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Ik mocht naar Rwanda. Eindelijk weer. En als ik
terugdenk aan die reis denk ik aan Aiyanna.
Een bijzondere ontmoeting. Als elfjarig meisje over
leefde Aiyanna de genocide in Rwanda. Ze hield er
een levenslange lichamelijke en psychische beschadi
ging aan over. Dapper vertelde ze mij haar heftige
verhaal, dat me diep raakte. De dag erna zei ze me:
‘Gister kon ik voor het eerst mijn ervaring zonder
tranen vertellen, want nu huilen anderen namens mij.’
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Ik denk ook aan Théophile, de breedlachende
Rwandese oogarts die ontroerd raakt van zijn werk:
‘Het allermooiste vind ik de ontmoeting met mensen
na hun operatie. Zoals een tienermeisje, dat nau
welijks meer zag en nu haar leven kan oppakken.
Ze straalde helemaal!’
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Of aan Francoise, een vriendelijke vijftiger en
deelnemer van een vrouwengroep. Ze werd op latere
leeftijd blind waarna haar man haar verliet: ‘Ik
overwoog uit het leven te stappen omdat ik dacht
dat niemand op mij zat te wachten. Maar met deze
vrouwen kan ik praten, lachen en huilen. Ik weet
weer dat ik van waarde ben!’
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‘Ik mocht zoveel
bijzondere mensen
ontmoeten!’

Colofon

In dit jaarverslag vindt u veel informatie. Over de
resultaten van onze projecten. Over de organisatie
en de evaluatie van ons werk. En over de besteding
van onze financiën. Zaken waarover we graag ver
antwoording aan u afleggen. Toch is al die infor
matie niet het meest belangrijke. Aiyanna, Théophile
en Francoise, zij vormen de kern van ons werk.
Daarom komt u mensen zoals hen tegen in dit jaar
verslag. Of anderen zoals Fred en Jasper, die als
donateur en medewerker ons werk mede mogelijk
maken. Samen zijn we SeeYou. Mensen met en
zonder beperking, die elkaar zien, horen en een stem
geven. Iedereen telt! Omdat we geloven dat ieder
mens kostbaar en waardevol is.
Ik voel me gezegend dat ik in 2021 met al deze
mensen mocht samenwerken. Het eerste jaar met
onze nieuwe naam. Een jaar waarop ik dankbaar
terugblik. Kijkt u mee? Dan geven we u met dit
jaarverslag een inkijkje in ons hart.
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Een greep uit onze resultaten van 2021

1

Een greep uit onze
resultaten van 2021
Cijfers

Samen met 11 lokale partners
werken we in 7 landen in
Afrika en Azië.

maakt een enorm verschil!’

78.000 mensen kregen
voorlichting over oogzorg,
42.000 mensen zijn
gescreend op oogproblemen,
277 slechtziende
kinderen hebben nu een
bril en er zijn 2.000
oogoperaties uitgevoerd.

Mhudin Isa (50)
boer in Ethiopië

vanwege mijn beperking. Met deze kans op onderwijs
ben ik klaar voor een onafhankelijkere toekomst.’

Lees het verhaal van Ayinalem Dangso (25)
op pagina 15.

Financieel

We are Able! ondersteunde
pleitbezorgers voor inclusie
in Midden-Afrika.
Ontdek op pagina 19 hoe het eerste jaar van dit
nieuwe vijfjarige programma verliep.

We hebben 3,4 miljoen euro
ontvangen en ruim 2,8 miljoen euro
ging naar onze projecten.
We besteedden dus 81% van de
kosten aan onze doelstelling.
Alles over onze bestedingen en
inkomsten leest u in hoofdstuk 8
vanaf pagina 42.

Every Life Matters
verbeterde toegang
tot medische zorg in
Mozambique, Rwanda
en Ethiopië voor
10.900 mensen
met een beperking.
Zie pagina 20.

‘Op de radio hoorde ik voor
het eerst wat er in Cambodja

Er waren 24 live uitzendingen
van het radioprogramma
Hear the Unheard en
69.741 mensen werden
bereikt met de verkeers
veiligheidscampagne voor
mensen met een beperking.

Aan 25 vakscholen
volgden in totaal 572
Ethiopische jongeren
met een beperking
onderwijs en 138
kinderen met een
handicap in Rwanda
kregen thuis
intensieve individuele
begeleiding van
leerkrachten.

‘Mijn ouders zeiden dat ik niet naar school kon

‘De bril die ik kreeg,

Cambodja

7443 donateurs,
1138 nieuwe gevers,
192 kerken, 48 opticiens
53 bedrijven, 39 fondsen
en stichtingen en
2 institutionele donoren

Oogzorg schonk
mensen weer zicht.

Onze donateurs geven ons een
betrouwbaarheidsscore van 8,6!

Aandacht voor
een inclusieve
Cambodjaanse
samenleving.

Dankzij

Onderwijs gaf
zelfvertrouwen
en een grotere
kans op werk.

mogelijk is voor mensen
met een beperking, zoals ik.’
Sam Em,
blind en luisteraar van
Hear the Unheard

Ook in
Nederland
vragen we
aandacht
voor inclusie.

2 Sustainable
Development Goals
werden in braille
aangeboden aan
de Tweede Kamer
en de motie voor
inclusief onderwijs
en werk werd
aangenomen.
Zie pagina 24.

Foto: Light for the World België
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Hoofdstuk 2

Onze visie

Waarom we doen wat we doen
In Afrika en Azië zijn kinderen en volwassenen met een (visuele)
beperking de meest gemarginaliseerde groepen. Ze worden niet
gezien, hebben geen toegang tot zorg, onderwijs of werk, en leven
vaak in diepe armoede. Daar willen wij verandering in brengen.
Onze drijfveer
Ieder mens is kostbaar en waardevol.
Het raakt ons daarom als mensen met een
beperking geen toegang hebben tot vitale
voorzieningen en hun onrecht wordt
aangedaan vanwege hun beperking.

Onze weg naar verandering
Als wij...

Ons ideaal
Gelijke toegang tot (oog)zorg,
onderwijs en werk voor mensen met
een beperking in Afrika en Azië.

Afrika, Azië én Nederland
Daarom werken wij in zeven landen - Ethiopië,
Rwanda, Zuid-Soedan, Soedan, Oeganda,
Cambodja en Indonesië - aan preventie van
blindheid, kwalitatief goede oogzorg, voedselzekerheid en laagdrempelig onderwijs voor
mensen met een beperking en inclusieve
gemeenschappen.

2
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We helpen mensen met een (visuele) beperking op te komen voor gelijke rechten en
belangenvertegenwoordigers om een stem
te vormen richting hun overheid.
Ook in Nederland zetten we ons in voor een
inclusief ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Onze visie

Bekijk hiernaast hoe wij

Kinderen en
volwassenen
met een (visuele)
beperking in
Afrika en Azië
ondersteunen
met (oog)zorg,
onderwijs
en werk.

Zorginstellingen,
scholen, bedrijven
en overheden
meer toegankelijk
maken.

Mensen met een
beperking,
hun belangen
organisaties en
hun gemeenschap
aanmoedigen
om op te komen
voor gelijke
behandeling.

Zullen kinderen en volwassenen
met een beperking...
Betere en
eerlijke toegang
hebben tot vitale
voorzieningen.

Gezien en
gehoord worden
door hun familie,
gemeenschap en
de samenleving
waar ze in leven.

Minder
belemmeringen
in hun omgeving
ervaren.

