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 1. Inleiding
Voor  u  ligt  het  jaarverslag van Stichting Wetenschappelijk  Onderzoek
Doofblindheid (hierna te noemen SWODB). Dit jaarverslag geeft inzicht
in de activiteiten die vanuit deze stichting zijn uitgevoerd in 2014.

Terwijl 2013 een jaar van opstarten was, was 2014 een jaar van uitbou-
wen. Onze stichting en de goede zaak waar wij voor staan kwamen met
name onder de aandacht door de sponsorloop tijdens de Zevenheuve-
lennacht en door de oproep van Jaap van Hoof op Hart van Nederland
en justgiving.nl. Erg blij zijn we ook met de uitbreiding van het bestuur
met algemeen lid Marijke Nijland.

Wij kijken ook uit naar 2015. In dat jaar zijn wij  van plan het CBF keur-
merk aan te vragen. Daarnaast willen we gevolg geven aan de succes-
volle sponsorloop door middel van een aanvraag voor de charity run '4
mijl van Groningen'. Ook in 2015 hopen wij op de inzet van vele vrijwilli-
gers: wij kunnen niet zonder!
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 2. Doelstelling
Op 28 september 2009 werd Stichting Doofblinden Netwerk (DBN) opge-
richt te Oudenbosch, gemeente Halderberge.  Op 1 februari 2013 werd
de naam van de stichting te Utrecht omgezet in de huidige naam, Stich-
ting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid (SWODB).

De  stichting  staat  ingeschreven  bij  de  Kamer  van  Koophandel  onder
nummer 27355230. 

SWODB heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en
te financieren die bijdraagt aan het diagnosticeren, behandelen, verbete-
ren kwaliteit van leven en genezen van doofblindheid.

Doofblindheid is een serieuze beperking in zien en horen. Er zijn vele
gradaties  van  doofblindheid,  iemand  kan  volledig  blind  zijn  en
slechthorend, doof en slechtziend, en slechtziend en slechthorend. Er
zijn verschillende oorzaken die doofblindheid kunnen veroorzaken. Men
kan  totaal  doofblind  geboren  zijn,  een  progressieve  vorm  van
doofblindheid  hebben  waardoor  het  zicht  en/of  gehoor  op  jonge  of
volwassen leeftijd achteruit gaat. En men kan op oudere leeftijd doofblind
worden. 

Type Aantal
Nederlanders

Aangeboren doofblindheid 2000

Verworven doofblindheid 1000

Ouderdomsdoofblindheid 35000

Momenteel is er nog geen genezende behandeling voor Doofblindheid, 
wel zijn er hulpmiddelen. Bij hulpmiddelen kan je denken aan een 
blindengeleidehond, een Cochleair Implantaat, hoortoestellen, leesloep, 
en nog veel meer. 

SWODB is door de Belastingdienst gekwalificeerd als een “Algemeen 
Nut Beogende Instelling” (ANBI). 
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 3. Organisatie

 3.1. Bestuur

Volgens de statuten van SWODB telt  de stichting ten minste drie be-
stuurders. Bestuurders worden voor een periode van vijf jaar benoemd
en treden af overeenkomstig het rooster zoals dat door het bestuur is op-
gemaakt. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond her-
benoembaar. Conform de statuten genieten de bestuursleden geen belo-
ning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van
de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Per 2 januari 2014 is Hans Weda ons als secretaris komen versterken.
Hierbij wordt hij ondersteund door zijn partner Laurenske Roeterdink. We
zijn blij met deze versterking!

In december 2014 is Marijke Nijland toegetreden als bestuurslid, hier zijn
wij erg blij mee!

Per 31 december 2014 is de samenstelling van het SWODB bestuur als
volgt:

Naam Aftre-
den

Bestuurs-
functie

Maatschap-
pelijke functie

Relevante
nevenfunctie(s)

Hedda de 
Roo

2016 Voorzitter Social Worker, 
Psycholoog i.o. 

Werkzaam in  Ken-
talis Expertice ken-
niscentrum  Doof-
blindheid 

Nicole Lo-A-
Njoe – Kort

2018 Penning-
meester

Arts co-auteur  promo-
tieonderzoek  Us-
her  2a  audiologie
Radboud UMC

Hans Weda 2016 Secretaris Senior Scientist n.v.t.

Marijke 
Nijland

2020 Algemeen
lid

Werkzaam in 
gezondheidszorg

n.v.t.

Jaarverslag SWODB 2014  5



 3.2. Raad van Advies

Begin 2015 wordt de raad van advies geïnstalleerd. Naar verwachting 
zal de raad als volgt zijn samengesteld:

• Voorzitter: Peter Hulsen – directeur van de Landelijke Ouderraad 
en voormalig directeur van de Oogvereniging;

• Secretaris: Els Verra – vertegenwoordiger doofblindenteam Visio 
het Loo-erf;

• Ronald Pennings – KNO-arts en otoloog UMC Radboud KNO;

• Erwin van Wyk – Genetisch onderzoeker UMC Radboud Usher 
syndroom;

• Ingeborgh van den Born – Oogarts Oogziekenhuis Rotterdam;

• Marleen Janssen – Professor aangeboren doofblinden in Neder-
land, verbonden aan RUG en Kentalis;

• Stijn Belt – Voorzitter Stichting MUS

• Charlotte van de Molengraft – Voorzitter Oogvereniging Patiënten-
groep Doofblinden

De raad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.
Zij zullen twee maal per jaar vergaderen en er zijn reglementen voor de
Raad van Advies geschreven. 

