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Inleiding – Doelstelling en UitZicht  

Doelstelling 
De stichting Steunfonds Uitzicht (sSU) is opgericht pp 20 december 
2012.  
 
Bij beschikking van 8 april 2013 is de sSU door de Belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling vanaf 20 
december 2012.   
 
De sSU heeft tot doel het steunen van onderzoeksprojecten die zijn 
ingediend bij fondsen die tezamen het gemeenschappelijk loket 
Uitzicht hebben ingesteld.  
 
De sSU geeft aan deze doelstelling vorm door het verstrekken van 
financiële ondersteuning aan onderzoek dat gericht is op 
ontstaansmechanismen, preventie en behandeling van 
oogheelkundige aandoeningen en dat is ingediend via het 
gemeenschappelijke loket van UitZicht. 
 
De sSU maakt het mogelijk voor bedrijven of andere instellingen om 
een een Fonds op Naam op te richten. Dit maakt het mogelijk om 
(eventueel afgebakend) onderzoek te ondersteunen zonder dat er 
sprake is van een directe sturing. Ook kan de sSU voorstellen doen 
voor financiering van onderzoek. 
 
Momenteel wordt hiervan gebruik gemaakt door Novartis Pharma en 
de Stichting Beheer het Schild. 
 
UitZicht (zie https://uitzicht.nl/) 
UitZicht is een samenwerkingsverband (en geen rechtspersoon) van 
een aantal Nederlandse fondsen voor mensen met een visuele 
beperking dat is opgericht in 2007.  
 
Het doel van het samenwerkingsverband is een gemeenschappelijk 
loket te bieden voor het aanvragen van subsidie voor 
wetenschappelijk onderzoek met daaraan gekoppeld een 
onafhankelijke beoordelingsprocedure.  
 
De deelnemende fondsen in UitZicht genieten volledige autonomie en 
beleidsvrijheid. Zij beoordelen ieder afzonderlijk en conform hun eigen 
beleid of een aanvraag al dan niet (gedeeltelijk) gehonoreerd wordt.  
 
De LSBS verzorgt het secretariaat en draagt de kosten daarvoor. De 
deelnemende fondsen in UitZicht hebben een Commissie UitZicht 
benoemd die kort gezegd de aanvraagprocedure begeleidt en 
momenteel bestaat uit: 
Mevrouw Prof. dr. J.M.M. (Anneke) Hooymans (oogheelkundig 
wetenschappelijk perspectief) 
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De heer Prof. dr. F. (Ferry) Breedveld (patientenperspectief) 
Mevrouw mr. J.E.A. (Jantine) van de Watering-Geesink (secretariaat) 
 
Oogheelkundig wetenschappers verbonden aan een in Nederland 
gevestigd instituut of universiteit kunnen jaarlijks subsidie aanvragen 
voor financiering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten gericht 
op: ontstaansmechanismen, preventie en behandeling van 
oogheelkundige aandoeningen.  
 
Buiten het terrein van UitZicht valt toepassingsgericht onderzoek 
waarop de stichting InZicht actief is. Dit betreft onderzoek gericht op 
het bevorderen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en 
maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking. 
Meer specifiek wordt hiermee bedoeld onderzoek op het terrein van 
algemene revalidatie, onderwijs en arbeid, opvoeding, leren en 
ontwikkeling, hulpmiddelen, technologie en informatieverwerking voor 
mensen met een visuele beperking. 
 
Bestuur 
Sinds de oprichting zijn opvolgende bestuursleden voorgesteld door 
het zittende bestuur na overleg met het bestuur van de ANVVB, het 
Maculafonds en de LSBS. 
De huidige bestuursleden zijn: 
 
De heer Prof. dr. F.W. Cornelissen (Frans), voorzitter 
 
Mevrouw M.J. Allin (Marga), secretaris 
 
De heer Ir. D.A. van Valkenburg (Danker), penningmeester tot 1 januari 
2021 
 
Mevrouw P.G.T.M. (Petrie) Kremer, penningmeester per 1 januari 2021 
 
Een lijst van (neven-)functies van de bestuursleden en een rooster van 
aftreden zijn opgesteld. 
 
