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Bestuursverslag 2021
Statutaire doelstelling (artikel 2 van de statuten)
De stichting heeft ten doel: het steunen van onderzoeksprojecten die zijn ingediend bij
fondsen die tezamen het gemeenschappelijk loket UitZicht hebben ingesteld, en voorts al
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het
maken van winst.
Het gemeenschappelijk loket UitZicht is een samenwerkingsverband van een aantal
Nederlandse fondsen voor mensen met een visuele beperking die (onder andere)
wetenschappelijk onderzoek financieren gericht op ontstaansmechanismen, preventie en
behandeling van oogheelkundige aandoeningen.
Bestuur

Het bestuur van Stichting Steunfonds UitZicht (sSU) in 2021 als volgt samengesteld
geweest:
Prof. dr. F.W. Cornelissen (Frans), voorzitter
M.J. Allin (Marga), secretaris
P.G.T.M. (Petrie) Kremer, penningmeester van het bestuur
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.
Er is geen personeel aangesteld. Het secretariaat en de administratie worden
voornamelijk door mw. mr. J.E.A. van de Watering-Geesink (directeur van de LSBS)
uitgevoerd conform artikel 9 lid 2 van de statuten. De LSBS draagt de kosten voor haar
werkzaamheden ten faveure van de stichting Steunfonds UitZicht.

Zelfevaluatie

In ieder geval eens per 5 jaar, indien een nieuw Beleidsplan wordt opgesteld, evalueert
het bestuur zichzelf.
Doel van de zelfevaluatie is het stilstaan bij het functioneren van het bestuur op een
wijze die past bij de professionaliteit en de transparantie die de sSU voorstaat en om er
als bestuur en bestuurders beter van te worden. Tijdens de evaluatie wordt het
collectieve functioneren besproken. Ook de evaluatiemethode incl. de onderwerpen die
aan de orde komen, wordt geëvalueerd. Het bestuur heeft afgesproken dat alles wat ter
sprake komt, in het kader van verdere verbetering wordt gezien.
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Vermogen

Het vermogen van de sSU is slechts zeer beperkt in omvang en bestaat uitsluitend uit
een banksaldo. Het bestuur van de sSU zal (farmaceutische) bedrijven benaderen en aan
hen de mogelijkheid voorleggen een Fonds op Naam bij de SSU op te richten. Zij kunnen
dan ondersteuning bieden aan het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek in
Nederland.

Risicomanagement

In ieder geval eens per 5 jaar, indien een nieuw Beleidsplan wordt opgesteld, bekijkt het
bestuur de mogelijke risico’s. Gezien het zeer beperkte vermogen en beperkte
activiteiten zijn er loopt sSU weinig risico.

Jaarrekening

De jaarrekening is samengesteld door Van Asselt adviseurs & accountants te Driebergen
en een samenstellingsverklaring is afgegeven.

Beleidsplan 2021-2026

Tijdens de bestuursvergadering op 8 december 2020 is het beleidsplan 2021-2026
vastgesteld. Het verstrekkingenbeleid is daarin beschreven.

Verstrekkingen 2021

2021-12 Kamermans
Is infantile nystagmus in albinism and other retinal diseases also caused by oscillating
cells in the retina?
Toezegging € 10.000 uit te betalen in twee termijnen van € 5.000.
2021-13 Moll
Cognitive functioning and quality of life in survivors of retinoblastoma, their siblings and
children: the role of cancer treatment and repeated anesthesia
Toezegging € 25.000 uit te betalen in een termijn van € 15.000 en een tweede termijn
van € 10.000.
2021-32 Lechanteur
Molecular and clinical biomarkers for second eye progression: a prospective cohort study
Toezegging € 10.000 uit te betalen in twee termijnen van € 5.000.

Beoogde resultaten

Het bestuur van de sSU beoogt dat de toezeggingen/bestedingen zoveel mogelijk de door
de aanvrager/onderzoeker beoogde impact hebben. Daarom wordt de voortgang van het
wetenschappelijk onderzoek gemonitord. De jaarlijks aangedragen voortgangsverslagen
zijn in de voorjaarsvergadering geëvalueerd.

Begroting 2022

Er staat per 31 december 2021 voor € 80.000 uit aan toezeggingen die nog uitbetaald
moeten worden. Zodra de voortgang voldoende wordt beoordeeld gaat sSU daartoe over.
Aangezien de begroting niet als stuurinstrument wordt gebruikt voor de beheersing van
de activiteiten, is besloten deze niet op te nemen in het bestuursverslag. Bij de staat van
baten en lasten, die te downloaden is vanaf de website, is de (indicatieve) begroting wel
opgenomen.
Ede, 11 mei 2022
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