 3.3. Overleg

Het bestuur vergaderde in 2014 twee keer plenair (1 juli en 30 augustus).
Daar  tussendoor  werd  via  email,  telefoon,  Skype  en  Whatsapp
gecommuniceerd  over  tal  van  zaken,  wat  een  snelle  reactie  en
besluitvorming heeft bevorderd.
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 4. Beleid

 4.1. Beleidsplan

In 2014 is er een beleidsplan opgesteld voor de periode 2014 – 2017.
Gekozen is voor een compact meerjarig beleidsplan dat waar nodig van
jaar tot jaar zal worden geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een dy-
namisch document, dat een lange termijn richtsnoer biedt voor beleid en
activiteiten van de stichting.

Het beleidsplan wordt door het bestuur van de Stichting eenmaal per jaar
op actualiteit getoetst en waar nodig bijgesteld.

 4.2. Communicatiebeleid

In oktober 2014 heeft SWODB voor de communicatie naar buiten toe zo-
wel een Facebookpagina als een Twitter account aangemaakt. Via deze
weg stellen we onze volgers actief op de hoogte van waar SWODB mee
bezig is. Daarnaast vinden we het belangrijk om men te informeren over
de  huidige  stand  van  zaken  m.b.t.  onderzoek. Daarnaast  bestaat  de
website www.swodb.nl inmiddels ruim een jaar. Hier worden naast alge-
mene informatie rondom de stichting ook de statuten, beleidsplannen en
jaarverslagen gepubliceerd.

 4.3. Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers vormen de basis van SWODB en zijn  van groot belang om
de doelen  te  kunnen  realiseren.  De stichting  is  een  door  vrijwilligers
gestuurde  organisatie.  Het  vrijwilligerswerk  bij  SWODB is  gevarieerd.
Soms  gaat  het  om  inbreng  van  kennis,  een  bijzondere  vaardigheid
(artsen/onderzoekers)  of  om  iemands  ervaring  als  fondsenwerver,
marketing of bestuurslid. Al dit werk is onmisbaar voor de stichting en
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vraagt om een goed aanpak met erkenning voor ieders vaardigheden en
inzet.

Om  samen  te  werken  dienen  er  processen,  procedures  en
werkafspraken gemaakt te worden. Daarom is er in september 2014 een
huishoudelijk  reglement  voor  vrijwilligers  geformuleerd  om  de
gezamenlijke spelregels vast te leggen.

 4.4. Beleggingsbeleid

SWODB  parkeert  de  middelen  waarvan  de  aanwending  niet  direct
noodzakelijk is enkel op spaarrekeningen. SWODB zorgt ervoor dat de
tegoeden  bij  individuele  banken  binnen  de  garantielimieten  van  De
Nederlandse Bank blijven vallen. 
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 5. Fondsenwerving en activiteiten 2014
Er zijn in 2014 diverse activiteiten ondernomen en georganiseerd met als
doel geldwerving en het (verder) onder de aandacht brengen van  doof-
blindheid. De rol van SWODB bij deze initiatieven was soms faciliterend
en vaak initiërend.

In 2014 ontving het SWODB zowel periodieke als ook een aantal sponta-
ne donaties. Gevers waren zowel particulieren als ondernemers uit het
hele land. 

Justgiving

Goede  doelen  met  een  ANBI  status  kunnen  op  de  actiesite
www.justgiving.nl een eigen pagina openen. Onder deze pagina kan ie-
dereen  een  eigen  actie  starten  met  als  doel  geld  op  te  halen  voor
SWODB. Op 12 augustus 2014 is de actiesite voor SWODB de lucht in
gegaan. 

Gestarte acties:

• Op 14 augustus 2014 is de eerste actie gestart ‘Mike en Cheyenne
voor goede ogen en oren’.

• Op 27 augustus 2014 is de tweede actie gestart, ‘Hedda’s droom: 
genonderzoek’

• Op 13 september 2014 is de derde actie gestart, ‘Nicole droomt 
van nieuwe ogen’

• Op 14 september 2014 is de vierde actie gestart, ‘Japie wilt weer 
kunnen fietsen’

• Op 21 september 2014 is de vijfde actie gestart, ‘Tinne wil de we-
reld blijven zien’.

