
 

 

 

 

 

   

Jaarverslag 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:info@beterzienanderskijken
http://www.beterzienanderskijken.nl/


                                                                                                                              
 

 

2 

 

 

Inhoud 

 

Voorwoord van de voorzitter…..………………………………………………………… 3 

 

1. Verslag van het bestuur …………………………………………………………….. 4 

1.1 Het lotgenotencontact. ………………………………………………………. 4 

1.2 De kookgroep …………………………………………………………………  5 

1.3 Het project ‘Train de Trainers’ …………………………………………….... 5 

1.4 Het project ‘WIBI massage’ …………………………………………………. 6 

1.5 Het project ‘Nul Zien in 010’ …………..…………………………………….. 7 

1.6 De ‘Centenvereniging’ ……………………………………………………….. 7 

1.7 Begeleiding algemeen ……………………………………………………….. 7 

1.8 De voelwand van MOSE – Makes more sense …………………………… 8 

1.9 De pluktuin in Rotterdam ……………………………………………………. 8 

1.10 Naamsbekendheid en promotie ……………………………………………….8 

 

2. Toekomst ……………………………………………………………………………... 9 

 

3. Organisatie …………………………………………………………………………… 9 

 

4. Een woord van dank………………………………………………………………… 10 

 

Jaarrekening ……………………………………………………………………………..  11 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              
 

 

3 

 

Voorwoord van de voorzitter 

Stichting Beter Zien Anders Kijken heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 

leven van mensen met een visuele beperking en hun omgeving. Hierbij staan de kracht en 

ervaringen van deze mensen centraal, zodat zij in staat zijn om als volwaardige individuen in 

de samenleving te participeren. Dit wordt bereikt door onderlinge steun, uitwisseling van 

informatie en sociale netwerkcoaching. 

 

 

Wat maakt stichting Beter Zien Anders Kijken bijzonder: 

• Beter Zien is een initiatief van de deelnemers zelf 

• Beter Zien gaat uit van lief en leed samen delen 

• Beter Zien wil de talenten van alle deelnemers bundelen en benutten 

• Bij Beter Zien werken mensen met en zonder visuele beperking samen 

• De deelnemers aan Beter Zien hebben diverse culturele achtergronden. 

• De deelnemers aan Beter Zien variëren sterk in leeftijd 

 

 

Na haar oprichting op 2 november 2015 heeft stichting Beter Zien Anders Kijken, opererend 

vanuit het Huis van de Wijk aan de Kipstraat, haar vleugels verder uitgeslagen. Vóór de 

oprichting had directeur Jerrel Volkerts al enkele activiteiten opgezet zoals het opstarten van 

de inloopochtenden, het organiseren van een tocht naar Hoek van Holland, kennismaking 

met het tandemfietsen en een bezoek aan de Pluktuin. Bij de inloopochtenden ontstond al 

gauw een vaste kerngroep van blinden en slechtzienden. De meeste ideeën en activiteiten 

zijn tijdens de inloopochtenden ontstaan en besproken. Uit Jerrels eerdere analyse en ook 

vanuit zijn eigen ervaringen bleek dat veel mensen met een visuele beperking in een sociaal 

isolement verkeren. Hierdoor is de kwaliteit van leven in het geding vanwege het ontbreken 

van een netwerk. Aangewezen instanties als Koninklijke Visio en Bartiméus kunnen aan dit 

specifieke onderdeel geen of onvoldoende aandacht geven vanwege gebrek aan financiële 

middelen. Met deze kennis heeft Jerrel een burgerinitiatief ingediend bij WMO Radar voor 

het bekostigen van de cursus ‘Natuurlijk een Netwerkcoach’. Deze cursus beoogt het in 

stand houden en/of vergroten van het netwerk van personen met een visuele beperking. Ook 

het tegengaan van eenzaamheid is één van de doelstellingen. De cursus is vóór de 

oprichting van de stichting door 8 visueel beperkten met goede resultaten gevolgd. 

Onze stichting heeft voor de activiteiten de volledige medewerking en waar mogelijk 

facilitering van WMO Radar gekregen. Voor de activiteit ‘tandemfietsen’ uitgevoerd in 2015 

heeft de stichting een donatie ontvangen van de Dirk Kuyt Foundation. 

