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Algemeen
Stichting Beter Zien Anders Kijken (BZAK) is opgericht op 2 november 2015 te Rotterdam.
De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:
• De stichting heeft tot doel: een bijdrage te leveren aan de opbouw van de kwaliteit van
het leven van mensen met visuele beperkingen en hun omgeving, waarbij de kracht en
ervaringen van deze mensen centraal staat, waardoor zij in staat zijn om als volwaardige
individuen in de samenleving te participeren en de samenleving hun participatie niet
uitsluit op grond van hun visuele beperking;
• De stichting wil haar doel bereiken door: het organiseren/aanbieden van bijeenkomsten,
- trainingen, workshops en cursussen, - activiteiten, - samenwerking met organisaties
die opkomen voor de belangen van mensen met een visuele beperking.
• De stichting beoogt niet het maken van winst.
Meer informatie over de invulling van de doelstelling vindt u in het hoofdstuk activiteiten.
Het volgende maakt stichting Beter Zien Anders Kijken bijzonder:
• BZAK is een initiatief van de deelnemers zelf;
• BZAK gaat uit van lief en leed samen delen;
• BZAK wil de talenten van alle deelnemers bundelen en benutten;
• Bij BZAK zijn zowel mensen met en zonder een visuele beperking actief;
• BZAK werkt uitsluitend met vrijwilligers;
• De deelnemers aan de activiteiten van BZAK hebben diverse culturele achtergronden en
variëren sterk in leeftijd;
De Stichting heeft vanaf 1 januari 2017 de ANBI-status. Hierdoor bestaan er fiscale voordelen
voor de stichting en voor schenkers.

Het Bestuur
Per 1 januari 2020 was het bestuur samengesteld als volgt:
Dhr. Jan Sikken
Dhr. Gerard Versseput
Mevr. Beata Kolasa-Aapkes
Dhr. Carl Klaverweide
Dhr. Hans van Zuuren

voorzitter
secretaris en penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Op 10 mei stopte de heer Jan Sikken als bestuurslid. Hij werd op 3 juni als voorzitter
opgevolgd door Meriem Laamairi.
De heer Hans van Zuuren besloot per 6 juli 2020 te stoppen als bestuurslid.
In februari 2021 trad de heer Mehmet Demirbas toe als bestuurslid.
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De activiteiten van Beter Zien Anders Kijken
Veiligheid.
In het kalenderjaar 2020 heeft het bestuur van BZAK een reglement vastgesteld voor het
vrijwilligersbeleid. Daarin is vastgelegd dat alle vrijwilligers dus zowel het bestuur, de
taalcoaches als de ondersteuners een VOG (verklaring omtrent gedrag) moeten kunnen
overleggen.
Daarnaast dienen alle vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. Deze
overeenkomst bevat ook een gedragscode voor BZAK en de huisregels voor het huis van de
wijk in de Kipstraat.
In de gedragscode wordt ook verwezen naar een vertrouwenspersoon. Het reglement inzake de
vertrouwenspersoon is op 11 december 2020 vastgesteld. De contactpersoon is beschikbaar
om klachten rondom grensoverschrijdend gedrag te onderzoeken en hierop actie te nemen.
Tot eerste vertrouwenspersoon is benoemd de heer Rien de Haan.

Het wekelijkse lotgenotensupport en haar activiteiten
Op 6 maart 2020 ging de landelijke lockdown in. Door het snel om zich heen grijpende
coronavirus werden bijeenkomsten verboden. Het huis van de wijk ‘De Kip’ sloot haar deuren.
Op 1 juni 2020 werd de lockdown enigszins versoepeld. Dit betekende dat de lessen
Nederlands als tweede taal onder strikte voorwaardenweer weer konden starten. Het
lotgenotensupport kon helaas nog steeds geen activiteiten ontwikkelen en is tot op heden, mei
2021, gesloten.
Wel onderhouden Jerrel Volkerts en Rien de Haan contacten met de trouwste bezoekers van de
lotgenotenbijeenkomsten.