• Op 15 oktober 2014 is de zesde actie gestart, ‘Een jongensdroom’,
Johan Groskamp

• In november 2014 is de zevende actie gestart door Michel Tielbeke
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Daarnaast verdienen een aantal acties speciale vermelding: 

• Jaap van Hoof heeft aandacht voor het Ushersyndroom gevraagd
door  middel  van een Youtube filmpje.  Ook het  SBS programma
´Hart van Nederland´ heeft hier op 24 oktober aandacht aan be-
steed1.

https://www.youtube.com/watch?v=ecPs-UjSWhE

• Els  Van Hoof  heeft  zich  met  een aantal  vrijwilligers  ingezet  om
kerstlichtjes te maken en te verkopen op de kerstmarkt in Eersel.
De opbrengst kwam ten goede aan SWODB. Ter  ondersteuning
zijn er in november flyers besteld bij een drukkerij, welke verspreid

1 De volledig ondertitelde versie is terug te kijken via: https://www.youtu-
be.com/watch?v=xbGsEov17TA 
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gaan worden voor naamsbekendheid en verkrijgen van meer actie-
voeders en donateurs.

• Zevenheuvelennachtloop. Michel Tielbeke, Hedda de Roo en Nico-
le Lo-A-Njoe – Kort hebben meegelopen in de avond versie van de
Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Een grote prestatie gezien hun
doofblindheid  ten  gevolge  van  het  Usher  syndroom!  Daarnaast
heeft het via een artikel in het AD naamsbekendheid opgeleverd.

https://www.justgiving.nl/en/pages/8079-sponser-hedda-s-droom-genonderzoek

Daarnaast heeft het bestuur zich ingezet voor het aanvragen van diverse
subsidies en samenwerkingen:

• Expertisecentrum Doofblindheid Bartiméus in Doorn. Beide partijen
staan positief tegenover samenwerking en in 2015 zal dit verder
uitgebouwd worden. 

• Kentalis:  SWODB heeft in 2014 intensief contact gehad met het
kennisteam Doofblindheid van Kentalis. Daarnaast heeft Kentalis
onze aanvraag ondersteund om het goede doel te worden van de 4
mijl van Groningen in 2015. We zijn erg blij met deze steun. 
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Seminars, symposia en congressen

We vinden het belangrijk om ons zichtbaar te maken bij zowel de doel-
groep als bij professionals. We hebben in 2014 congressen bezocht om
zelf presentaties te geven, maar vooral ook om op de hoogte te blijven
van recente ontwikkelingen omtrent onderzoek naar Doofblindheid. We
hebben ons hierbij  zowel  gericht  op aangeboren als  verworven doof-
blindheid. Daarnaast kon SWODB hier op verschillende manieren onder
de aandacht worden gebracht zodat  de naamsbekendheid van de stich-
ting werd vergroot. 

• Seminar doofblindheid 10 februari, Den Haag

Hedda de Roo heeft een seminar gegeven over Doofblindheid op
de Haagse Hogeschool. 

• Congres "Beweeg in je kracht", 11 oktober, Utrecht

Dit congres werd georganiseerd door Patiëntengroep Doofblinden
van de oogvereniging. Op deze dag was het mogelijk om bovenop
de entreekaart een bedrag extra te storten voor SWODB. Wij zijn
erg  blij  met  deze  steun  van  Patientengroep  Doofblinden.
Hedda de Roo heeft een presentatie gegeven over haar masteron-
derzoek betreft seizoensgebonden depressie bij mensen met Re-
tinitis Pigmentosa (met en zonder het syndroom van Usher).

• Symposium "Kwestie van betekenis", 17 oktober, Zeist

Dit symposium werd georganiseerd door Bartiméus en  ging over
communicatie bij aangeboren doofblinden. Tijdens dit symposium
kreeg Hedda de Roo spreektijd om te vertellen over SWODB. 
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• Acquired  Deafblindness  Network  Conference,  5  november,
Belfast

Hedda de Roo aanwezig op dit internationale congres over Doof-
blindheid en heeft twee presentaties gegeven: (1) hoe zij zelf als
persoon met het syndroom van Usher omgaat met deze aandoe-
ning, en (2) over haar masteronderzoek m.b.t. seizoensgebonden
depressie bij mensen met RP (met en zonder het syndroom van
Usher). 

• College verworven doofblindheid, 17 december, Groningen

Nicole Lo-A-Njoe – Kort heeft naast het overdragen van kennis be-
treffende verworven doofblindheid ook aandacht besteed aan  de
stichting. 
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 6. Bestedingen en activiteiten 2014
Er  is  in  2014  geen  wetenschappelijk  onderzoek  gefinancierd  door
SWODB,  maar  er  is  wel een  mooi  bedrag  gereserveerd  voor  weten-
schappelijk onderzoek.
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 7. Financiën

 7.1. Beoordelingsverklaring
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 7.2. Balans

Hieronder staat de balans weergegeven. De nummer in superscript ver-
wijzen naar de gedetailleerde toelichting in sectie 7.5.