Zodat...

verandering willen bereiken.
Mensen met een (visuele) beperking in Afrika en Azië
gelijkwaardig worden behandeld en een betere
kwaliteit van leven ervaren.
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Onze visie

Onze strategie

Belangrijke aspecten van onze strategie

2021 was het eerste jaar van onze nieuwe strategie Including Everybody.
Daarin richten we ons op drie hoofdthema’s:

Onze focus:
mensen met een
(visuele) beperking

Inclusieve
oogzorg

Toegang tot zorg,
onderwijs en werk

Gelijke
rechten

We werken aan preventie
van oogziekten, zoals
voorlichting op scholen,
identificatie van oogaandoeningen, behandeling
en revalidatie voor iedereen
in met name de armere
gebieden van Afrika en Azië.

We willen een volwaardige
plaats in de samenleving voor
iedereen. En gelijke toegang
tot zorg, onderwijs en werk
voor mensen met een visuele
of andere beperking.
We zorgen ervoor dat kinderen
met een beperking naar school
kunnen en begeleiden hen
daarna richting werk.

We helpen en versterken
mensen met een beperking,
en hun belangenorganisaties,
om voor hun rechten op
te komen. En we dagen
overheden uit om er te
zijn voor mensen met een
handicap.

Door de ogen van een medewerker
‘Als ik een bibliotheek of restaurant inloop, kijk ik standaard of iemand
in een rolstoel ook naar binnen kan. Een duidelijk gevolg van mijn
werk bij SeeYou de afgelopen twee jaar. Inclusie is bij ons geen apart
programma, maar geïntegreerd in alles wat we doen. Dus die ‘disability
inclusion bril’ staat altijd op. We geven mensen met een handicap de
mogelijkheid om zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving.
Een meisje met een auditieve beperking die mee kan doen met de rest
van haar klas. En de blijdschap van iemand die nu ook zonder moeite
naar binnen kan in een ziekenhuis. Die momenten geven mij voldoening.
Of als partnerorganisaties blij zijn met de gelijkwaardige samenwerking,
omdat we echt verbinding maken en de dialoog opzoeken. Ik vind die
focus op kennis delen en elkaar als organisaties - zonder enige vorm
van concurrentie - ondersteunen en versterken echt uniek.’
Jasper Oei (45), teamleider programma’s
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Mensen met een beperking in
Afrika en Azië behoren vrijwel
altijd tot de allerarmsten. Binnen
deze groep hebben we specifiek
aandacht voor mensen met een
visuele beperking, kinderen,
meisjes en vrouwen. Kinderen
en jongeren met een beperking
gaan vaak niet naar school.
En meisjes en vrouwen met een
handicap lopen er groot risico
op uitsluiting en misbruik.

Donoren zijn
onze partners
Donateurs, vermogensfondsen
en andere donoren zien we
als medestanders in een
gezamenlijke missie: een betere
kwaliteit van leven voor mensen
met een beperking. We kiezen
voor een persoonlijke benadering,
sluiten zo goed mogelijk aan bij
de behoeften van donoren en
waar mogelijk betrekken we
hen bij de ontwikkeling van de
programma’s.

85% van inkomsten
gaat naar projecten
We willen een hoger percentage
van iedere euro aan projecten
voor oogzorg, inclusie en voor
ichting besteden. Van 80% gaat
dit naar 85%. Zo heeft iedere
euro die gedoneerd wordt nóg
meer impact.

Partnerschap met
lokale organisaties

Vanuit Bijbelse
waarden

We doen - en kunnen - ons
werk niet alleen. We werken
altijd samen met mensen met
een beperking, de organisaties
die hen vertegenwoordigen,
oogklinieken en maatschap
pelijke organisaties die
geworteld zijn in de lokale
samenleving. Zij kennen de
situatie ter plaatse het beste.
Als wij ooit vertrekken, blijven
zij aanwezig zodat het werk
kan doorgaan.

Wij geloven dat ieder mens
kostbaar en waardevol is.
Waarden die we weerspiegeld
zien in de Bijbel en die de
basis vormen voor ons werk.
Daarom zetten wij ons in voor
alle mensen met een beperking,
ongeacht afkomst, religie of
andere kenmerken.

Omdat we hen graag
waardering geven voor het
werk dat ze doen, zult u
regelmatig de namen van
onze partnerorganisaties
tegenkomen.

Onze doelgroep heeft een
grotere kans om als niet
kostbaar te worden behandeld,
daarom geven we veel aandacht
aan integriteit. We willen
ervoor zorgen dat iedereen
in onze projecten en onze
organisatie veilig is.

Integer gedrag

We delen
onze kennis
Onze bijna veertig jaar ervaring
en expertise in hulp aan mensen
met een - visuele - beperking
delen we met andere
ontwikkelingsorganisaties.
Op die manier worden mensen
met een beperking nog
beter gezien en gehoord.
We versterken partners waar
nodig door capaciteitsopbouw.
We helpen lokale en
internationale organisaties
met ontwikkelingen op het
gebied van inclusie. En we
zoeken voortdurend naar
een nog betere aanpak om
mensen met een handicap zorg,
onderwijs en werk te bieden.

Onze volledige
(Engelstalige) strategie
is te lezen op onze website.
Scan de QR-code.
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Onze projecten

Resultaten in Afrika en Azië
Iedereen telt! Dat is de focus van al onze projecten. Door (oog)zorg,
onderwijs en werk bouwen wij aan gemeenschappen waar plaats is
voor iedereen.

Cambodja
Zuid-Soedan
Rwanda

3
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Ethiopië
Oeganda
Kenia

Indonesië

Onze projecten

Jaarverslag 2021 SeeYou | 11

Hoofdstuk 3

Onze projecten

Rwanda

In Rwanda bestaat - door de verschrikkelijke genocide
eind twintigste eeuw - bijna de helft (45%) van de
bevolking uit kinderen (UNICEF). Voor de visuele ontwikkeling van een kind zijn de eerste twee levensjaren van
groot belang. Als oogziekte op tijd wordt gediagnosticeerd
kan blindheid worden voorkomen of genezen. Maar in
Rwanda hebben kinderen vier keer zoveel kans om blind
te worden als volwassenen. En voor kinderen met een
visuele of andere beperking is het leven er moeilijk;
sociaal isolement, een laag zelfvertrouwen, afhankelijkheid, en geen toegang tot onderwijs zijn het gevolg.
De World Health Organization (WHO) zegt dat in
Sub-Sahara Afrika slechts één à twee procent van deze
kinderen kan lezen en schrijven. In Rwanda bieden vier
scholen opvang voor kinderen met een visuele beperking,
maar de benodigde competenties, onderwijsmethodes
en kwaliteit van het onderwijs zijn ontoereikend om
hen echt verder te helpen.

‘In Rwanda ontmoette ik David.

Cijfers

Blindheid bij kinderen voorkomen
Met ons nieuwe project Child Blindness Rwanda zetten
we ons via Kabgayi Eye Unit (KEU) in voor screening en
behandeling van oogziekten bij kinderen. In 2021 startte
fase 1: vroegtijdige screening op oogziekten bij prematuur
geboren baby’s en baby’s tot drie maanden.
21 ziekenhuismedewerkers kregen een training in
vroegtijdige diagnostisering en behandeling van Prema
turen Retinopathie (ROP), een netvliesafwijking bij vroeg
geboren kinderen. En met speciale meetapparatuur voor
kleine kinderen zijn 134 baby’s en 301 oudere kinderen
behandeld voor staar, ROP en andere oogziekten.

Inclusief onderwijs door rondtrekkende
leerkrachten
Met Light for the World België richten we ons in Rwanda
op inclusief onderwijs. Drie rondreizende leerkrachten
vormen een brug tussen de ouders van kinderen met
een visuele beperking, de school waar het kind les volgt
en de kliniek die oogzorg verstrekt. Deze leerkrachten
geven sociaalpedagogische ondersteuning aan leerkrachten van meerdere reguliere scholen zodat kinderen
met een visuele beperking beter in hun klas integreren.
Daarnaast verwijzen ze kinderen met visuele beperkingen
door. Zo kunnen kinderen onderwijs blijven volgen in
hun eigen gemeenschap en worden mogelijke oogziekten
tijdig herkend.

