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Groningse Blindenstichting

Jaarverslag 2017
Samenwerking LSBS en Fondsenoverleg
Met het ICT fonds is overeengekomen dat de Groningse Blindenstichting deelneemt aan het ICT
fonds van het landelijk Fondsenoverleg met een vast bijdrage van € 7.000. Aanvragen door
mensen uit de doelgroep in de drie noordelijke provincies worden door het fonds beoordeeld en zo
mogelijk gehonoreerd. Door de toename van het aantal aanvragen, is onze vaste bijdrage in het
verslagjaar fors overschreden en wordt de bijdrage voor het jaar 2018 aangepast.
45 mensen kregen een laptop, iPhone, iPad of desktop.
Onze deelname aan het Vakantiesuppletiefonds heeft in het verslagjaar geresulteerd in 19
toekenningen.
De samenwerking met de LSBS en de overige fondsen in Nederland is dit jaar onveranderd
voortgezet door deelname aan het landelijk fondsenoverleg.
Aanvragen
In het verslagjaar werd, naast de gebundelde aanvragen via het ICT-fonds en het
Vakantiesuppletiefonds, 37 keer een beroep gedaan op het fonds.
Samen met de aanvragen via het ICT-fonds en het Vakantiesuppletiefonds betekent dit een
toename van ruim 36% ten opzichte van het vorige jaar.
Gezien deze toename en het uitgangspunt dat individuele aanvragen uit de drie noordelijke
provincies prioriteit hebben, zijn we dit jaar wat kritischer geweest met betrekking tot het honoreren
van landelijke projecten.
Zo hebben we besloten niet deel te nemen aan het landelijke muzeumproject RAAK en het
toegankelijkheidsproject van de Oogvereniging en ook de aanvraag van de Stichting support
visueel beperkte wierenners is afgewezen.
Daarentegen zijn in het verslagjaar wel weer een aantal bijzondere aanvragen gehonoreerd.
Zoals:
• Verhuiskosten en het aanbrengen van een vinylvloer
• Bruikleen Electrische duofiets
• Bijdrage aan een wandeltocht naar Santiago
• De aanschaf van een reliefkopieermachine t.b.v. een slechtziende leerlinge in het basisonderwijs
• Bijdrage aan de aanpassing van de voorstelling Komt Het Zien incl een aantal vijkaarten voor de
voorstelling in Groningen.
• Bijdrage aan een stage in Parijs van een zeer slechtziende studente.
In totaal werd in het verslagjaar een bedrag van € 52.959,17 toegezegd.
Daadwerkelijk werd € 48.193,04 uitbetaald, de nog openstaande posten worden in 2018
afgehandeld,
Bestuur
Het bestuur van De Groningse Blinden Stichting heeft in het afgelopen jaar drie maal plenair
vergaderd.
Het DB heeft tussentijds telefonisch en per e-mail contact onderhouden; een aantal aanvragen met
een spoedeisend karakter werd per e-mail aan de bestuursleden voorgelegd

In het verslagjaar werd ruim aandacht besteed aan de bekendheid van ons fonds bij de doelgroep
en zorgverleners. In nieuwsbrieven van de plaatselijke oogverenigingen werd een wervend stuk
gepubliceerd. Voor medewerkers van ondersteunende instellingen werd een flyer geproduceerd
waarin onze werkwijze en doelstelling nog eens duidelijk werd uitgelegd.
De voorzitter en de secretaris hebben namens het bestuur overleg gevoerd met de NVBS, afd.
Noord.
De secretaris vertegenwoordigt het bestuur bij de bijeenkomsten van het Fondsenoverleg.
De heer J. De Vries is per 1 maart benoemd tot penningmeester van ons bestuur, hij vervult
daarmee de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer W. Van Schaik.
Financien
We sluiten het jaar af met een positief saldo van €864,00

Samenstelling van het bestuur in 2017:
de heer Tj. Zandberg
mevrouw G.A.P. Schuurmans-Aelberts
de heer J. De Vries
mevrouw M.W. Hendriks
mevrouw M. Adriaansen

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
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