Het project ‘Samen Nederlands Leren’
Zoals hierboven beschreven stopten de lessen NT2 op 6 maart 2020. Per 1 juni startten deze
weer.
De lessen op woensdagochtend zijn alle verplaatst naar de vrijdag. Dit betekent dat de lessen
zijn ingekort tot 1 uur per cursist.
We hadden op de vrijdag twee ruimtes tot onze beschikking.
Vele, vooral zeer slechtziende en blinde cursisten, durfden ook na 1 juni 2020 niet te komen.
Zij zijn bang om tijdens de reis naar de Kipstraat besmet te worden. Wie visueel beperkt is kan
niet inschatten wat de afstand is tot een ander persoon.
In de zomer van 2020 gingen de lessen deels door. Zeker voor hen die geen kinderen thuis
hadden.
Begin november 2020 stopten de lessen nogmaals gedurende twee weken vanwege een
lockdown.
Half december stopten de lessen weer en op vrijdag 12 januari 2021 gingen de meeste
cursisten en taalcoaches weer aan de slag.
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Het aantal cursisten
In 2020 had BZAK in totaal 17 cursisten. Een mooi resultaat in tijden van corona maar ook in
vergelijking met de 9 cursisten die in 2019 les kregen.
Per 1 januari 2021 gingen tien cursisten verder met de NT2 cursus en stonden er nog vijf op de
wachtlijst.
De lesactiviteiten
De cursisten kregen 1 uur per week les. Helaas moesten we vanwege de coronamaatregelen
stoppen met de conversatielessen met vier cursisten.
Alle cursisten zijn half december getoetst. Twaalf cursisten scoorden een niveau hoger voor
luister- en spreekvaardigheid dan tijdens de intake.
In het najaar van 2020 startte BZAK voorzichtig met lessen alfabetisering. Dit is een succes en
BZAK verwacht hiervoor in 2021 meer aanmeldingen.
De vrijwilligers
In 2020 stopten twee vrijwilligers met lesgeven. Eén vanwege angst voor corona en de ander
door familieomstandigheden.
We verwelkomden per 1 juni 2020 vier nieuwe taalcoaches.
In september organiseerde BZAK een scholingscursus. De volgende, die eind november 2020
op het programma stond, is geannuleerd. Dit ook vanwege de lockdown.
Subsidie
Per 1 januari 2020 ontving BZAK subsidie van de gemeente Rotterdam voor één jaar.
De subsidieaanvraag voor 2021 is in december ingediend.
Stichting Taal aan ZEE
In Den Haag werkt BZAK sinds augustus 2019 samen met ‘Taal aan Zee ‘. Deze organisatie
regelt en begeleidt het taalonderwijs aan visueel beperkte migranten aan huis en op het kantoor
In 2020 gaf de taalcoördinator van BZAK twee trainingen aan vrijwillige taalcoaches in Den
Haag. In februari in het gebouw van ‘Taal aan Zee’ en in november online.

De toekomst
Het ‘lotgenotensupport’ in Rotterdam zal met steun van WMO Radar worden voortgezet in het
Huis van de Wijk ‘De Kip’ aan de Kipstraat.
Dankzij de ontvangen subsidie van de Gemeente Rotterdam voor het project ‘Samen
Nederlands Leren’ en de bereidheid van de docenten kunnen de lessen voortgezet worden.
De samenwerkingsverbanden met Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek, Bartiméus, Koninklijke
Visio, Coalitie Erbij en WMO Radar zullen worden voortgezet.
BZAK kijkt uit naar een versoepeling van de regels rondom de lockdown. Dit zou kunnen
betekenen dat we in de zomer van 2021 weer open mogen.
We zouden dan de plannen uit kunnen voeren die we voor 2020 planden. Denk hierbij aan
enkele excursies met de taalcursisten, voorlichting tijden het lotgenotensupport en een
hulpmiddelenbeurs in november.
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Een woord van dank
De stichting mag terugkijken op een moeizaam maar toch vruchtbaar jaar waarin alle
betrokkenen hun uiterste best hebben gedaan. De stichting is veel dank verschuldigd aan
eenieder die zich heeft ingezet om de stichting goed te laten functioneren.
Speciale aandacht willen wij vragen voor de niet aflatende inzet van de taalcoaches die op
vrijwillige basis onze cursisten begeleiden.
Ook de inzet en gedrevenheid van directeur Jerrel Volkerts die komend jaar hopelijk weer
activiteiten kan organiseren en van Tonny van Breukelen die het taalproject coördineert mag
hier niet onvermeld blijven.
Wij zijn vol vertrouwen dat de unieke rol die het lotgenotensupport heeft zich later in 2021 weer
kan bewijzen. Dank aan iedere deelnemer en in het bijzonder aan Rien de Haan die de
communicatie binnen het lotgenotensupport verzorgt.
Wij zijn natuurlijk ook dank verschuldigd aan Koninklijke Visio en Bartiméus voor alle
medewerking die wij van hen ook het afgelopen jaar hebben verkregen. Hun financiële
ondersteuning voor het taalonderwijs is afgesloten met een schenking voor de aanschaf van
hulpmiddelen.
Dank ook aan Hans van Zuuren en Jan Sikken voor het werk dat zij ten behoeve van BZAK als
bestuurslid van BZAK hebben verricht.
Tot slot zij vermeldt dat de medewerking van en facilitering door WMO Radar voor onze
stichting van groot belang is. Het bestuur van BZAK spreekt hiervoor zijn hartelijke dank uit en
ziet uit naar de voortzetting van onze prima relatie.

