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Groningse Blindenstichting

Jaarverslag 2018
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 vaste bijdrage van € 10.000. Aanvragen door
mensen uit de doelgroep in de drie noordelijke provincies worden door het fonds beoordeeld en zo
mogelijk gehonoreerd. Hoewel de bijdrage voor dit jaar is verhoogd, zijn de kosten toch weer fors
toegenomen. Afgesproken met het ICT fonds dat de ontwikkelingen in 2019 nauwkeurig worden
gevolgd en er midden van het jaar een evaluatie plaatsvindt.
41 mensen in ons werkgebied kregen een laptop, iPhone, iPad of desktop.
Onze deelname aan het Vakantiesuppletiefonds heeft in het verslagjaar geresulteerd in 16
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, 35 keer een beroep gedaan op het fonds, 2 verzoeken werden
afgewezen.
Ook dit jaar waren de aanvragen zeer divers van aard.
Zo honoreerden wij o.a aanvragen voor:
• Tickets voor de aangepaste voorstelling van het Wintercircus
• Het jubileumtoernooi van de Goalballvereniging Urk en Zwolle
• Bijdrage aan de kosten van een pelgrimstocht naar Santiago
• Vergoeding gitaarlessen
• De productie en uitgave van meertalig kinderliedboekjes
• De aanschaf van een showdowntafel
• Activiteiten van diverse verenigingen, zoals een tandemtocht en een natuurwandeling
• Het educatieve project van het muZIEum
In totaal werd in het verslagjaar een bedrag van € 45.550,87 toegezegd.
In het verslagjaar werd € 31.212,58 uitbetaald; de nog openstaande posten worden in 2019
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.

Dit jaar stond geheel in het teken van de invoering van de AVG, de nieuwe privacywet.
Alle stukken die privacy-gevoelige informatie bevatten zijn ondergebracht in een beveiligde cloud.
Bestuursleden hebben toegang door middel van een eigen wachtwoord.
Het aanvraagformulier is aangepast
De procedure voor aanvragen van Visio is vastgelegd
De website is aangepast
Het privacy-besluit is formeel vastgesteld en zal ieder jaar opnieuw getoetst worden.
De penningmeester en de secretaris hebben namens het bestuur overleg gevoerd met de NVBS,
afd. Noord.
Penningmeester en voorzitter hebben regelmatig overleg met de bank
De secretaris vertegenwoordigt het bestuur bij de bijeenkomsten van het Fondsenoverleg.

Financien
zie: staat van baten en lasten 2018

Samenstelling van het bestuur in 2018:
de heer Tj. Zandberg
mevrouw G.A.P. Schuurmans-Aelberts
de heer J. De Vries
mevrouw M.W. Hendriks
mevrouw M. Adriaansen
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