Een jongen met retinoblastoom
(oogkanker) en weinig
overlevingskansen doordat

Voor 354 kinderen uit de
armste families werden
medische kosten en vervoer
betaald.

140 kinderen
kregen een bril.

54 hulpmiddelen
werden verstrekt, zoals
een vergrootglas.

37 kinderen
kregen speciale
kinderlenzen.

98 kinderen
werden door de
rondreizende leerkrachten
doorverwezen
voor oogzorg.

138 kinderen
werden thuis bezocht
en kregen intensieve
individuele begeleiding
van de leerkrachten.

de kanker zijn hersenen had
aangetast. Afgelopen januari
overleed hij. Intens triest, zeker
omdat bij een vroege diagnose
behandeling mogelijk was
geweest. Davids overlijden liet
mij - opnieuw - zien dat preventie
en behandeling echt noodzakelijk
zijn en herinnerde me eraan
waarom ik mijn werk doe.’
Jasper Oei
Teamleider programma’s
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Dany heeft oogkanker en wordt
behandeld in het KEU-ziekenhuis.

Naast deze projecten
werken we in Rwanda samen
met partnerorganisatie
UPHLS ook aan het project
Every Life Matters.
Meer over dit internationale programma
leest u op pagina 20.

Fabrice had zeven jaar
ontstoken ogen
Al de helft van zijn leven had de vijftienjarige Fabrice een
zeldzame oogallergie (vernale keratoconjunctivitis) en chronisch
ontstoken ogen. Op school kreeg hij een grote leerachterstand.
En zijn klasgenoten dreven de spot met hem, omdat hij de tekst
op het bord niet kon zien. Door een bewustwordingstraining
wist de schooldirecteur van het bestaan van KEU. Fabrice werd
geopereerd aan beide ogen. Door deze operatie, intensieve
ondersteuning van de rondtrekkende leerkrachten en hulp
middelen zoals een vergrootglas, ziet Fabrice beter, is zijn
zelfvertrouwen gegroeid en gaat het op school zo goed dat
hij wil doorleren tot mecanicien.
Fabrice Rukando (15) uit district Muhanga
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Onze projecten

Ethiopië

Cijfers

In 2021 speelden in Ethiopië een nationaal conflict, verkiezingen en de
coronapandemie een grote rol. Het conflict tussen de Ethiopische overheid en de Tigray People’s Liberation Front (TPLF) escaleerde en er werd
een noodtoestand in het land afgekondigd. Onze oogzorgprojecten
liggen gelukkig op relatief grote afstand van het conflictgebied. Maar
corona had wel impact. Er kwamen minder patiënten naar onze klinieken, enkele medewerkers - inclusief een oogarts - werden ziek, en er
waren extra kosten door alle preventiemaatregelen.

Mobiele teams bieden meer mensen oogzorg
Alhoewel Ethiopië ruim 26 keer zo groot is als Nederland, zijn er in het
hele land maar 160 oogartsen en 336 optometristen (die geen medicatie
mogen voorschrijven). Het merendeel van hen werkt in de hoofdstad,
waardoor voor een groot gedeelte van het platteland geen oogzorg
beschikbaar is. Daarom is Grarbet Tehadiso Mahber (GTM) in 2021 gestart
met mobiele oogzorgteams. Zij reizen - in vier districten met 626.000
inwoners - naar afgelegen gebieden waar ze mensen screenen op en
behandelen voor gangbare oogziekten en hen doorverwijzen indien
nodig. Zo voorkomen we blind- of slechtziendheid. En voor armere
gezinnen, met weinig geld voor een reis naar een kliniek, scheelt het
enorm in (vervoers)kosten dat deze zorg lokaal wordt aangeboden.

Mobiele oogzorgteams:
Screening & doorverwijzing
9.010 kinderen
14.834 vrouwen
18.209 mannen

Ooglidoperaties:
4 kinderen
171 vrouwen
64 mannen

1.719 oogoperaties
in de klinieken:
476 met een
visuele beperking
13 kinderen
873 vrouwen
833 mannen

78.000 mensen
kregen voorlichting
over oogzorg.

Vakonderwijs en werk voor
jongeren met een beperking
In Ethiopië is het voor jongeren met een
beperking moeilijk om een zelfstandig
bestaan op te bouwen. Ze hebben meestal
geen toegang tot onderwijs en werkgevers
willen hen niet aannemen waardoor ze hun
inkomenspositie niet kunnen verbeteren en
afhankelijk blijven van hun familie. Met het
Employable project van Ethiopian Center for
Disability and Development (ECDD) willen we
deze barrières wegnemen.
Meer mogelijkheden door inclusiebevordering
28 lokale inclusiebevorderaars hebben
zich gericht op bevordering van inclusie
en brachten stakeholders, zoals belangen
organisaties, vakscholen en bedrijven in
contact met elkaar en met jongeren met
een beperking. Dankzij deze ketenbenadering
zijn er voor de jongeren meer mogelijkheden.
Zo krijgen ze niet alleen onderwijs, maar
kunnen ze ook leren om een eigen bedrijf
te starten of worden ze geholpen een baan
te vinden. De Ethiopische vakscholen geven
aan dat ze zich door dit project meer bewust
zijn van waar jongeren met een beperking
in het onderwijs tegen aanlopen.

‘De bril die ik kreeg, maakt
zo’n verschil! Al van kinds af aan
zie ik slecht, maar het werd steeds
erger. Ik kreeg moeite om mijn
werk goed te doen en om mijn tien
gezinsleden te voorzien van eten.
Nu kan ik eindelijk beter zien.’
Mhudin Isa (50)
Boer in Ethiopië
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Het mobiele oogzorgteam
geeft voorlichting.

In dit project is Woord en
Daad onze expertisepartner.
Zij voorzien ons van extra kennis
over vakscholing. Op deze
manier werken we met
meerdere organisaties samen.
Meer daarover leest u
in hoofdstuk 5.

Klaar voor een meer
onafhankelijke toekomst
‘Ik droomde er altijd al van om een eigen bedrijfje te
beginnen. Maar mijn ouders zeiden dat ik niet naar school
kon vanwege mijn beperking. Dus toen mij werd gevraagd
of ik interesse had in vakscholing was ik zo blij. Deze
kans op onderwijs betekent echt veel voor mij. Ik kan mijn
benen dan wel niet gebruiken, maar met mijn hoofd en
handen kan ik zoveel! Met mijn geleerde vaardigheden
en certificaat ben ik klaar voor een - onafhankelijkere
- toekomst.’
Ayinalem Dangso (25)
Deelneemster vakscholing en lichamelijk beperkt
sinds haar tiende.

Cijfers

265 jonge vrouwen
met een beperking volgden
vakscholing.

674 jongeren
met een handicap zijn
klaar om als zelfstandige
aan de slag te gaan.

604 jongeren
zijn naar een vakschool
verwezen, waarvan er
572 een diploma
hebben behaald.

15 vakscholen
zijn gecheckt op de fysieke
toegankelijkheid van hun
gebouwen en faciliteiten en
kregen handvatten om dat
te verbeteren.
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Onze projecten

Cambodja

Onze partner Light for the World Cambodja gaat verder
als zelfstandige organisatie, genaamd People’s Action for
Inclusive Development (PAfID). Met dezelfde visie, hetzelfde
team, en dezelfde partners en projecten blijven zij zich
inzetten voor inclusieve ontwikkeling. En dat is hard
nodig. Want in Cambodja worden mensen - en vooral
vrouwen - met een beperking gemarginaliseerd, achter
gesteld en gestigmatiseerd. Ze hebben een grotere kans
op een leven in armoede, analfabetisme, en werkloosheid. Ondanks het wettelijke recht op basisvoorzieningen
krijgen ze geen gelijke kansen en hebben ze te maken
met vooroordelen, afwijzing en geweld.