31 december 2014 31 december 2013

Actief

Vlottende activa

Voorraad1:

Promotiemateriaal € 250 € 0

€ 250 € 0

Vorderingen1:

Overige vorderingen en overlo-
pende activa

€ 5.677 € 0

€ 5.677 € 0

Liquide middelen2 € 87.957 € 71.279

Totaal: € 93.884 € 71.279
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31 december 2014 31 december 2013

Passief

Reserves en fondsen3

Bestemmingsreserve € 92.722 € 70.800

Overige reserves € 479 € 479

€ 93.251 € 71.279

Kortlopende schulden4

Overige schulden en overlo-
pende passiva

€ 633 € 0

€ 633 € 0

Totaal: € 93.884 € 71.279
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 7.3. Staat der Baten en Lasten 

Hieronder staat de winst- en verliesrekening weergegeven. De nummers 
in superscript verwijzen naar de gedetailleerde toelichting in sectie 7.6.

31 december 2014 31 december 2013

Netto-omzet5 € 25.083 € 734

Directiekosten6 € 3 € 27.546

Toegevoegde waarde € 25.080 -€ 26.812

Algemene kosten7 € 3.915 € 1.509

€ 3.915 € 1.509

Saldo € 21.165 -€ 28.321

Financiële baten en lasten8 € 807 € 899

€ 807 € 899

Resultaat voor bestemming € 21.972 -€ 27.422

Toevoeging/ontrekking aan:

Bestemmingsreserve € 21.972 € 0

€ 21.972 € 0

Resultaat na bestemming € 0 -€ 27.422
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 7.4. Algemene toelichting op de balans en staat der baten en 
lasten

Activiteiten

Blijkens artikel 2 van de statuten heeft de stichting als doel het bevorde-
ren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van doofblindheid en
voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het
woord. Zij tracht dit doel te bereiken door het werven van financiële mid-
delen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime
zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

In deze jaarrekening is, voor de waardering van de activa en de passiva
en  voor  de  bepaling  van  het  resultaat,  gebruik  gemaakt  van  fiscale
grondslagen zoals opgenomen in de Wet Vennootschapsbelasting 1968.

De jaarrekening is opgemaakt in euro’s (€) tenzij anders vermeld.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voorraad – De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen 
werkelijke inkoopprijzen of  lagere marktwaarde, rekening houdend met 
incourantheid.

Vorderingen – De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte
bedragen voor geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelas-
ting.
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 7.5. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Hieronder staat de gedetailleerde toelichting op de verschillende rubrie-
ken uit de balans.

1. Vlottende activa

31 december 2014 31 december 2013

Voorraad promotiemateriaal

Flyers € 250 € 0

€ 250 € 0

Overige vorderingen en over-
lopende activa

Nog te ontvangen Justgiving 
Donaties december

€ 5.516 € 0

Nog te ontvangen rentes € 161 € 0

Totaal € 5.677 € 0

2. Liquide middelen

31 december 2014 31 december 2013

ING Bank, NL92INGB 
005739600

€ 1.360 € 262

ING Bank, NL92INGB 
005739600, kwartaalspaarreke-
ning

€ 86.597 € 71.017

Totaal € 87.957 € 71.279
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3. Reserves en Fondsen

31 december 2014 31 december 2013

Bestemmingsreserve

Balans per 1 januari € 70.800 € 70.800

Bij: toevoeging € 21.972 € 0

Balans per 31 december € 92.772 € 70.800

Overige reserves

Balans per 1 januari € 479 € 27.901

Bij: toevoeging € 0 -€ 27.422

Balans per 31 december € 479 € 479

4. Kortlopende schulden

31 december 2014 31 december 2013

Overige schulden en overlo-
pende passiva

Nog te betalen bankkosten € 28 € 0

Nog te betalen accountantskos-
ten

€ 605 € 0

Totaal € 633 € 0
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 7.6. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat der 
baten en lasten

Hieronder staat de gedetailleerde toelichting op de diverse posten van 
de staat der baten en lasten

5. Netto-omzet

31 december 2014 31 december 2013

Donaties Justgiving € 22.465 € 0

Donaties Donateurs € 2.193 € 720

Donaties Congres € 60 € 0

Donaties Kerstmarkt € 365 € 0

Overige € 0 € 14

Totaal € 25.083 € 734

6. Directe kosten

31 december 2014 31 december 2013

Besteed aan doelstellingen

Subsidiebedrag oogvereniging 
Project Doofblinden

€ 0 € 27.546

€ 0 € 27.546

Wervingskosten

Promotiekosten algemeen € 253 € 0

Mutatie voorraad -€ 250 € 0

€ 3 € 0

Totaal € 3 € 27.546
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7. Algemene kosten

31 december 2014 31 december 2013

Beheer- en administratiekosten

Kosten webhosting € 200 € 0

Kosten domeinnaam € 14 € 0

Kosten website SWODB € 2.432 € 0

Reiskosten bestuur € 333 € 307

Vergaderkosten € 205 € 0

Portokosten € 1 € 0

Kantoorkosten € 50 € 0

Bestuursaansprakelijkheidsver-
zekering

€ 58 € 0

Relatiegeschenken/Cadeautjes € 17 € 0

Accountantskosten € 605 € 0

Huisvestingskosten “de para-
plu”

€ 0 € 554

Salarisvergoeding € 0 € 92

Notariskosten € 0 € 556

Totaal € 3.915 € 1.509
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8. Financiële baten en lasten

31 december 2014 31 december 2013

Baten

Rente opbrengsten € 925 € 1.007

Saldo € 925 € 1.007

Lasten

Rente- en kosten bankier € 118 € 108

Saldo € 118 € 108

Totaal € 807 € 899

 7.7. Overige toelichting

In 2014 waren er, evenals in 2013, geen medewerkers in dienst van de
stichting.