 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die in het jaar 2016 hebben 

plaatsgevonden. Tevens wordt een overzicht van de externe contacten en de publiciteit 

beschreven. Daarnaast wordt de financiële positie weergegeven. Wat de financiën betreft zij 

opgemerkt dat de financiering van het taalproject ‘Samen Nederlands Leren’, waar de 

stichting zich sterk voor wil maken, helaas nog moeizaam verloopt op dit moment. Vanwege 

bezuinigingen bij de Gemeente Rotterdam zal financiële ondersteuning voor dit project door 

middel van een subsidieaanvraag waarschijnlijk niet gehonoreerd worden. We blijven ons 

echter sterk maken voor dit project en er vindt nu onderzoek plaats naar andere 

mogelijkheden van financiering. 
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1. Verslag van het bestuur 

In 2016 heeft de stichting verschillende activiteiten opgezet en de eerder genoemde 

inloopochtenden verder voortgezet onder de naam ‘lotgenotencontact’. Er is een start 

gemaakt met het project ‘Train de Trainers’ door het opleiden van de trainers voor het 

taalproject ‘Samen Nederlands Leren’. De contacten met de stichtingen ‘Koninklijke Visio’ 

en Bartiméus zijn verstevigd en met het Oogziekenhuis is een nauwe samenwerking 

ontstaan. Om migranten met een visuele beperking te bereiken is het netwerk uitgebreid 

met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk en GGD. 

Het netwerk is ook van belang voor het taalproject dat in 2017 van start zal gaan. 

 

1.1 Het lotgenotencontact 

 

 

Elke week organiseert de stichting een inloop waarbij ‘lotgenotencontact’ centraal staat. 

Hier wordt een luisterend oor, herkenning en steun gevonden en kan men elkaar wegwijs 

maken in de wereld van blinden en slechtzienden. Tijdens deze inloopochtenden hebben 

ook diverse activiteiten en workshops plaatsgevonden.  

 
Eén van de spontane acties was een korte workshop ‘Wibi Massage’ gegeven door 

Wierinder Biharie. Wierinder, zelf visueel beperkt, heeft zich deze techniek eigen gemaakt 

via een opleiding en praktijkervaring en timmert aan de weg om zelfstandig ondernemer te 

worden. Tijdens deze workshop werden enkele visueel beperkte gasten, onder 

begeleiding van Wierinder en een assistent, in de gelegenheid gesteld om zelf deze 

massage uit te voeren bij andere gasten. 
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Een andere actie was een workshop ‘Verbeeld je droom’, georganiseerd door Tineke 

Noordzij. Beeldend kunstenaar Tineke heeft deze activiteit op verzoek van één van onze 

trouwe bezoekers georganiseerd. De aanwezigen kregen de opdracht om een tekening 

van hun recente droom te maken. Daarna kon iedereen zijn of haar verhaal hierover 

vertellen. 

 

Hoewel de keuken van het Huis van de Wijk tijdens lunchuur diverse broodjes tegen een 

zeer lage prijs verstrekt konden enkele leden het niet laten om af en toe zelfgemaakte 

lekkernijen mee te nemen en uit te delen. 

 

De inloopochtenden verlopen steeds weer in een gezellige sfeer met wisselende aantallen 

variërend tussen 8 en 25 gasten. Ook voormalig buitenlandse visueel beperkte ingezeten 

hebben de weg gevonden naar deze ochtenden. Tijdens deze ochtenden worden vaak 

ook ideeën en plannen besproken. 

 

Dhr. Rien de Haan, zelf ook visueel beperkt, treedt op als coördinator in samenwerking 

met directeur Jerrel Volkerts. 

 

 

1.2 De kookgroep 

Nadat in 2016 spontaan twee keer een kooksessie was georganiseerd is hieruit een 

kookgroep ontstaan. Er worden plannen ontwikkeld om één keer in de maand een diner 

op te dienen door en voor eigen gasten. Zij mogen gebruik maken van de keuken van het 

Huis van de Wijk. Koninklijke Visio stelt eventueel hun keuken ook ter beschikking. 

 
 
1.3 Het project ‘Train de Trainers’ 

 

In 2016 hebben wij kennis gemaakt met mevrouw Tonny van Breukelen. Na haar 

academische studie Nederlands en Nederlands als tweede taal heeft mevrouw Van 

Breukelen ervaring opgedaan als docente Nederlands en les gegeven aan hoger 

opgeleide anderstaligen. Later volgden lessen Nederlands als tweede taal voor mensen 

met een visuele beperking.  