Veilig in het Cambodjaanse verkeer
Voor mensen met een beperking is deelnemen aan het
chaotische Cambodjaanse verkeer een grote uitdaging. En
ook de toegang tot publieke gebouwen of scholen is voor
hen vaak moeilijk. Met vrijwilligers van het Cambodjaanse
Rode Kruis, en samen met het Nationale Comité voor
Verkeersveiligheid en het Ministerie van Binnenlandse
Zaken van Cambodja zijn er 244 voorlichtingen gegeven
aan in totaal meer dan 75.000 mensen. Zo deelden we
kennis over verkeersveiligheid, inclusiebevordering en het
bieden van eerste hulp bij verkeersongelukken om invaliditeit te voorkomen.

Samen staan vrouwen met een
beperking sterker
Het netwerk Women with Disability (WWD) komt op voor
de belangen van Cambodjaanse vrouwen met een beperking. Door psychosociale of financiële ondersteuning,
training en - landelijke - campagnes over de rechten van
mensen met een handicap. Vrouwen vinden herkenning
bij elkaar, komen uit hun sociaal isolement, bloeien op
en zetten zich vervolgens zelf in voor meer bewustzijn
en aandacht voor inclusie. Door deze projecten betrekt
de overheid vrouwen met een handicap steeds vaker bij
de ontwikkeling van interventies en plannen. Waar deze
vrouwen in het verleden niet eens werden uitgenodigd,
mogen ze nu deelnemen en hun mening geven tijdens vergaderingen en evenementen. Hun stem wordt gehoord!

Cijfers

26.100 mensen werden
bereikt met de campagnes
van Women with Disability
via sociale media en radio.

24 live uitzendingen van
het radioprogramma
Hear the Unheard.

69.741 mensen werden
bereikt met de verkeersveiligheidscampagne voor mensen
met een beperking.

5 rolstoelhellingen in
overheidsgebouwen
en scholen.

Door de ogen van
onze partner
‘Ik weet hoe het is om gediscrimineerd te worden vanwege je
handicap. Door polio heb ik een fysieke beperking en na een
ongeluk zit ik - hopelijk tijdelijk - in een rolstoel. Mijn schoon
familie vond dat mijn man beter een gezonde vrouw had kunnen
zoeken. Ze keken op me neer. Pas nadat ze zagen dat ik een
baan heb, veranderde hun houding.
Bij de deelnemers van ons netwerk voor vrouwen met een beper
king zie ik diezelfde verandering. Niet alleen in hun omgeving,
ook bij henzelf. Vrouwen met een negatief zelfbeeld of suïcidale
gedachten ontmoeten hier anderen uit vergelijkbare situaties.
Ze delen hun vragen, ervaringen en hun zelfvertrouwen bloeit op,
waarna ze zich gaan inzetten voor inclusie in hun gemeenschap.
We zoeken en vinden steeds nieuwe manieren om inclusie
onder de aandacht te brengen. Het mooie is dat de bewust
wording bij andere organisaties en zelfs bij de overheid echt
vergroot is. Maar er is ook nog veel te doen, dus ik blijf me inzet
ten voor alle vrouwen met een beperking die zich nog
niet durven uit te spreken.’
Sreynak Pom (30)
Programmamanager leiderschapsprogramma voor
vrouwen met een beperking, PAfID

1.082 Rode Kruis
jeugdvrijwilligers zijn
getraind in inclusiviteit.

‘Ik werd zo blij van Hear the Unheard.
Dit radioprogramma vertelde wat er in Cambodja
mogelijk is voor mensen met een beperking, zoals ik.
Toen hoorde ik voor het eerst dat er ook vaardigheidstrainingen zijn voor mensen met een handicap.
Ik vroeg daarna aan het gemeentebestuur om meer
informatie en tot mijn verbazing mocht ik
deelnemen aan deze vaardigheidstraining!’

We maken publieke gebouwen en scholen
toegankelijk voor mensen met een handicap.

Sam Em
Blind en luisteraar van Hear the Unheard
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Onze projecten

Indonesië

In de, sowieso al armoedige, regio Purworejo op Java
wonen relatief veel ouderen en zorgde corona voor een
nog hoger werkloosheidspercentage. Ruim 46% van de
mensen boven de 60 jaar heeft er een handicap. Met
het project Inclusieve dorpen werken we - met organisatie
Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRY) - aan de empowerment
van mensen met een beperking, de economische mogelijkheden en stimuleren we gemeenschappen om meer
inclusief te worden. Zo krijgen ze mobiliteitshulpmiddelen,
sociale bijstand of een startkapitaal om te voorzien in
hun eigen levensonderhoud bijvoorbeeld door champig
nonteelt. En mensen met een beperking worden aan
gemoedigd om actief mee te denken over het bestuur
en de plannen van hun gemeenschap.

Cijfers

450 mensen
met een beperking kregen
rechtstreekse hulp.

Er zijn 41 dorpsgroepen
voor mensen met een
handicap opgericht.

53 dorpen zijn
in ontwikkeling
tot inclusief dorp.

We are Able!

‘Onze dorpen worden begeleid door PRY
om meer inclusief te zijn. Zodat we iedereen
betrekken, zonder uitzondering en niemand
vergeten. Ik hoop dat er nog veel dorpen volgen
en dat inwoners met een handicap
steeds mondiger worden.’
Agus Ari Setiyadi
Hoofd van het bureau voor
gemeenschapsontwikkeling
in Purworejo

Mensen met een beperking in Midden-Afrika hebben
vaak nauwelijks brood op de plank en hebben weinig
mogelijkheden om zelf voedsel te verbouwen. Overheden
zien deze groep dikwijls over het hoofd. Wij willen hier
verandering in brengen. Dat doen we samen met het
We are Able! Consortium, bestaand uit ZOA, Leprazending,
VNG International, African Disability Forum, en The Hague
Academy for Local Governance, dat vijf jaar financiering
ontvangt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Als consortium werken we nauw samen met lokale
maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties.
We ondersteunen hen, zodat zij sterke pleitbezorgers
worden voor inclusiebevordering, toegang tot voedsel
systemen en inclusief bestuur, in hun eigen lokale en
nationale samenleving.

Onbewust sloot de bond van boeren in
Yumbe (Oeganda) boeren met een handicap
uit. Ze namen aan dat mensen met een beper
king niet konden deelnemen aan landbouw
activiteiten. Na contact met een van onze
inclusiebevorderaars en een bewustwordings
training veranderde dat. ‘De afgelopen 20 jaar
hebben we mensen met een beperking niet
vertegenwoordigd, maar ik ben blij dat dit nu
verandert’, aldus bestuursvoorzitter Taban
Ratib Moses. En inderdaad. De statuten zijn
aangepast en 144 mensen met een beperking
in het district worden nu vertegenwoordigd
door de boerenbond.