 7.8. Statutaire regeling inzake de winstbestemming

In de statuten is geen regeling opgenomen omtrent de winstbestemming.
Het bestuur is wel gerechtigd een reglement hieromtrent te maken. Voor-
alsnog is dit nog niet gedaan.

 7.9. Voorstel resultaatverwerking

Vooruitlopend op een desbetreffend besluit van de algemene vergade-
ring is het resultaat over het boekjaar 2014, ad. € 21.972 volledig toege-
voegd aan de bestemmingsreserve.
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 8. Vooruitblik 2015
SWODB beschikt  over een  ANBI-verklaring  van  de  Belastingdienst,
waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.  Het bestuur  streeft er-
naar om blijvend over de ANBI-verklaring te kunnen blijven beschikken.
Daarnaast streeft het bestuur ernaar het CBF-certificaat voor kleine goe-
de doelen te verwerven. Dit is een belangrijk doel voor 2015.

Wij zijn van plan de stichting ver te kunnen laten groeien door verschil-
lende fondsen aan te schrijven en door het verwerven van vaste dona-
teurs. Graag geven wij ook gevolg aan de succesvolle sponsorloop van
2014 door middel van een aanvraag voor de charity run '4-mijl van Gro-
ningen'. 

SWODB wil  wetenschappelijk  onderzoek  steunen  op  het  gebied  van
Doofblindheid. De stichting richt zich daarbij zonder uitzondering op alle
vormen  van  doofblindheid.   Het  bestuur  acht het  van  belang  de
ontwikkelingen op verschillende gebieden  aangaande Doofblindheid  te
volgen.  Hierdoor  kunnen  aanvragen  voor  financiering  van  onderzoek
beter  beoordeeld  worden.  Daarnaast  kan  zinvolle  inspraak  worden
geleverd aan bestaande onderzoeksvoorstellen. Op de korte termijn richt
de financiering zich vooral op de medische kant, met name  omdat de
stichting daar  de meeste contacten met de wetenschappers heeft.  Te
denken valt aan:

• Genetisch onderzoek, gentherapie

• Onderzoek richting horen

Op  de  lange  termijn  (beginnend  in  2015)  wil  de  stichting  contacten
uitbouwen  in  de  sociaal  psychologische  wetenschap  om  ook  daar
onderzoek  te  gaan  financieren.  De  specifieke  invulling  van  de
onderzoeken  moet  nog  nader  bepaald  worden.  Te  denken  is  aan
onderzoeken  naar  het  psychologisch  effect  van  hulpmiddelen  die  de
kwaliteit  van  leven  van  Doofblinden beogen te  verbeteren.  Ook is  te
denken aan onderzoeken naar (verbetering van) communicatie en naar
verbetering van aangepaste psychologische diagnostiek. 
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	De volledig ondertitelde versie is terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=xbGsEov17TA
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	1. Inleiding
	Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid (hierna te noemen SWODB). Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten die vanuit deze stichting zijn uitgevoerd in 2014.
	Terwijl 2013 een jaar van opstarten was, was 2014 een jaar van uitbouwen. Onze stichting en de goede zaak waar wij voor staan kwamen met name onder de aandacht door de sponsorloop tijdens de Zevenheuvelennacht en door de oproep van Jaap van Hoof op Hart van Nederland en justgiving.nl. Erg blij zijn we ook met de uitbreiding van het bestuur met algemeen lid Marijke Nijland.
	Wij kijken ook uit naar 2015. In dat jaar zijn wij van plan het CBF keurmerk aan te vragen. Daarnaast willen we gevolg geven aan de succesvolle sponsorloop door middel van een aanvraag voor de charity run '4 mijl van Groningen'. Ook in 2015 hopen wij op de inzet van vele vrijwilligers: wij kunnen niet zonder!

	2. Doelstelling
	Op 28 september 2009 werd Stichting Doofblinden Netwerk (DBN) opgericht te Oudenbosch, gemeente Halderberge. Op 1 februari 2013 werd de naam van de stichting te Utrecht omgezet in de huidige naam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid (SWODB).
	De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27355230.
	SWODB heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te financieren die bijdraagt aan het diagnosticeren, behandelen, verbeteren kwaliteit van leven en genezen van doofblindheid.

