillemappen en verlichting en 

nieuwe boeken voor de bibliotheek. Dankzij steun van 

de Azerbeidjaanse regering werd de school gerenoveerd. 

Begin 2013 is de opening en kan teruggekeken worden 

op een geslaagde modernisering van het onderwijs-

systeem in Bosnië. 

Financiële ondersteuning ter 
verbetering van onderwijs aan visueel 

beperkte kinderen in Bosnië

8.2.2
Bosnië en Kroatië
In Bosnië en Kroatië ontbreken de kennis en de 
middelen om low-vision-onderzoek te doen. 
Stichting Novum ondersteunt een tweejarig 
project voor het opzetten van een systeem 
dat het onderzoek mogelijk maakt en de basis 
vormt voor revalidatie- en onderwijsplannen 
voor blinde en slechtziende mensen. 

In dit project worden niet alleen instrumenten voor 

onderzoek aangeschaft, maar worden ook mensen 

getraind. Er is sprake van slechtziendheid (low-vision) 

wanneer het niet meer mogelijk is om met een bril of 

contactlenzen van optimale sterkte de dagelijkse dingen 

te doen. Aanvullend onderzoek is dan noodzakelijk. 

Bij low-vision-onderzoek wordt onderzocht hoe het zicht 

te verbeteren is door lichtintensiteit, grootte, contrast, 
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8.2.3 
Litouwen
Litouwen heeft vijf centra die gespecialiseerd 
zijn in de ondersteuning van visueel beperkte 
kinderen. Deze centra vervullen reeds een 
expertisefunctie en verlenen ambulant onder-
wijskundige begeleiding aan kinderen in de 
thuissituatie en in het reguliere onderwijs. Veel 
kinderen, in het bijzonder op het platteland, 
worden niet bereikt. Het ministerie van 
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Financiële ondersteuning voor het opzetten 
van centra voor low-vision-onderzoek

Financiële ondersteuning voor 
het opzetten van netwerk van 

vroegbegeleiding en ambulante 
onderwijskundige begeleiding.

scherpte, enzovoort, te variëren. In Bosnië en Kroatië 

kunnen de noodzakelijke hulpmiddelen door gebrek aan 

kennis en geld niet in kaart worden gebracht. Juist het 

low-vision-onderzoek is heel belangrijk om een passend 

revalidatie- en onderwijsprogramma te kunnen opstellen. 

Leraren en low-vision-experts zijn afgelopen twee jaar 

getraind en er zijn testen bij hen afgenomen. De kennis 

en expertise die Visio bracht vond men moeilijk, maar 

het geleerde was al goed zichtbaar in het assessment 

en de onderwijsplannen die voor ieder kind werden 

gemaakt. Alle leraren en experts zijn dan ook geslaagd. 

Vanaf 2013 zullen de twee low-vision-experts fulltime in 

de gelegenheid gesteld worden in dit vakgebied werk-

zaam te zijn. 

Onderwijs en de vijf centra hebben ondersteu-
ning gevraagd om een model te ontwikkelen 
zodat deze kinderen wel worden bereikt.

De ambulant onderwijskundige begeleiders missen vaak 

de kennis om de juiste ondersteuning aan te bieden. 

Ook is er geen coördinatie en samenwerking tussen de 

vijf gespecialiseerde centra en andere instituten en ge-

meentes. In 2012 zijn verschillende trainingen gegeven 

ten hoeve van capaciteitsontwikkeling van de mede-

werkers van de vijf centra. Er zijn conferenties georgani-

seerd om het contact te leggen tussen de vijf centra en 

andere instituten en gemeentes. 
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8.2.5 
Oekraïne
In de Oekraïne moeten kinderen met een 
beperking ver van hun ouders in instituten 
wonen. ProForKids, Stichting Humanitaire 
Projecten Kindertehuizen Oekraïne, is erop 
gericht daar structurele verbeteringen in aan 
te brengen. Samen met Koninklijke Visio wil 
ProForKids het onderwijs aan kinderen met een 
visuele beperking in de Oekraïne verbeteren. 