Rotterdam, 28 mei 2021.
Namens het bestuur,

Meriem Laamairi

Gerard Versseput

Voorzitter

Secretaris

Informatie over de Stichting:

Stichting ‘Beter Zien Anders Kijken’
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
Telefoonnummer: 0640 724568
E-mailadres: info@beterzienanderskijken.nl
Website: www.beterzienanderskijken.nl
KvK. Rotterdam nr.: 64502120
Bankrekening: NL14 INGB 0007 1647 70
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Jaarrekening
over het boekjaar 2020

Rotterdam, 28 mei 2021

Stichting ‘Beter Zien Anders Kijken’
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
E-mailadres: info@beterzienanderskijken.nl
Website: www.beterzienanderskijken.nl
Mobiel: 06-40724568
KvK. Rotterdam nr.: 64502120
Bankrekening: NL14 INGB 0007 1647 70
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Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

31 december 2020
€

31 december 2019
€

ACTIVA
Vaste activa
Inventaris
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserves
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva

Totaal passiva

9.851
---------9.851
======

8.166
----------8.166
======

€

€

1.090

352

3.255
5.506
----------8.761
-----------

1.347
6.467
----------7.814
------------

9.851
======

8.166
======
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Winst- en verliesrekening over 2020

BATEN
Donaties BZAK
Samen Nederlands Leren Rotterdam
Samen Nederlands Leren Den Haag
Overige projecten
Totale baten
LASTEN
Stichting BZAK
Train de Trainers Den Haag
Samen Nederlands Leren R’dam
Samen Nederlands Leren Den Haag
Overige projecten
Totale lasten
Resultaat

2020

2019

€

€

1.254
8.254

725
5.122
240

---------9.508

-----------6.087

516

437

8.254

5.122
240
131
----------5.930
----------157
======

---------8.770
---------738
=====
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Toelichting op de jaarrekening
Stichting
Stichting Beter Zien Anders Kijken is opgericht op 2 november 2015 te Rotterdam.
De Stichting is statutair gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 64502120. RSIN is 855693836.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine
rechtspersoon. Zoals toegestaan in artikel 2:396 lid 6 BW zijn voor de waardering van
activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen voor de
bepaling van het resultaat, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Beter Zien Anders Kijken te Rotterdam bestaan
voornamelijk uit:
− SBI- code: 86929 - Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en
overige gezondheidszorg ondersteunende diensten;
− Een bijdrage leveren aan de opbouw van de kwaliteit van het leven van mensen
met een visuele beperking en hun omgeving. De kracht en ervaringen van deze
mensen staat hierbij centraal, waardoor zij in staat zijn om als volwaardige
individuen in de samenleving te participeren.

ANBI
De Stichting Beter Zien Anders Kijken heeft per 1 januari 2017 de ANBI-status
verkregen.
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Grondslagen voor de balanswaardering
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder aftrek
van een voorziening voor oninbaarheid.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans
ACTIVA

31-12-2020
€

31-12-2019
€

VASTE ACTIVA
Inventaris

0
=======

0
=======

851
9.000
---------9.851
=======

8.166
----------8.166
=======

352
738
--------1.090
=======

194
157
------------351
========

3.245

1.207
131
10
---------1.348
=======

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
ING Bank Betaalrekening NL14 INGB 0007 1647 70
ING Bank Spaarrekening NL14 INGB 0007 1647 70
Totaal Activa

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Stand per begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Vrijwilligersvergoedingen 2020 kwartaal 4
Tickets
Nog te betalen bankkosten 2020

Overlopende passiva
Vooruit ontvangen Gemeente Rotterdam
Vooruit ontvangen Visio project SNL Rotterdam
Vooruit ontvangen Bartiméus project SNL Rotterdam

Totaal Passiva

10
----------3.255
=======
5.506

------------

3.976
2.491
-----------

5.506
======

6.467
======

9.851
======

8.166
======
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Toelichting op de winst- en verliesrekening

2020

2019

€

€

1.254

725

8.254

5.083
40
240

---------9.508
=====

--------6.088
====

129
387
------516
=====

153
284
--------437
=====

2.700
4.735
794
25
--------8.254
======

1.889
2.793
401
40
--------5.123
=====

--------0
======

201
39
---------240
======

--------0
=====

131
---------131
======

738
---------9.508
======

157
----------6.219
======

Baten
Donaties BZAK
Train de Trainers Den Haag Oogfonds
SNL Rotterdam subsidies Visio en Bartiméus
Eigen bijdragen SNL Rotterdam
SNL Den Haag subsidie Oogfonds

Lasten
Stichting BZAK
Adviseur
Publiciteit en website
Kantoorkosten
Totaal lasten BZAK

Samen Nederlands Leren Rotterdam
Vergoedingen projectleider en taalcoördinator
Vergoedingen docenten
Lesmateriaal
Overige kosten
Total lasten SNL Rotterdam
Samen Nederlands Leren Den Haag
Lesmateriaal
Werving en flyers
Totaal lasten SNL Den Haag

Overige projecten
Variétéproject 2019
Totaal Lasten overige projecten

Resultaat 2020 resp. 2019
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De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Beter Zien
Anders Kijken te Rotterdam op 28 mei 2021

Meriem Laamairi
Voorzitter

Gerard Versseput
Secretaris en penningmeester

Carl Klaverweide
Bestuurder

Beata Kolasa
Bestuurder

Mehmet Demirbas
Bestuurder
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