Bestuurders kunnen conform artikel 5 lid 1 van de statuten recht 
hebben op: 

• vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 
(in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet 
bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun 
werkzaamheden voor de stichting. De in dit lid bedoelde 
vergoedingen worden in de staat van baten en lasten 
zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.  

Sinds de oprichting van de sSU heeft geen enkele bestuurder ooit  
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, mede gezien het feit dat de  
stichting geen eigen vermogen heeft tot nu toe. 
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Besturen is de taak die het bestuur conform de statuten heeft 
meegekregen. Besturen betekent richting geven aan de stichting, 
zorgen voor het adequaat functioneren van de stichting en het 
beheren en besteden van de middelen van de stichting. Dit alles met 
het oog op de doelstelling van de stichting. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit drie leden die allen, hoewel de statuten hen 
daartoe niet verplichten, onbezoldigd hun taak uitoefenen.  
 
Organisatie  

- het vaststellen van een visie, beleid en strategie, alsmede 
regelmatige evaluatie daarvan; 

- het vertegenwoordigen van de stichting; 
- voeling houden met maatschappelijk krachtenveld; 
- beheren van het vermogen; Het bestuur beheert de 

fondsen op naam. Het bestuur is als enige bevoegd tot het 
nemen van besluiten, indien gewenst en gehoord de opinie 
van de oprichter van het fonds op naam. Momenteel zijn er 
geen (actieve) Fondsen op Naam. 

- bewaking en naleving statuten; 
- beheren en corrigeren van de financiële administratie; 
- opmaken jaarverslag; 
- zorgdragen voor de juridische en fiscale positie; 
- waarborgen en evalueren van de kwaliteit van het bestuur; 
- voorbereiden van bestuursvergaderingen; 
- beslissen op aanvragen. 

 
Vermogen en vermogensbeleid - werving 
De stichting beschikt tot nu toe niet over een substantieel vrij te 
besteden eigen vermogen. Vooralsnog is de LSBS bereid geweest de 
beheerskosten van de stichting te dragen. 
 
Het bestuur van de sSU zal ook andere (farmaceutische) bedrijven, die 
actief zijn in de oogzorg, benaderen en aan hen de mogelijkheid 
voorleggen ook een Fonds op Naam bij de SSU op te richten. Zij 
kunnen dan op bij voorkeur dezelfde wijze ondersteuning bieden aan 
het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek in Nederland. 
 
De sSU zal in beginsel niet actief op de particuliere markt fondsen 
werven, omdat de sSU niet over een professioneel 
fondsenwervingsapparaat beschikt.  
 
In 2020 is de sSU uitgenodigd door Martini Media BV om kostenloos een 
artikel over de sSU te plaatsen in het magazin Schenken en Nalaten 
dat in de wachtkamers van notarissen ligt. Van die mogelijkheid heeft 
de sSU gebruikt gemaakt. Zie bijlage.   
 
Verstrekkingenbeleid 
Aansluitend aan de ranking van de Sub-Panels en de voorgenomen 
verstrekkingen door de diverse fondsen tijdens de 
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afstemmingsvergadering in mei doet het bestuur een voorstel aan 
donateurs/Fondsen op Naam voor de verstrekking van hun donaties. 

De ranking van de Sub-Panels en eventuele specifieke criteria van de 
donateurs vormen het uitgangspunt. 

De sSU zal de gelden uitkeren aan de onderzoekers nadat vast is 
komen te staan dat de totale financiering van het onderzoek rond is. 
 
Het is een taak van het bestuur om erop te letten dat de middelen 
effectief worden besteed. Dat betekent dat vooraf de beoogde 
resultaten in kaart worden gebracht en tijdens de voortgang van het 
onderzoek de beoordelingen door de Commissie Voortgang 
geëvalueerd zullen worden alvorens te besluiten om al dan niet over 
te gaan tot uitbetaling van een volgende termijn van de toezegging.  
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Artikel in Schenken en Nalaten november 2020 
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