	3. Organisatie
	3.1. Bestuur
	Volgens de statuten van SWODB telt de stichting ten minste drie bestuurders. Bestuurders worden voor een periode van vijf jaar benoemd en treden af overeenkomstig het rooster zoals dat door het bestuur is opgemaakt. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar. Conform de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
	Per 2 januari 2014 is Hans Weda ons als secretaris komen versterken. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn partner Laurenske Roeterdink. We zijn blij met deze versterking!
	In december 2014 is Marijke Nijland toegetreden als bestuurslid, hier zijn wij erg blij mee!
	Per 31 december 2014 is de samenstelling van het SWODB bestuur als volgt:
	Nicole Lo-A-Njoe – Kort
	co-auteur promotieonderzoek Usher 2a audiologie Radboud UMC
	Hans Weda
	Marijke Nijland
	3.2. Raad van Advies
	Begin 2015 wordt de raad van advies geïnstalleerd. Naar verwachting zal de raad als volgt zijn samengesteld:
	Voorzitter: Peter Hulsen – directeur van de Landelijke Ouderraad en voormalig directeur van de Oogvereniging;
	Secretaris: Els Verra – vertegenwoordiger doofblindenteam Visio het Loo-erf;
	Ronald Pennings – KNO-arts en otoloog UMC Radboud KNO;
	Erwin van Wyk – Genetisch onderzoeker UMC Radboud Usher syndroom;
	Ingeborgh van den Born – Oogarts Oogziekenhuis Rotterdam;
	Marleen Janssen – Professor aangeboren doofblinden in Nederland, verbonden aan RUG en Kentalis;
	Stijn Belt – Voorzitter Stichting MUS
	Charlotte van de Molengraft – Voorzitter Oogvereniging Patiëntengroep Doofblinden
	3.3. Overleg

	4. Beleid
	4.1. Beleidsplan
	In 2014 is er een beleidsplan opgesteld voor de periode 2014 – 2017. Gekozen is voor een compact meerjarig beleidsplan dat waar nodig van jaar tot jaar zal worden geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een dynamisch document, dat een lange termijn richtsnoer biedt voor beleid en activiteiten van de stichting.
	Het beleidsplan wordt door het bestuur van de Stichting eenmaal per jaar op actualiteit getoetst en waar nodig bijgesteld.
	4.2. Communicatiebeleid
	In oktober 2014 heeft SWODB voor de communicatie naar buiten toe zowel een Facebookpagina als een Twitter account aangemaakt. Via deze weg stellen we onze volgers actief op de hoogte van waar SWODB mee bezig is. Daarnaast vinden we het belangrijk om men te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. onderzoek. Daarnaast bestaat de website www.swodb.nl inmiddels ruim een jaar. Hier worden naast algemene informatie rondom de stichting ook de statuten, beleidsplannen en jaarverslagen gepubliceerd.
	4.3. Vrijwilligersbeleid
	4.4. Beleggingsbeleid

	5. Fondsenwerving en activiteiten 2014
	Er zijn in 2014 diverse activiteiten ondernomen en georganiseerd met als doel geldwerving en het (verder) onder de aandacht brengen van doofblindheid. De rol van SWODB bij deze initiatieven was soms faciliterend en vaak initiërend.
	In 2014 ontving het SWODB zowel periodieke als ook een aantal spontane donaties. Gevers waren zowel particulieren als ondernemers uit het hele land.
	Goede doelen met een ANBI status kunnen op de actiesite www.justgiving.nl een eigen pagina openen. Onder deze pagina kan iedereen een eigen actie starten met als doel geld op te halen voor SWODB. Op 12 augustus 2014 is de actiesite voor SWODB de lucht in gegaan.
	Gestarte acties:
	Op 14 augustus 2014 is de eerste actie gestart ‘Mike en Cheyenne voor goede ogen en oren’.
	Op 27 augustus 2014 is de tweede actie gestart, ‘Hedda’s droom: genonderzoek’
	Op 13 september 2014 is de derde actie gestart, ‘Nicole droomt van nieuwe ogen’
	Op 14 september 2014 is de vierde actie gestart, ‘Japie wilt weer kunnen fietsen’
	Op 21 september 2014 is de vijfde actie gestart, ‘Tinne wil de wereld blijven zien’.
	Op 15 oktober 2014 is de zesde actie gestart, ‘Een jongensdroom’, Johan Groskamp
	In november 2014 is de zevende actie gestart door Michel Tielbeke
	Daarnaast verdienen een aantal acties speciale vermelding:
	Jaap van Hoof heeft aandacht voor het Ushersyndroom gevraagd door middel van een Youtube filmpje. Ook het SBS programma´Hart van Nederland´ heeft hier op 24 oktober aandacht aan besteed1.
	https://www.youtube.com/watch?v=ecPs-UjSWhE
	Els Van Hoof heeft zich met een aantal vrijwilligers ingezet om kerstlichtjes te maken en te verkopen op de kerstmarkt in Eersel. De opbrengst kwam ten goede aan SWODB. Ter ondersteuning zijn er in november flyers besteld bij een drukkerij, welke verspreid gaan worden voor naamsbekendheid en verkrijgen van meer actievoeders en donateurs.
	Zevenheuvelennachtloop. Michel Tielbeke, Hedda de Roo en Nicole Lo-A-Njoe – Kort hebben meegelopen in de avond versie van de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Een grote prestatie gezien hun doofblindheid ten gevolge van het Usher syndroom! Daarnaast heeft het via een artikel in het AD naamsbekendheid opgeleverd.
	https://www.justgiving.nl/en/pages/8079-sponser-hedda-s-droom-genonderzoek
	Daarnaast heeft het bestuur zich ingezet voor het aanvragen van diverse subsidies en samenwerkingen:
	Expertisecentrum Doofblindheid Bartiméus in Doorn. Beide partijen staan positief tegenover samenwerking en in 2015 zal dit verder uitgebouwd worden.
	Kentalis: SWODB heeft in 2014 intensief contact gehad met het kennisteam Doofblindheid van Kentalis. Daarnaast heeft Kentalis onze aanvraag ondersteund om het goede doel te worden van de 4 mijl van Groningen in 2015. We zijn erg blij met deze steun.
	Congres "Beweeg in je kracht", 11 oktober, Utrecht
	Dit congres werd georganiseerd door Patiëntengroep Doofblinden van de oogvereniging. Op deze dag was het mogelijk om bovenop de entreekaart een bedrag extra te storten voor SWODB. Wij zijn erg blij met deze steun van Patientengroep Doofblinden. Hedda de Roo heeft een presentatie gegeven over haar masteronderzoek betreft seizoensgebonden depressie bij mensen met Retinitis Pigmentosa (met en zonder het syndroom van Usher).
	Symposium "Kwestie van betekenis", 17 oktober, Zeist
	Dit symposium werd georganiseerd door Bartiméus en ging over communicatie bij aangeboren doofblinden. Tijdens dit symposium kreeg Hedda de Roo spreektijd om te vertellen over SWODB.
	Acquired Deafblindness Network Conference, 5 november, Belfast
	Hedda de Roo aanwezig op dit internationale congres over Doofblindheid en heeft twee presentaties gegeven: (1) hoe zij zelf als persoon met het syndroom van Usher omgaat met deze aandoening, en (2) over haar masteronderzoek m.b.t. seizoensgebonden depressie bij mensen met RP (met en zonder het syndroom van Usher).
	College verworven doofblindheid, 17 december, Groningen
	Nicole Lo-A-Njoe – Kort heeft naast het overdragen van kennis betreffende verworven doofblindheid ook aandacht besteed aan de stichting.
	