In 2012 hebben verschillende trainingen plaatsgevon-

den en hebben de eerste kinderen vroeg- en ambulante 

onderwijskundige begeleiding gekregen. Het huidige 

onderwijs in Oekraïne is te weinig kindgericht en maakt 

onvoldoende onderscheid tussen blindheid en slecht-

ziendheid. Visueel beperkte kinderen leven weggestopt 

in instituten en krijgen te weinig kansen om zich te ont-

wikkelen en later deel te nemen aan de maatschappij. 

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. De nadruk heeft in het 

Financiële bijdrage aan training 
van leraren in het reguliere onderwijs 

om ook les te kunnen geven aan 
visueel beperkte kinderen

In 2012 zijn via het train-de-trainersysteem meer dan 

zevenhonderd mensen in het speciale en reguliere 

onderwijs getraind. Er was aandacht voor low-vision, ICT 

en wiskunde. In 2012 heeft voor het eerst een Braille-

leeswedstrijd plaatsgevonden en kregen blinde leerlin-

gen in het basisonderwijs de mogelijkheid om zich voor 

te bereiden op de examens omdat er rekenoefeningen 

in braille beschikbaar waren. 

8.1.4
Ghana
In Ghana trainen onderwijzers om hun kennis 
en vaardigheden met betrekking tot kinderen 
met een visuele beperking in het reguliere 
onderwijs te verbeteren. 
De leraren werken op verschillende niveaus 
binnen het onderwijs.

In 2003 maakte het Ministerie van Onderwijs in Ghana 

inclusief onderwijs tot speerpunt van haar beleid. 

Voortaan was het reguliere scholen toegestaan om 

kinderen met – niet zeer ernstige – beperkingen toe te 

laten. Dit vraagt om extra ondersteuning van leraren in 

het reguliere onderwijs. 

In samenwerking met het Ghanese Ministerie van 

Onderwijs zijn leraren uit elke regio geselecteerd om 

volgens het train-de-trainermodel leraren in het basison-

derwijs te trainen. 

De eerste trainingen zijn in 2011 al van start gegaan, 

bijvoorbeeld rondom oriëntatie en mobiliteit. 
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8.2.6 
India
De bevolking van West-Rajasthan kampt met 
slechte leefomstandigheden en veel ziekten 
die grotendeels te behandelen of te voorko-
men zijn. Educatie, behandeling en revalidatie 
zijn hard nodig.
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Financiële ondersteuning aan de 
verbetering van onderwijs aan visueel 

beperkte kinderen in de Oekraïne

eerste projectjaar gelegen op het bewustmaken van 

ouders, leraren en plaatselijke autoriteiten dat visueel 

beperkte kinderen dezelfde kansen moeten krijgen 

als ziende. Door kindgericht inclusief onderwijs wordt 

de kwaliteit van leven van visueel beperkte kinderen 

aanzienlijk verbeterd. Er is in 2011 een start gemaakt 

met het opstellen van individuele leerplannen voor deze 

kinderen. Eind 2011 heeft de overheid toegezegd dat 

zij early intervention en ambulante onderwijskundige 

begeleiding zal bekostigen. 

Stichting Shared Vision heeft als doel preven-
tieve en curatieve gezondheidszorg te bieden 
in de dorpen van West-Rajasthan en daarmee 
de allerarmsten bij te staan. 

In 2008 onderzochten Shared Vision en Koninklijke Visio 

samen de mogelijkheid om een regionaal centrum voor 

educatie en revalidatie voor slechtziende en blinde 

mensen op te zetten. De bedoeling is mensen met een 

visuele beperking en mensen die na behandeling weer 

enigszins kunnen zien te ondersteunen bij het verwerven 

van een volwaardige plaats in de maatschappij. 

Om dat mogelijk te maken wordt scholing en begelei-

ding geboden. 

In 2009 is het rehabilitatie- en educatiecentrum in 

Jodhpur geopend. Een coördinator en veldwerkers 

zijn in dienst genomen. Deze veldwerkers kregen een 

opleiding van de Blind People Association of India (BPA). 

In 2010 is het centrum verhuisd en zijn de verschillende 

ruimten voor onderzoek, counseling en het voorschrijven 

van hulpmiddelen in gebruik genomen. Instrumenten 

voor onderzoek en training zijn aangeschaft. 