Ons eerste jaar We are Able! in
Zuid-Soedan, Soedan en Oeganda
Samenwerking en bewustwording stond in het eerste jaar
van dit programma voorop. Zo waren er veel trainingen,
samenkomsten en overleggen met (inter)nationale
organisaties, overheden en VN-organisaties. Door onze
coördinerende rol brengen we lokale organisaties,
belangenorganisaties van mensen met een beperking
en overheden in Zuid-Soedan, Soedan en Oeganda bij
elkaar en zorgen we ervoor dat inclusie hoger op de
agenda komt. De komende jaren zal de verantwoordelijkheid voor de inhoud en resultaten steeds meer verschuiven
naar de betrokken Afrikaanse organisaties.
Daarnaast zijn er bewustwordingscampagnes gehouden
via radio, tv, via kranten en flyers, zijn er zelfhulpgroepen
voor mensen met een beperking gestart en is er een
academie voor inclusie opgericht. Er werden 28 jongeren
met een beperking opgeleid tot inclusiebevorderaar.
Zij gaan training geven aan groepen mensen met een
beperking, zodat er meer aandacht voor inclusie komt in
lokale gemeenschappen. We kijken uit naar nog meer
concrete resultaten in het tweede jaar We are Able!
‘Mijn begrip van inclusie is verbeterd. Ik ben echt
aangemoedigd om nog meer op te komen voor de

Lobby en advocacy
in Nederland
Vanuit We are Able! zetten
we ons samen met de Dutch
Coalition on Disability and
Development (DCDD) ook
in Nederland in voor een
meer inclusief beleid op
ontwikkelingssamenwerking
en voedselzekerheid.
Meer daarover leest
u op pagina 24.
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‘We sloten mensen met
een beperking uit, maar
dat verandert nu!’

rechten van mensen met een beperking.’
Een van de opgeleide
inclusiebevorderaars
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Every Life Matters
Inwoners van Mozambique, Rwanda en Ethiopië hebben
weinig toegang tot goede gezondheidszorg. En voor
mensen met een handicap is die toegang tot goede zorg
nog beperkter. Zij ervaren allerlei barrières. Van moeizame
fysieke toegang en gebrek aan kennis bij zorgmedewerkers
hoe te communiceren met iemand met een - visuele beperking tot discriminatie. Met Every Life Matters werken
we via onze partnerorganisaties (UPHLS, ECDD en
COMUSANAS) toe naar inclusieve en aangepaste zorg.
Samen met gezondheidscentra in deze landen ontwerpen,
testen en verbeteren we interventies zodat ze inclusief
zijn en stimuleren we samenwerking tussen lokale zorg
verleners, gehandicaptenorganisaties en gespecialiseerde
instellingen. Tijdens de eerste fase (2017-2020) van het
project is de houding van zorgmedewerkers naar mensen
met een beperking aanzienlijk verbeterd. Daarom richtten
we ons nu ook op het wegnemen van barrières binnen de
zorg aan de aanbodzijde. Als SeeYou willen we meer impact
hebben, juist door ons op minder landen te richten.
Daarom hebben we in 2021 dit project in Mozambique
afgerond en zijn er in Rwanda en Ethiopië negen nieuwe
zorglocaties bij gekomen.

Zorgmedewerkers leren gebarentaal.

Onze projecten

Cijfers

Meer dan 10.900 mensen
met een beperking waarvan ruim 2.300
kinderen - maakten gebruik
van de zorginstellingen.

221 zorgmedewerkers
in Ethiopië en Rwanda
kregen training om betere
zorg te bieden aan mensen
met een beperking.

‘Mensen met een handicap
hoeven zich niet te verstoppen’
‘De positie van mensen met een handicap hier in
Ethiopië is verschrikkelijk. Mensen schelden ons
uit op straat. En mijn familie schaamde zich zo
voor mij dat ze me niet naar school wilden sturen.
Pas toen ik een training volgde, leerde ik dat ik
mijn negatieve gedachten hierover en over mezelf
kan bestrijden. Die training hielp mij om mijn leven
te veranderen. Ik besef nu dat ik net zo goed kan
werken of naar school kan!
Mijn droom is om andere mensen met een handicap te helpen. Ik zou hen willen vertellen dat ze
zich niet hoeven te schamen voor hun handicap
en dat ze zich niet hoeven te verstoppen. Daarom
ben ik ook blij dat ons ziekenhuis toegankelijker
is geworden voor mensen met een handicap.
Vroeger kon ik hier niet komen en was er weinig
kennis over mensen met een beperking. Maar dat
is gelukkig veranderd.’
Nikist Magas (20)
Patiënt in Sodo, Ethiopië
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Onze fondsenwerving en communicatie

Actief in Nederland
Zonder onze donateurs, ambassadeurs en collega’s in Nederland zouden
we ons werk niet kunnen doen. Gelukkig waren zij ook in 2021 op allerlei
manieren actief betrokken!
Eén jaar SeeYou

Dankbaar!

1 januari 2021: de dag dat SeeYou van start ging! Een
nieuwe naam voor onze organisatie die zich al bijna
40 jaar inzet voor mensen met een beperking in ontwik
kelingslanden. We stuurden brieven over de naams
wijziging naar donateurs en partners. Wat kregen we
veel bijval: over de naamkeuze, de strategieverandering
en over onze christelijke identiteit. Onze nieuwe naam
raakt, emotioneert, vertelt dat we elkaar zien en dat
iedereen erbij hoort. Het moment dat onze blinde vrijwil
liger Klarinne met tranen in haar ogen vertelde dat ze
zich door de naam gezien voelt, vergeten we nooit meer.

We zijn dankbaar voor alle giften van stichtingen,
vermogensfondsen, bedrijven, kerken en particulieren.
We kijken terug op een vruchtbaar jaar waarin we veel
mochten zaaien. Ondanks de coronatijd hadden we veel
persoonlijke gesprekken met zowel particulieren als
grote donoren en zagen we hoe trouw onze achterban is.
En hoe belangrijk mensen het vinden om zich in te zetten
voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Publiciteit en groei
Met onze naam kregen we in 2021 veel publiciteit
waardoor christelijk Nederland ons al snel leerde kennen.
Zo werden we geïnterviewd door het Nederlands
Dagblad, het Reformatorisch Dagblad, de Gezinsgids
en Groot Nieuws Radio. Dankzij alle media-aandacht,
grote online campagnes en onze evenementen kregen
we meer opbrengsten binnen dan begroot. Door
6 nieuwe fondsen, 22 nieuwe bedrijven en maar liefst
1.138 nieuwe donateurs konden we meer financiering
verzorgen van onze projecten. We zien dat donateurs
ons trouw blijven, wat een vertrouwen geeft dat!

Kerken gingen aan de slag
In 2021 werden we door 192 kerken ondersteund met
een gift. Speciaal voor hen maakten we, samen met een
dovenpastor, een ambassadeur met visuele beperking en
een Tweede Kamerlid, het gratis bijbelstudiepakket
Onbeperkt welkom. Met een preekschets, ideeën voor een
gezinsmiddag, Bijbelstudies, persoonlijke verhalen
en uitdagingen. Allemaal gericht op de vraag: hoe ga je
om met mensen die anders zijn dan jij? 15 kerken gingen
hier actief mee aan de slag en al meer dan 900 mensen
hebben het boekje - in tekst of braille - aangevraagd.

Een greep uit de
reacties op onze
nieuwe naam

4

Onze fondsenwerving
en communicatie

‘Jullie historie en focus
op inclusie komen samen.’
‘Fris en modern.’
‘Jullie naam zegt op
een eenvoudige manier
heel veel.’
‘Je mag er zijn, je hoort
er helemaal bij!
Niemand uitgezonderd.’
Diverse items uit het kerkenpakket
Onbeperkt welkom.
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Muzikale ambassadeurs
Onze betrokken SeeYou-ambassadeurs zetten ook in
2021 hun muzikale talenten weer voor ons in. Zo gaf
organist en pianist Tjaco van der Weerd meerdere concerten; op zijn verjaardag, in zijn vakantie en met kerst.
En ons eigen SeeYou-nummer Samen Lopen verscheen.
Een prachtig lied over hoop werd geschreven en gezongen
door Lavi Frost en Tikva Joanne.