	6. Bestedingen en activiteiten 2014
	Er is in 2014 geen wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door SWODB, maar er is wel een mooi bedrag gereserveerd voor wetenschappelijk onderzoek.

	7. Financiën
	7.1. Beoordelingsverklaring
	7.2. Balans
	Hieronder staat de balans weergegeven. De nummer in superscript verwijzen naar de gedetailleerde toelichting in sectie 7.5.
	31 december 2014
	31 december 2013
	Actief
	Vlottende activa
	Voorraad1:
	Promotiemateriaal
	€ 250
	€ 0
	€ 250
	€ 0
	Vorderingen1:
	Overige vorderingen en overlopende activa
	€ 5.677
	€ 0
	€ 5.677
	€ 0
	Liquide middelen2
	€ 87.957
	€ 71.279
	Totaal:
	€ 93.884
	€ 71.279
	31 december 2014
	31 december 2013
	Passief
	Reserves en fondsen3
	Bestemmingsreserve
	€ 92.722
	€ 70.800
	Overige reserves
	€ 479
	€ 479
	€ 93.251
	€ 71.279
	Kortlopende schulden4
	Overige schulden en overlopende passiva
	€ 633
	€ 0
	€ 633
	€ 0
	Totaal:
	€ 93.884
	€ 71.279
	7.3. Staat der Baten en Lasten
	Hieronder staat de winst- en verliesrekening weergegeven. De nummers in superscript verwijzen naar de gedetailleerde toelichting in sectie 7.6.
	31 december 2014
	31 december 2013
	Netto-omzet5
	€ 25.083
	€ 734
	Directiekosten6
	€ 3
	€ 27.546
	Toegevoegde waarde
	€ 25.080
	-€ 26.812
	Algemene kosten7
	€ 3.915
	€ 1.509
	€ 3.915
	€ 1.509
	Saldo
	€ 21.165
	-€ 28.321
	Financiële baten en lasten8
	€ 807
	€ 899
	€ 807
	€ 899
	Resultaat voor bestemming
	€ 21.972
	-€ 27.422
	Toevoeging/ontrekking aan:
	Bestemmingsreserve
	€ 21.972
	€ 0
	€ 21.972
	€ 0
	Resultaat na bestemming
	€ 0
	-€ 27.422
	7.4. Algemene toelichting op de balans en staat der baten en lasten
	Activiteiten
	Blijkens artikel 2 van de statuten heeft de stichting als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van doofblindheid en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door het werven van financiële middelen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
	De stichting beoogt niet het maken van winst.
	Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
	In deze jaarrekening is, voor de waardering van de activa en de passiva en voor de bepaling van het resultaat, gebruik gemaakt van fiscale grondslagen zoals opgenomen in de Wet Vennootschapsbelasting 1968.
	De jaarrekening is opgemaakt in euro’s (€) tenzij anders vermeld.
	Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
	Voorraad – De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen werkelijke inkoopprijzen of lagere marktwaarde, rekening houdend met incourantheid.
	Vorderingen – De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.
	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
	Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting.
	7.5. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
	Hieronder staat de gedetailleerde toelichting op de verschillende rubrieken uit de balans.
	1. Vlottende activa
	31 december 2014
	31 december 2013
	Voorraad promotiemateriaal
	Flyers
	€ 250
	€ 0
	€ 250
	€ 0
	Overige vorderingen en overlopende activa
	Nog te ontvangen Justgiving Donaties december
	€ 5.516
	€ 0
	Nog te ontvangen rentes
	€ 161
	€ 0
	Totaal
	€ 5.677
	€ 0
	2. Liquide middelen
	31 december 2014
	31 december 2013
	ING Bank, NL92INGB 005739600
	€ 262