                                                                                                                              
 

 

6 

 

Tijdens haar lessen bij Visio Amsterdam en Visio Leiden ontdekte zij dat er voor 

migranten met een visuele beperking die Nederlands willen leren geen voorzieningen zijn. 

Zij krijgen in de meeste gevallen vrijstelling van inburgering. Hierdoor hebben ze eigenlijk 

niet de kans om te participeren in de Nederlandse samenleving. 

 
Samen met mevrouw Van Breukelen heeft onze stichting een traject ontwikkeld om 

toekomstige docenten op te leiden voor het geven van lessen Nederlands als tweede taal 

voor migranten met een visuele beperking. De trainingen hebben in het najaar 

plaatsgevonden verspreid over 7 dagdelen.  

In december 2016 hebben wij aan de zeven docenten hun certificaten mogen uitreiken. 

Voor dit traject heeft onze stichting subsidie van het Oogfonds mogen ontvangen en zijn 

wij door WMO Radar gefaciliteerd in de vorm van huisvesting en consumpties. 

 

  

 

Door deze trainingen heeft onze stichting de beschikking over docenten Nederlands die 

mensen met een visuele beperking die de Nederlandse taal niet beheersen de 

basisbeginselen van de Nederlandse taal bij brengen. Migranten met een visuele 

beperking worden zo op weg geholpen. Hiervoor zijn er contacten gelegd met 

verschillende instanties zoals het Oogziekenhuis, Koninklijke Visio, Bartiméus en 

Vluchtelingenwerk. Ook zal door middel van flyers en berichtgevingen in bladen verder 

bekendheid aan dit project gegeven worden. 

 

 

1.4 Het project ‘WIBI massage’  

Nadat Wierinder Biharie in 2013 een massagecursus bij Koninklijke Visio te Rotterdam 

had gevolgd en met succes had afgerond hebben wij kennis met hem mogen maken. 

Wierinder is 33 jaar en heeft een visuele beperking met een gezichtsvermogen van 

minder dan 10%. Zijn baan in een massage salon die hij na zijn opleiding had gaf hem 

geen voldoening vanwege de slechte arbeidsomstandigheden. Hij wilde voor zichzelf 

beginnen en nadat hij kennis met ons had gemaakt heeft één van de gasten, nu 

bestuurslid, als oud-ondernemer de begeleiding en advisering op zich genomen. Na een 

rustige start begin 2016 had hij na zes maanden het volgende bereikt: vaste massage 

contracten op locatie bij bedrijven en instellingen.  
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Via de internet organisatie ‘Treatwell’ zijn gegevens van zijn privé massage salon op 

internet opgenomen. Hij heeft ook contact gemaakt met een uitzendbureau in Amsterdam 

voor visueel beperkte masseurs die hem regelmatig inschakelen bij massage opdrachten.  

 

Wierinder: “Ik streef ernaar om uiteindelijk als zelfstandig ondernemer door het leven te 

gaan”.  

 

 

1.5 Het project ‘Nul Zien in 010’ 

In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam hebben studenten een project uitgevoerd 

waarbij personen zonder gezichtsbeperking zich in de wereld van visueel beperkten 

konden inleven. Vol enthousiasme en creativiteit gingen zij te werk. Zij kregen de 

beschikking over verschillende ruimtes van het Huis van de Wijk aan de Kipstraat en 

wisten financiële bronnen aan te boren om bijvoorbeeld een DJ te strikken en te zorgen 

voor de nodige consumpties tijdens het evenement. Met medewerking van Koninklijke 

Visio en Bartiméus werden bezoekers geconfronteerd met situaties die visueel beperkten 

vrijwel dagelijks ondervinden. Zo kregen bijvoorbeeld deelnemers die zich daarvoor 

aandienden de opdracht om met een geleidestok de weg naar buiten te vinden. Hiervoor 

kregen zij een bril opgezet die een bepaalde oogaandoening simuleert. Natuurlijk liep een 

begeleider mee. Ondanks het slechte weer die dag en enkele andere evenementen in 

Rotterdam was dit evenement met een opkomst van ongeveer 80 bezoekers zeker 

succesvol te noemen. Een dikke voldoende was voor de studenten de beloning. 