Aandacht voor inclusie in Nederland
Wij willen dat mensen met een beperking volwaardig
onderdeel zijn van de samenleving, waar ook ter wereld.
Daarom vragen we ook bij de Nederlandse politiek
aandacht voor meer inclusie. Zo bracht medewerkster
Lieke Scheewe een bezoek aan de Tweede Kamer om de
twee van de Sustainable Development Goals (SDG’s) aan
te bieden in braille en gebarentaal.
En zijn we - samen met de Dutch Coalition on Disability
and Development en het We are Able! Consortium - regel
matig in gesprek met het Ministerie voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking om ervoor te
zorgen dat noodhulp en ontwikkelingshulp, óók mensen
met een beperking bereikt.
Concreet resultaat: aangenomen motie
Met onze kennis voorzien we Tweede Kamerleden
voorzien van nuttige informatie. In 2021 leverde dat een
motie op van ChristenUnie en CDA, die kamerbreed
gesteund werd, waarin de Kamer de Minister vraagt om
het beleid ontwikkelingssamenwerking inclusief te maken
voor mensen met een beperking.

Onze fondsenwerving en communicatie

Vier hoogtepunten
• E
 O Metterdaad zond vier afleveringen
uit over ons werk voor meisjes met
een handicap in Rwanda. Deze fondsen
wervende campagne bracht maar liefst
€ 120.000,- op.
• 3
 0 oktober werd The Justice Conference
georganiseerd, waar wij samenwerkingspartner van zijn. Tijdens dit - online evenement deelden sprekers en artiesten
uit binnen- en buitenland hun eigen
zoektocht naar gerechtigheid.
• M
 et dankdag hielden we een ‘thankathon’.
Collega’s gingen langs bij donateurs met
chocola en een handgeschreven briefje
om hen persoonlijk te bedanken voor
hun steun.
•O
 ns eigen kinderboek Feestje! is op
14 oktober - de Dag van het Zicht gepubliceerd. Een vrolijk prentenboek,
geïllustreerd door onze directeur, over
leven met een handicap, elkaar helpen
en samen feestjes vieren.

17 doelen voor een
betere wereld

Lieke biedt SDG aan in de Tweede Kamer.
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De SDG’s (of duurzame ontwikkelingsdoelen) vormen een gezamenlijke agenda
voor een weerbare, duurzame wereld
met minder ongelijkheid en minder
armoede. 193 landen en al ruim 1300
Nederlandse organisaties zetten zich
in om deze 17 doelen te bereiken in
2030. Wij ook! Want de rode draad
‘laat niemand achter’ is exact waar
SeeYou voor staat.

Door de ogen van
een donateur
‘Ik ben zelf slechtziend en daardoor voel
ik me erg betrokken bij SeeYou. Ik vind
het leven met een visuele beperking in
Nederland soms al erg lastig, maar een
kind met een visuele beperking in Afrika
of Azië heeft amper een toekomst, kan
niet meedoen op school en wordt aan
zijn of haar lot overgelaten. Tenzij iemand
hen helpt. Daarom is de ondersteuning
van SeeYou zo belangrijk. En dat doen
jullie fantastisch!’
Fred Hissink
Donateur
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Samenwerken

Samen bereiken we onze ambities
We bundelen onze krachten altijd met andere lokale en internationale
organisaties. Door gelijkwaardigheid, waardering voor hun werk en het
delen van kennis en expertise bereiken we samen meer.
Gelijkwaardige partners

Expertise brengen en halen

In al onze projecten gaan we een partnerschap aan
met lokale organisaties. Zij kennen de situatie, gemeenschappen en cultuur het beste en hebben de specifieke
expertise op het gebied van (oog)zorg, onderwijs of werk
die nodig is. Afhankelijk van het project werken we ook
samen met lokale scholen, kerken of bedrijven.

We delen graag onze ervaring en expertise met andere
ontwikkelingsorganisaties, zowel in projectlanden als
vanuit een adviserende rol in Nederland. Door onze
inclusie-expertise in te brengen in programma’s van
andere organisaties bereiken we - tegen relatief lage
kosten - veel kinderen en volwassenen met een beperking. We kiezen voor organisaties die qua visie en over
tuiging dicht bij ons staan, waar we al mee samenwerken
en die zich in onze projectlanden bevinden, zoals Light for
the World, Woord en Daad en ZOA. Daarnaast verstevigen
we de samenwerking met organisaties die specifieke
expertise bieden op het terrein van (visuele) beperking,
zoals Bartiméus en Leprazending.

We stimuleren samenwerking tussen
lokale partners
Onze drie strategische thema’s - inclusieve oogzorg,
inclusieve ontwikkeling en gelijke rechten - komen steeds
meer samen in onze projecten. Dat vraagt om meer
onderlinge samenwerking van de verschillende lokale
partners, die elk bijdragen vanuit hun eigen kennis en
vakgebied. Zo werken partners in Rwanda bijvoorbeeld
samen met overheidsklinieken. De een verzorgt de
oogtesten, controles en behandeling in een gezondheidskliniek en de andere organisatie mobiliseert vervolgens
de mensen met een handicap tot actievere deelname aan
hun gemeenschap. Dit soort samenwerkingsverbanden
blijven we stimuleren, zodat onze projecten een brede
impact hebben.

Op de volgende

Inclusiepartner voor
Plan International Finland
In 2021 hebben we een driejarig traject afgerond waarin
we staf van Plan Finland in verschillende Afrikaanse en
Aziatische landen trainden en adviseerden over inclusief
werken. Zo keken we hoe ze hun project My Body My
Future konden aanpassen, zodat ze ook mensen met
een beperking bereiken. Mooi om te zien dat deze
organisatie mensen met een handicap nu actief betrekt
in hun programma’s.

2 pagina’s treft u een
overzicht van alle
samenwerkingspartners.

We are Able! Consortium

5
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In We Are Able! werken we samen met vijf andere
hulporganisaties uit Nederland en Midden-Afrika: ZOA,
Leprazending, VNG International, African Disability Forum
en The Hague Academy for Local Governance. Dit vijfjarig
project wordt gefinancierd door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Samen met mensen met een
beperking, hun belangenorganisaties, en met de lokale
overheden zetten we ons op verschillende niveaus nationaal, Europees en internationaal - in voor meer
inclusieve dienstverlening.

VN-Verdrag Handicap
Het VN-Verdrag Handicap waarborgt, beschermt en
bevordert de rechten van mensen met een handicap. Het Verdrag is een belangrijke steun in de rug
voor mensen met een handicap om op te komen
voor hun rechten. In onze projectgebieden ondersteunen we waar mogelijk mensen en organisaties,
die overheden aanspreken op hun verantwoordelijkheid om dit Verdrag na te komen.
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Netwerken waar
we lid van zijn
Samen staan we sterker. We delen onze kennis,
maar willen ook blijven leren over inclusie, oogzorg,
bedrijfsvoering en fondsenwerving, en dat doen
we binnen verschillende netwerken en branche
verenigingen. Bij de start van onze nieuwe strategie
hebben we verschillende netwerken en platforms
(her)overwogen en om zinvol te kunnen partici
peren gekozen voor een beperkt aantal samenwerkingen:
• Partos
Branchevereniging voor ontwikkelingssamen
werking en verenigt meer dan 100 Nederlandse
ontwikkelingsorganisaties.
• Prisma
Vereniging van christelijke organisaties actief
op het terrein van ontwikkelingssamenwerking
en diaconaat.
• Dutch Coalition on Disability
and Development (DCDD)
Nederlands netwerk dat zich richt op beleids
beïnvloeding, leren en uitwisseling over inclusie
van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.
• EU-Cord
Europees netwerk dat zich richt op samenwerking en beleidsbeïnvloeding in internationale
samenwerking. Binnen dit netwerk hebben wij
specifieke aandacht voor Lobby en Advocacy en
Institutionele Fondswerving.
• International Disability and Development
Consortium (IDDC)
Internationaal platform voor organisaties
werkzaam op het terrein van handicap en
inclusie.
• International Agency for the Prevention
of Blindness (IAPB)
Internationale alliantie met meer dan 150 leden
die zich inzet voor oogzorg.
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Overzicht partnerorganisaties en
bijbehorende projecten

Cambodja
Ethiopië
• G
 rarbet Tehadiso Mahber (GTM)
- Inclusieve oogzorg
• E
 thiopian Center for Disability and
Development (ECDD)
- Every Life Matters
- Employable III

Nederland
• D
 utch Coalition on Disability
and Development
- We are Able!

