
 

 

Bestuursverslag 2021 

Evenals 2020 werd 2021 gekenmerkt door de corona-pandemie. Een lockdown in januari, 

met verlenging in februari en maart. Ondanks strenge maatregelen bleven de besmettingen 

stijgen. In de zomer kwam het leven weer een beetje op gang, maar veel contact bleef uit 

den boze.  

Dat had ook voor onze stichting de nodige consequenties. Gerichte acties ter vergroting van 

de inkomsten bleken eigenlijk niet goed mogelijk. Waar we oorspronkelijk in gedachten 

hadden om een aantal bedrijven gericht te benaderen, bleken die doorgaans nog vaak 

gesloten en/of anderszins bezig met de gevolgen van de pandemie. Helaas was het ook niet 

mogelijk om activiteiten te ontplooien om het aantal donateurs te verhogen, terwijl we daar 

wel op hadden willen inzetten.  

Om onze bestaande donateurs niet uit het oog te verliezen, is in de eerste maanden van 

2021 een belactie georganiseerd waarin we velen van hen persoonlijk hebben kunnen 

benaderen. De respons hierop was positief. We hebben nog immer enkele duizenden 

donateurs, die ons trouw blijven ondersteunen. Al met al is in 2021 bijna € 180.000 aan 

donaties binnengekomen. Tegenover deze inkomsten stonden om voornoemde redenen 

weinig kosten. Het bedrijf Emolife, dat ons op plezierige professioneel begeleidt en onze 

administratieve processen uitvoert, vormde de grootste kostenpost. 

 

In 2021 heeft Niet Blind intensief gezocht naar mogelijkheden om de wetenschappelijke 

oogheelkundige wereld sterker te betrekken bij haar activiteiten. De contacten zijn uitstekend 

en alle vooraanstaande oogheelkundige wetenschappers ondersteunen Niet Blind van harte 

bij alle initiatieven om meer fondsen voor wetenschappelijk onderzoek bijeen te krijgen. 

Tegelijkertijd is het lastig voor dezelfde wetenschappers om voldoende tijd vrij te maken voor 

de noodzakelijke samenwerking en afstemming. De budgetten voor wetenschappelijk 

oogheelkundig onderzoek zijn met  € 1 à 1,5 miljoen per jaar relatief en absoluut veel te 

beperkt om echt resultaat te kunnen boeken. Er is een manifest geschreven over de 

noodzaak voor meer onderzoek. Naar buiten toe lukt het maar niet om media-aandacht te 

genereren. Onderzoekprogramma’s zijn landelijk maar beperkt op elkaar afgestemd en 

vraagt om een betere prioriteitsstelling . Niet Blind wil graag een eigen gedegen 

Wetenschapppelijke Raad om hier samen met de academische oogheelkundige wereld een 

slag te kunnen maken. Aanvragen voor nieuwe onderzoeksprojecten moeten hierin passen 

en Niet Blind wil deze goed kunnen beoordelen. In 2021 is Maarten Mourits, emeritus 

hoogleraar Oogheelkunde, toegetreden tot het bestuur om dit verder op te zetten. Daarbij is 

contact gelegd met jonge veelbelovende onderzoekers uit meerdere academische 

ziekenhuizen om te zien of zij in staat zouden zijn om nieuw elan toe te voegen en een 



vliegwieleffect te bewerkstelligen. Helaas was er in de academische centra onvoldoende 

bereidheid om deze jonge onderzoekers voldoende tijd en gelegenheid te geven om echt 

stappen te kunnen zetten en dit daadwerkelijk te realiseren, ondanks hun aanvankelijk 

enthousiasme. Het heeft Maarten Mourits doen besluiten zijn bestuurslidmaatschap te 

beëindigen. Het bestuur beraadt zich over de vraag hoe we tot een succesvol 

onderzoeksprogramma kunnen komen. Alle partijen zijn het eens over de grote noodzaak 

hiervan, we hopen dat de academische oogheelkundige wereld ook daadwerkelijk veel meer 

stappen naar buiten gaat maken.  

 

Bestuurlijk was het een lastig jaar. Na het vertrek van Wecke Fassbender in 2020 bleef Niet 

Blind in 2021 zonder voorzitter. Paul Hassels Mönning had zich graag willen inzetten om 

meer bedrijven bij Niet Blind te betrekken, maar in het coronajaar is dit niet van de grond 

gekomen. De focus blijft toch veeleer liggen bij het verwerven van (veel) meer particuliere 

donateurs. Maarten Mourits heeft in 2021 veel tijd geïnvesteerd in Niet Blind en het bestuur 

is hem daar dankbaar voor.  Mia Langendijk en Arnoud de Roij van Zuijdewijn hebben de 

lopende zaken geregeld. We hebben veel steun ondervonden van Emolife. En er is 

regelmatig overleg geweest met Frits Hirschstein, de oprichter van Niet Blind. Zijn 

betrokkenheid als adviseur van de stichting Niet Blind is vanaf het begin groot geweest. Zijn 

kennis en ervaring vanuit Kika zal hij in de komende jaren nog meer gaan inzetten voor Niet 

Blind. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

 

 



 Stichting Niet Blind 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020 PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

Materiële vaste activa 0 0 Eigen vermogen 418.463 282.996

Eigen vermogen 282.996 282.996

Resulaat 135.467 0

Vreemd vermogen 0 0

Vlottende activa 419.113 283.621 Vlottende passiva 650 625

Liquide middelen 419.113 283.621 Nog te betalen 650 625

TOTAAL ACTIVA 419.113 283.621 TOTAAL PASSIVA 419.113 283.621

Exploitatie 2021 2021 2020

Baten

Donaties giften 178.565 202.687

Rente 0 0

Totaal baten 178.565 202.687

Lasten

Bankkosten 7.882 7.653

Rentekosten 352 0

Verzekeringen 194 171

Wervingskosten Emolife 34.186 35.000

Overige kosten 483 554

Totaal Lasten 43.098 43.378

Resultaat 135.467 159.309

Toelichting: 

- In 2021 heeft corona een grote rol gespeeld bij vele goede doelen, ook bij Niet Blind. Er zijn daardoor weinig nieuwe initiatieven ontwikkeld. 

- Gelukkig hebben wij een trouwe schare donateurs die ons zijn blijven steunen. Daar zijn we hen dankbaar voor.

- Begin 2021 is een telemarketing-actie gehouden ter behoud van donateurs. Daar is positief op gereageerd.

- De afgelopen jaren zijn qua activiteiten rustig verlopen, waardoor geen extra inkomsten zijn verkregen. Het vermogen loopt gestaag op.

- In 2022 zijn nieuwe initiatieven genomen ter voorbereiding van acties om Niet Blind meer en beter onder de aandacht van het publiek te brengen.

Balans per 31 december 2021