 
 
1.6 De ‘Centenvereniging’ 

Enkele deelnemers van het lotgenotencontact hebben contact gelegd met de 

‘Centenvereniging’ te Rotterdam die ieder jaar een aantal gratis activiteiten organiseert 

voor blinden en slechtzienden. Activiteiten zoals uitstapjes naar Diergaarde Blijdorp en het 

Spoorwegmuseum, Kerstdiner in het Van der Valk Hotel te Rotterdam of op andere 

locaties. Hiervan hebben zij enkele keren gebruik gemaakt. 

 

 

1.7 Begeleiding algemeen 

Het begeleiden van blinden is een één op één gebeuren. 

Binnen de groep van deelnemers aan het ‘lotgenotencontact’ heeft zich een groep van 

vrijwilligers gevormd die visueel beperkte deelnemers begeleiden bij uitstapjes, 

boodschappen doen, huishoudelijk hulp, doktersbezoek en/of hulp bij financiële zaken. 
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1.8  De voelwand van MOSE – Makes more sense 

 
 

In januari 2016 hebben drie deelnemers van het lotgenotencontact op uitnodiging van 

MOSE een test uitgevoerd op de voelwand. De voelwand is onder andere ontwikkeld voor 

angstreductie in wachtkamers van zorginstellingen en ziekenhuizen. De ontwikkelaars 

wilden de ervaringen weten die blinden en slechtzienden hierbij ondergaan. 

 

 

1,9  De pluktuin in Rotterdam 

In 2016 hebben deelnemers van onze stichting, op uitnodiging van de organisatie, drie 

bezoeken gebracht aan de Pluktuin van de Essenburgsingel in Rotterdam. De bezoekers 

zijn dan samen in en verbinden zich met de natuur. 

 

       

 

Voor de visueel beperkten was het een aparte gewaarwording om met een vlot van de 

aankomstplaats naar de tuin te varen. Daar aangekomen waren de verschillende geuren 

vooral voor blinden een prettige ervaring. Samen met medewerkers van de tuin konden 

de deelnemers gerechten maken met producten uit de tuin. De verschillende hoekjes in 

de tuin gaven gelegenheid om in kleine groepjes te genieten van de rust. 

 

 

1.10 Naamsbekendheid en promotie 

Er zijn folders voor diverse activiteiten ontwikkeld en afgedrukt. Deze zijn verspreid via 

belangrijke contacten zoals Koninklijke Visio, Bartiméus, het Oogziekenhuis Rotterdam en 

het Huis van de Wijk in de Kipstraat. Aan het eind van het jaar is een website ontworpen 

die vanaf begin 2017 operationeel is. Website: www.beterzienanderskijken.nl. 

Voor het maken van contact is behalve het mobielnummer: 06-40724568 ook het e-

mailadres info@beterzienanderskijken.nl ter beschikking. 

http://www.beterzienanderskijken.nl/
mailto:info@beterzienanderskijken.nl
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2 Toekomst 

Voor het jaar 2017 zijn er de volgende ambities en plannen in ontwikkeling: 

• Wij streven naar uitbreiding van het aantal deelnemers en vrijwilligers tijdens de 

inloopochtenden voor het lotgenotencontact. Behalve het Huis van de Wijk aan de 

Kipstraat zullen ook andere locaties in Rotterdam gezocht worden. De ideeën en 

suggesties die spontaan ontstaan tijdens deze ontmoetingen zullen serieus worden 

besproken en waar mogelijk leiden tot acties. 

• De samenwerkingsverbanden zullen verder verstevigd worden en het netwerk zal verder 

uitgebreid worden. Twee voorbeelden hiervan zijn: 

- SPIRIT55+, een belangenvereniging in het Centrum van Rotterdam. Slechtziendheid 

met alle daarbij komende problemen komt vaker voor bij het ouder worden. 

- BELFLEUR is een vrijwilligersorganisatie voor ouderen en hulpbehoevenden in het 

Centrum van Rotterdam die onder de paraplu van WMO Radar opereert. Zij zetten 

vrijwilligers in voor boodschappen doen, ramen zemen, doktersbezoek, het maken van 

wandelingen, kleine klussen in huis en hulp bij financiële zaken. 

• Voor het taalproject ‘Samen Nederlands Leren’ ligt een subsidieaanvraag bij de 

Gemeente Rotterdam en er zullen ook enkele fondsen worden benaderd. Afhankelijk van 

het aantal aanmeldingen van cursisten zullen meerdere locaties worden aangezocht. 