Soedan
• A
 ction on Disability and
Development (ADD)
- We are Able!

• P
 eople’s Action for Inclusive
Development (PAfID)
- Verkeersveiligheid
- Women with Disability
- Communication for Advocacy
- Jobcoaching voor jongeren
met een beperking

Nederland

Zuid-Soedan
• L
 ight for the World Zuid-Soedan
- We are Able!

Soedan
Zuid-Soedan

Oeganda
• L
 ight for the World Oeganda
- We are Able!

Rwanda
• K
 abgayi Eye Unit (KEU)
- Inclusieve oogzorg
• Charity Hospital
- Oogzorg voor kinderen
• The Umbrella of Organizations of
Persons with Disabilities in the
fight against HIV&AIDS and for
Health Promotion (UPHLS)
- Every Life Matters
• Light for the World België
- Inclusief onderwijs
• Umuryango Nyarwanda w’Abagore
Bafite Ubumuga (UNABU)
- Employable (start in 2022)

Cambodja

Ethiopië
Oeganda

Indonesië

Rwanda

Mozambique

Mozambique
• C
 omusanas
- Every Life Matters

Indonesië
• P
 usat Rehabilitasi YAKKUM (PRY)
- Inclusieve dorpen
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Onze organisatie

Over SeeYou
Een andere naam, nieuwe strategie én nieuwe projecten maakten
2021 een enerverend jaar. Tegelijkertijd konden we bestaande projecten
en relaties met partnerorganisaties verdiepen en hadden we - ondanks
corona - tijd voor elkaar.

Interne ontwikkelingen
Nieuwe naam, maar dezelfde missie
In 2021 startte onze nieuwe meerjarenstrategie. Doordat
we nu in minder landen werken, konden we meer inves
teren in relaties met partnerorganisaties en bestaande
projecten opschalen. Daarnaast bouwden we, in nauwe
samenwerking met lokale en internationale partners,
nieuwe projecten op zoals We are Able! en Inclusieve Oogzorg.
De naamswijziging - het gevolg van het afscheid van de
internationale Light for the World familie - vroeg aandacht
in de relatie met onze donoren in Nederland. We benaderden actief ons netwerk om uit te leggen dat we nog steeds
dezelfde organisatie zijn die al bijna veertig jaar werkt aan
oogzorg en inclusie.
Doordat we rechtstreeks samenwerken met lokale
partnerorganisaties of nationale kantoren van interna
tionale organisaties zoals ADD en Light for the World,
kunnen we ons nu als Nederlandse organisatie volledig
richten op onze rol als katalysator richting partners en
donoren. Zo delen we onze expertise - via ervarings
deskundigen en experts uit ons netwerk - met overheden
en andere ontwikkelingsorganisaties.

Ons team

6

Onze organisatie

Teamgevoel versterken
Na een aantal jaren van grote veranderingen, was er
in 2021 ook de rust en ruimte om te investeren in onszelf
en de onderlinge samenwerking. Ondanks - of juist
dankzij - de coronatijd investeerden we in persoonlijke
aandacht voor elkaar, bijvoorbeeld door samen te wan
delen. En we maakten tijd voor plezier met diverse
vrolijke online momenten om het teamgevoel te versterken. Korte online inspiratiesessies zorgden voor verbinding
vanuit de inhoud. In september investeerden we in een
tweedaagse, waarin we outdoor-activiteiten en jaarplanning combineerden.
Medewerkers en vrijwilligers
Ons SeeYou-team bestond in 2021 uit gemiddeld 15,22
fte (medewerkers in loondienst). We hadden een aantal
personele wisselingen, maar eind van het jaar waren
alle vacatures weer vervuld, waardoor het aantal fte
stabiel bleef.
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We werden ondersteund door enthousiaste vrijwilligers
en stagiaires. We investeerden in opleiding en onder
steuning van vrijwilligers - zoals een communicatietraining
- en ontwikkelden een nieuw vrijwilligersbeleid, omdat
we net als met onze doelgroep en medewerkers zorgvuldig
met hen willen omgaan.

9 vrijwilligers
5 stagiaires

7 ambassadeurs
21 medewerkers

Ziekteverzuim
We hadden te maken met een hoog ziekteverzuim mede
door een zwangerschapsverlof en drie medewerkers
met een langdurige ziekte.

7,8%
9,3%

1,5%

●Totale verzuim
●Lange verzuim (> 43 dagen)
●Kort en middellang verzuim
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Ons bestuur in 2021
Ook afgelopen jaar zetten onze directie en bestuur zich met hart
en ziel in voor het functioneren van onze organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31-12-2021

Team van SeeYou in 2021.

Mooie resultaten
medewerkers tevredenheidsonderzoek
• E
 en 100% score op een goede relatie
met collega’s.
• 81% van de medewerkers heeft een (zeer)
goede band met zijn of haar leidinggevende,
de overige 19% is neutraal.
• Het vertrouwen in het managementteam
is gestegen; medewerkers hebben waar
dering voor de openheid en transparantie
en voelen ruimte om nieuwe ideeën aan
te dragen.
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Personeelsvertegenwoordiging
Binnen SeeYou hebben we een personeelsvertegenwoordiging (PVT) waarmee de directeur in 2021 drie gesprekken
voerde. Onder andere over de opzet en uitkomst van het
medewerkerstevredenheidsonderzoek, het verhogen
van werkplezier, en het jaarplan en de begroting. Ook
het bestuur heeft gesproken met de PVT.

Naam, woonplaats en functie

(Neven)functies

In bestuur

Herbenoembaar

Aftredend

Sander van Bellen, voorzitter  

Chief Financial and Risk
Officer bij a.s.r. Inkomen

2018  

2022-2024  

2026

Job de Wit

Teamleider ARAG, unit
Vastgoed  

2019  

2023-2025  

2027  

Jonathan Folmer

Fiscalist HZW accountants
en belastingadviseurs

2015  

2019 - 2023  

2023  

Stephan Bol

Manager Marketing &
Communicatie Lelie
Zorggroep  

2018  

2022 - 2024  

2026

Annet Lukkien

Manager Partnerships
Dorcas, Consultant Inclusion
Matters

2018  

2022-2024  

2026  

Jacqueline Kool

Onafhankelijk schrijver,
onderzoeker en adviseur
disability studies

2018

2022-2024

December 2021

Erik Werkman

Coach, trusted advisor

2021

2025-2027

2029

Jacqueline Kool heeft in december 2021 afscheid genomen als bestuurslid. We zijn dankbaar voor haar inbreng in de afgelo
pen vier jaar. En we zijn blij dat haar plek is overgenomen door Marlies van der Kroft, Disability and Development Consultant.

Herijking functies en inschaling
In 2020 hebben we - naar aanleiding van de organisa
tiewijziging - een start gemaakt met het herschrijven van
de functieprofielen. Afgelopen jaar hebben we dit proces
afgerond met de herijking van de managementfuncties.
Net als andere functies, zijn deze ook lager ingeschaald.
Dat past bij ons beleid om onze kosten als goededoelen
organisatie te beperken, maar wel marktconform te
belonen.
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Bestuursmodel
Als organisatie werken we met het bestuur-directiemodel.
De dagelijkse leiding en taken voor beleidsvoorbereiding
en beleidsuitvoering zijn in handen van onze directeur
Dicky Nieuwenhuis. Haar taken en bevoegdheden zijn
uitgewerkt in ons directiereglement.  

