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I   BESTUURSVERSLAG

1. Inleiding

De "Stichting Blindenbelangen", gevestigd te Tilburg, is in het leven geroepen bij notariële akte 
d.d. 18 november 1952. Conform haar statuten stelt zij zich ten doel het bevorderen van de geestelijke, 
culturele, maatschappelijke en materiële belangen van blinde en slechtziende mensen, met name 
woonachtig in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland, beneden de grote rivieren.

Op 14 februari 2007 zijn ten overstaan van notaris mr. R. Oomens te Vught de statuten aangepast,
met name om te voldoen aan nieuwe fiscale regelgeving op het gebied van de registratie c.q. rangschikking
als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) conform artikel 24 van de Successiewet.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 41081117.

2. Bestuursverslag over het jaar 2020

Voor het behartigen van de onder 1 genoemde doelstellingen staat de stichting een (beperkt) vermogen 
ter beschikking, voornamelijk afkomstig uit ontvangen schenkingen, legaten en overige erfstellingen, 
vermeerderd met de middels beleggingen daaruit verkregen opbrengsten.

Ten laste hiervan worden de uitkeringen en subsidies gebracht, waarover het bestuur beslist, met name 
aan de ha       )

In 2020 vergaderde daartoe het bestuur vier maal en gelijktijdig met de vergaderingen van de 
Katholieke Blindenzorgvereniging St. Antonius van Padua, de Christelijke Stichting tot Praktisch 
Hulpbetoon aan Visueel Gehandicapten van Alle Gezindten en van Stichting Vakantiefonds voor 
Blinden en Slechtzienden (vh Blizo Vakantiefonds). Zeventien aanvragen werden gehonoreerd
tot een totaalbedrag van 14.208,00 euro. In het verslag worden deze om privacyredenen niet nader gespecificeerd.
De belangrijkste bijdragen betreffen bijdragen tot een bedrag van 9.036,00 euro aan fondsen.

Stichting Blindenbelangen voert voor een tweetal aan haar verwante rechtspersonen een aantal taken uit
die deze rechtspersonen aanbelangt. Het gaat om de "Katholieke Blindenzorgvereniging St. Antonius van Padua" 
te 's-Hertogenbosch en de "Christelijke Stichting tot Praktisch Hulpbetoon van Visueel Gehandicapten 
van alle Gezindten" te Zutphen. De uitvoering geschiedt uit het oogpunt van efficiency, mede omdat de
doelstellingen van alle rechtspersonen praktisch identiek zijn. 

Het bestuur van genoemde rechtspersonen, behalve van Stichting Vakantiefonds, bestaat uit dezelfde personen 
met dezelfde bestuursfuncties.

De exploitatielasten en -baten van laatstgenoemde Vereniging en Stichting worden verantwoord via de 
resultatenrekening van de Vereniging en de Stichting. De onderlinge relaties worden weergegeven via de
respectievelijke balansen. 

Onze continuiteit komt niet in gevaar door de Coranacrisis. Covid-19 is hiervoor een Non adjustance event.

De waardering van de beleggingen zal door de Coronacrisis ongetwijfeld tijdelijk een negatief effect ondervinden.
Wanneer de beurskoersen weer normaal zullen zijn is niet te voorzien. Het is niet te verwachten dat de continuiteit
op langere termijn in gevaar komt.

Door afronding kunnen in de tellingen een beperkt aantal euro's verschillen voorkomen.

Tot slot zij vermeldt dat een over het jaar 2020 resulterend voordelig saldo van Stichting Blindenbelangen, conform 
een voorgenomen bestuursbesluit wordt toegevoegd aan het Eigen vermogen onder het hoofd "Overige reserves”. 

Het Bestuur.
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