Inmiddels zijn er al twee locaties waar de lessen gegeven kunnen worden. De opgeleide 

docenten uit het project ‘Train de Trainers’ zijn zonder uitzondering flexibel inzetbaar wat 

de locatie betreft. 

• De samenwerking met de Hogeschool Rotterdam zal worden voortgezet. Het concept van 

het project ‘Nul Zien in 010' krijgt onder een ander naam en met andere studenten 

navolging in het gebied Delftshaven. Ook zal in samenwerking met studenten van deze 

instelling een symposium worden georganiseerd. 

• Het tandemfietsen is een geliefde activiteit voor blinden en slechtzienden. Wij zullen voor 

2017 ook weer zo’n tocht organiseren. Behalve een aparte fietstocht wordt ook bekeken 

om een combinatie te maken met andere activiteiten. Onze gedachten gaan uit naar een 

combinatie van een fietstocht naar het Kralingse bos, bij de zeilvereniging Stichting Plons 

een uurtje zeilen en ter afsluiting een BBQ op het terrein van Plons. Hiervoor zal de Dirk 

Kuyt Foundation voor sponsoring worden benaderd. 

• Het maken van een dagtocht bijvoorbeeld naar Hoek van Holland was ook één van de 

ideeën van de deelnemers. Bij mooi weer willen wij dit wederom organiseren met 

deelnemers en begeleiders. 

• Twee van onze visueel beperkte deelnemers beoefenen de sport ‘Goalball’. Dit is een 

balspel voor blinden en slechtzienden. Ook mensen zonder gezichtsbeperking doen 

geblinddoekt hieraan mee. Zij zullen samen met andere deelnemers van onze stichting 

een sportdag hiervoor organiseren. Er zal een aanvraag voor ondersteuning worden 

ingediend bij de Gemeente Rotterdam afdeling ‘Sport en Recreatie’.  

• De werkdruk voor de directeur zal met alle komende activiteiten wel erg groot worden. Het 

bestuur zal in 2017, samen met deelnemers aan het lotgenotencontact, onderzoeken hoe 

wij ondersteuning kunnen organiseren. 
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Balans per 31 december 2016 
(Na resultaatbestemming) 
 
 
 31 december 2016 

 € 

ACTIVA 

Vaste activa  
Inventaris  250 

Vlottende activa 
Vorderingen  
Overlopende activa  
 ------------- 
 0 
 
Liquide middelen 1.453 
 
 ----------- 
Totaal activazijde 1.703 
 ====== 
 
 
 
 

PASSIVA  € 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserves 125 
 
Kortlopende schulden 
Crediteuren 1.578 
Overlopende passiva  
 ------------- 
 1.578 
 --------------- 
 
Totaal passivazijde 1.703 
 ======== 
  



                                                                                                                              
 

 

13 

 
 
 
 

 
Winst- en verliesrekening over 2016 
 
 
 2016 
 
 € 
  
BATEN 
 
SBZAK 884 
Project Train de Trainers 2.287 
 ------------ 
Totale baten 3.171 
 
LASTEN  
 
SBZAK 759 
Project Train de Trainers 2.287 
 ------------ 
 
Totale lasten 3.046 
 
 --------------- 
Resultaat 125 
 ======== 
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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. 
 
Verlengd boekjaar 

De Stichting is opgericht op 2 november 2015. Over de jaren 2015 en 2016 wordt 
hierbij een verlengd boekjaar gepresenteerd. 
 
 
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 gezondheidszorgondersteunende 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 centraaI, waardoor zij in staat zijn om als volwaardige 
individuen in de samenleving te participeren. 
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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 31-12-2016 
 
ACTIVA € 
 
VASTE ACTIVA 

Inventaris 

Beeldschermloep, geschonken en gewaardeerd op 250 
 ------------- 
 250 
 ======= 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Liquide middelen 
ING Bank NL14INGB000764770 1.453 
 ----------- 
 1.435 
 ======= 
PASSIVA 
 
EIGEN VERMOGEN 
 
Algemene reserve  

Stand per 2 november 2015 0 
Resultaat boekjaar 125 
 ------------- 
Stand per 31 december 125 
 ======== 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
Crediteuren  

Huur WMO Radar voor Train de Trainers 620 
Lesmateriaal 270 
Reiskosten docent en cursisten 458 
Nog te betalen kosten afsluitbijeenkomst 117 
Teveel ontvangen Oogfonds 113 
 ---------- 
 1.578 
 ======= 
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