Dat gebeurde in nauwe samenwerking met een low-

vision-specialist van Koninklijke Visio en een consulte-

rend oogarts uit Nederland. In 2011 is het centrum in 

gebruik genomen. In totaal werden 1.500 kinderen op 

blindenscholen gescreend en in het centrum werden 

152 patiënten gezien. Het centrum was in 2012 volledig 

operationeel.

Shared Vision organiseert in West-Rajasthan oogkam-

pen en coördineert een programma om mensen met 

een visuele beperking te ondersteunen. In 2011 vonden 

zeventien oogkampen plaats. De onderzochte populatie 

had een omvang van ruim 417.000 personen, van wie 

er bijna 5.500 werden gescreend. Bijna 3.000 personen 
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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.

Financiële bijdrage voor de
behandeling, scholing en arbeidsrevalidatie 

van mensen met een visuele beperking 
in de armste gebieden van India

8.2.5 
Education for all
Education for All Children with Visual Impair-
ment (EFA-VI) is een wereldwijde campagne 
van de International Council for Education of 
People with Visual Impairment (ICEVI) in sa-
menwerking met de World Blind Union (WBU). 
Het doel van de campagne is dat alle kinderen 
met een visuele beperking toegang krijgen 
tot onderwijs. Stichting Novum ondersteunt 
samen met Koninklijke Visio de initiatieven in 
Latijns-Amerika, te weten in de Dominicaanse 
Republiek, Paraguay, Nicaragua, Ecuador en 
Honduras.

De campagne ging in 2006 van start en richt zich vooral 

op kinderen in ontwikkelingslanden. Daar krijgt nog 

geen 10 procent van de visueel beperkte kinderen  

onderwijs. Het was de bedoeling dat de toegankelijk-

heid van onderwijs voor kinderen met een visuele  

beperking eind 2012 met 70 procent zou zijn toege-

nomen. Die doelstelling zal niet worden gehaald.  

Maar er is veel gebeurd bij de initiatieven die Stichting 

Novum en Koninklijke Visio ondersteunen. 

Er zijn trainingen gegeven aan mensen in dienst van de 

publieke sector en aan ouders en geïnteresseerden. 

De trainingen gaan over het verschil tussen blindheid en 

slechtziendheid, inclusief onderwijs, oogziekten en het 

voorkomen daarvan, en behandelmogelijkheden. Daar-

naast zijn er speciale trainingen gegeven aan leerkrach-

ten en andere professionals. Deze gaan onder meer over 

het verschil tussen blindheid en slechtziendheid, vroege 

detectie en screening, aangepaste leermaterialen en 

hulpmiddelen, braille, inclusief onderwijs, visuele stimu-

latie, oriëntatie en mobiliteit en de rol van de ouders.

ontvingen een bril. Daarnaast werden 584 personen ge-

indiceerd voor een cataractoperatie, van wie 233 perso-

nen ook daadwerkelijk een operatie hebben ondergaan. 

Verder is besloten de oogkampen om te vormen naar 

reguliere oogzorg, uit te voeren door paramedisch per-

soneel in community health centers.  

Deze omvorming begint bij de vijftien centra in het 

Jodhpur-district en duurt drie jaar (2012-2014). Daarna 

wordt het project volledig overgedragen aan Indiase 

partners, ook wat de financiering betreft. Hiervoor wordt 

een projectvoorstel geschreven.
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Tekst en redactie
Stichting Novum

Martijn Gort
Wouter Scheen

Ontwerp en vormgeving
Makes Sense, Amstelveen

Met dank aan alle medewerkers 
van Koninklijke Visio die een 

bijdrage hebben geleverd aan het 
tot stand komen van dit verslag

Disclaimer: hoewel dit verslag met 

de grootste zorg is samengesteld, 

aanvaardt het bestuur van Novum 

geen aansprakelijkheid voor eventuele 

onjuistheden, omissies en dergelijke. 

Reacties, kanttekeningen en 

suggesties zijn welkom 

(Bestuurssecretariaat@stichtingnovum.nl)

Stichting Novum
Amersfoortsestraatweg 180

Postbus 1180
1270 BD  HUIZEN

t 088 585 5000
bestuurssecretariaat@stichtingnovum.nl