	ING Bank, NL92INGB 005739600, kwartaalspaarrekening
	€ 86.597
	€ 71.017
	Totaal
	€ 87.957
	€ 71.279
	3. Reserves en Fondsen
	31 december 2014
	31 december 2013
	Bestemmingsreserve
	Balans per 1 januari
	€ 70.800
	€ 70.800
	Bij: toevoeging
	€ 21.972
	€ 0
	Balans per 31 december
	€ 92.772
	€ 70.800
	Overige reserves
	Balans per 1 januari
	€ 479
	€ 27.901
	Bij: toevoeging
	€ 0
	-€ 27.422
	Balans per 31 december
	€ 479
	€ 479
	4. Kortlopende schulden
	31 december 2014
	31 december 2013
	Overige schulden en overlopende passiva
	Nog te betalen bankkosten
	€ 28
	€ 0
	Nog te betalen accountantskosten
	€ 605
	€ 0
	Totaal
	€ 633
	€ 0
	7.6. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat der baten en lasten
	Hieronder staat de gedetailleerde toelichting op de diverse posten van de staat der baten en lasten
	5. Netto-omzet
	31 december 2014
	31 december 2013
	Donaties Justgiving
	€ 22.465
	€ 0
	Donaties Donateurs
	€ 2.193
	€ 720
	Donaties Congres
	€ 60
	€ 0
	Donaties Kerstmarkt
	€ 365
	€ 0
	Overige
	€ 0
	€ 14
	Totaal
	€ 25.083
	€ 734
	6. Directe kosten
	31 december 2014
	31 december 2013
	Besteed aan doelstellingen
	Subsidiebedrag oogvereniging Project Doofblinden
	€ 0
	€ 27.546
	€ 0
	€ 27.546
	Wervingskosten
	Promotiekosten algemeen
	€ 253
	€ 0
	Mutatie voorraad
	-€ 250
	€ 0
	€ 3
	€ 0
	Totaal
	€ 3
	€ 27.546
	7. Algemene kosten
	31 december 2014
	31 december 2013
	Beheer- en administratiekosten
	Kosten webhosting
	€ 0
	Kosten domeinnaam
	€ 0
	Kosten website SWODB
	€ 0
	Reiskosten bestuur
	€ 307
	Vergaderkosten
	€ 0
	Portokosten
	€ 0
	Kantoorkosten
	€ 0
	Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
	€ 0
	Relatiegeschenken/Cadeautjes
	€ 0
	Accountantskosten
	€ 0
	Huisvestingskosten “de paraplu”
	€ 554
	Salarisvergoeding
	€ 92
	Notariskosten
	€ 0
	€ 556
	Totaal
	€ 3.915
	€ 1.509
	8. Financiële baten en lasten
	31 december 2014
	31 december 2013
	Baten
	Rente opbrengsten
	€ 925
	€ 1.007
	Saldo
	€ 925
	€ 1.007
	Lasten
	Rente- en kosten bankier
	€ 118
	€ 108
	Saldo
	€ 118
	€ 108
	Totaal
	€ 807
	€ 899
	7.7. Overige toelichting
	In 2014 waren er, evenals in 2013, geen medewerkers in dienst van de stichting.
	7.8. Statutaire regeling inzake de winstbestemming
	In de statuten is geen regeling opgenomen omtrent de winstbestemming. Het bestuur is wel gerechtigd een reglement hieromtrent te maken. Vooralsnog is dit nog niet gedaan.
	7.9. Voorstel resultaatverwerking
	Vooruitlopend op een desbetreffend besluit van de algemene vergadering is het resultaat over het boekjaar 2014, ad. € 21.972 volledig toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

	8. Vooruitblik 2015
	SWODB beschikt over een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Het bestuur streeft ernaar om blijvend over de ANBI-verklaring te kunnen blijven beschikken. Daarnaast streeft het bestuur ernaar het CBF-certificaat voor kleine goede doelen te verwerven. Dit is een belangrijk doel voor 2015.
	Wij zijn van plan de stichting ver te kunnen laten groeien door verschillende fondsen aan te schrijven en door het verwerven van vaste donateurs. Graag geven wij ook gevolg aan de succesvolle sponsorloop van 2014 door middel van een aanvraag voor de charity run '4-mijl van Groningen'.