Het directiereglement
kunt u lezen op onze website.

Bezoldiging directie  
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van
de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vastgesteld. Dit beleid wordt periodiek
geactualiseerd. Als afronding van de reorganisatie en de
herijking van ons loongebouw in 2020 zijn de salarissen
van onze directeur en teamleiders aangepast. Zo is het
salaris van de directeur in 2021 bijgesteld van schaal 14
naar schaal 12 - CAO Sociaal Werk.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en vaststelling
van de beloning volgen we de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (www.goededoelennederland.nl). Deze Regeling geeft met zwaartecriteria een
maximumnorm voor het jaarinkomen. Ons bestuur heeft
voor onze directeur Dicky Nieuwenhuis een zogenaamde
BSD-score van 380 punten gewogen met een maximaal
jaarinkomen van € 112.124. Haar werkelijke jaarinkomen
- inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en pensioen
bijdrage - bedroeg in 2021: € 99.656.
Daarmee bleven het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de
overige beloningen op termijn ruim binnen het in de

Onze organisatie

Regeling opgenomen maximumbedrag. De hoogte en
samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en
lasten.

Vergaderingen en besluitvorming 2021
Het bestuur vergaderde in 2021 vijf keer en nam besluiten
over:
• Nieuwe inschaling functie directeur
(van schaal 14 naar 12, CAO Sociaal Werk)
• Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020
• Goedkeuring jaarplan en begroting 2022
• Vaststelling beleid voor:
• Programma’s Inclusive Eye Health, Disability Inclusive
Development, Disability Rights
• Vrijwilligersbeleid
• Integriteitsbeleid
• Transparantie- en Anti-corruptiebeleid
• Stakeholdermanagement
• Risicomanagement

Evaluatie namens de bestuursvoorzitter
Ons bestuur voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. Een van
de conclusies was dat het bestuur steeds betere informatie
ontvangt op basis waarvan zij haar toezichthoudende rol
kan uitvoeren. Een aandachtspunt is de hoeveelheid
informatie die het bestuur regelmatig in korte tijd moet
verwerken. Verder wil het bestuur, in overleg met de
directeur, de diverse expertises van de bestuursleden
gerichter inzetten bij de voorbereiding van een vergadering. Ten slotte zal het bestuur de komende strategische
dag het huidige bestuursmodel evalueren.

We gaan voor kwaliteit
2021 was een jaar waarin onze organisatie stabiliseerde.
Stap voor stap ontwikkelden we nieuwe werkprocessen,
passend bij onze nieuwe strategie. De interne overleg- en
evaluatiestructuur werd tegen het licht gehouden en aange
past. We maakten een kwaliteitsslag in financiële en inhoudelijke managementinformatie. Zo maken we nu structureel
(per kwartaal) een risicoanalyse en houden we ons projectenportfolio maandelijks bij. Deze aanpassingen geven
het management en bestuur betere sturingsinformatie.

• ANBI
Door de Belastingdienst zijn we aangemerkt als
ANBI-instelling. Dat heeft als gevolg dat giften aan de
stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.
• ISO 9001 en Partos 9001
Onze stichting is ISO 9001 en Partos 9001 gecertificeerd.
Deze certificering betreft de interne en externe processen
die regelmatig worden getoetst en bijgesteld.

Kwaliteitsmanagement
Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ingericht volgens
de principes van ISO 9001 en de sectorspecifieke ISO-norm
Partos 9001. Na een externe audit is ons ISO/Partos certificaat in december 2021 voor drie jaar verlengd. Daarnaast
investeerden we intern op verschillende manieren in ons
kwaliteitsmanagement:
• Interne audit
Door interne auditors zijn audits op verschillende processen uitgevoerd om de werking van ons kwaliteitsmanagementsysteem te controleren en te verbeteren. Afwijkingen
en verbeterpunten zijn gerapporteerd en opgevolgd.
• Nieuw kwaliteitsmanagementhandboek
Ons kwaliteitsmanagementhandboek, met alle processen,
procedures, werkinstructies en standaarddocumenten, is
op basis van onze nieuwe strategie en werkwijze opnieuw
ingericht. In 2022 ronden we het herschrijven van de bij
behorende documenten af.
• Klanttevredenheidsonderzoek
Door verschillende collega’s zijn klanttevredenheid
onderzoeken uitgezet en is de tevredenheid van donateurs
over onze communicatie en dienstverlening gemeten.
Onze betrouwbaarheid werd door hen gescoord met
een gewogen gemiddelde van 8,6!
• Functioneren van kwaliteitsmanagementsysteem
Ons managementteam besprak in september in hoeverre
het kwaliteitsmanagementsysteem functioneert. De conclusie was dat het adequaat functioneert, met een aantal
aandachtspunten. Deze zijn in actiepunten vastgelegd.

Drie keurmerken
Door keurmerken en certificeringen weet u zeker dat wij
bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met
elke euro, verantwoording afleggen en ons onafhankelijk
laten controleren.

Klachten
We hebben in 2021 zes klachten geregistreerd. Dit ging
om fondswerving gerelateerde vragen of opmerkingen.
Zoals de frequentie van post, adresgebruik of een foutieve
incasso. In alle gevallen is de klacht naar tevredenheid
opgelost.

Integriteit
Integriteit staat bij ons hoog op de agenda. Uit ervaring en uit talloze onderzoeken - weten we dat onze doelgroep
een aanzienlijk hoger risico loopt op misbruik dan mensen
zonder handicap, daarom zijn veiligheid en een open
cultuur cruciaal. In 2021 hebben we geen melding van
integriteitsschending gekregen.
Nieuw integriteitsbeleid
Nu we direct met lokale partnerorganisaties in Afrika en
Azië samenwerken in plaats van via een internationale
organisatie dragen we ook bij onze partners zorg voor
een goed integriteitsbeleid en safeguarding van degenen
die wij met ons werk ondersteunen. Het onderscheid
tussen onze directe en indirecte verantwoordelijkheid
richting stakeholders en onze doelgroep en het integer
handelen wat we van onszelf en onze partners vragen,
hebben we vastgelegd in een nieuw integriteitsbeleid.

Ons integriteitsbeleid
kunt u lezen op onze website.
In 2021 hebben we dit beleid geïntroduceerd en besproken
met het team. Als onderdeel van onze preventieve maat
regelen houden we intern continu het gesprek gaande
over het belang van integer handelen en concrete morele
dilemma’s. In 2022 zullen we ook met partnerorganisaties
verder bespreken hoe zij het integriteitsbeleid concreet
vormgeven in hun programma’s.

• CBF-Erkend Goed Doel
Als CBF Erkend Goed Doel voldoen we aan strenge
kwaliteitseisen die worden gecontroleerd door toezichthouder CBF.
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Wat vindt u terug in ons integriteitsbeleid?
• Ons integriteitsstatement
• Onze gedragscode
• Ons preventiebeleid
• Onze meldcode
• Verwijzingen naar onderliggende regelingen:
Transparantie & Anti-corruptiebeleid, Regeling
vertrouwenspersonen, Klokkenluidersregeling en
Klachtenregeling

Gedragscode
Onze gedragscode is gebaseerd op onze kernwaarden:
ieder mens is kostbaar, er is plaats voor iedereen, naastenliefde en gerechtigheid. Deze gedragscode is ondertekend
door alle medewerkers en vrijwilligers en vormt de basis
voor al ons handelen. Daarnaast onderschrijven we de
Partos Gedragscode uit 2019 met richtlijnen over samenwerking met maatschappelijke organisaties in project
landen, de inrichting van een professionele organisatie,
en afspraken rond communicatie en fondsenwerving.
We werken altijd met financiële middelen die ons door
anderen - donateurs, fondsen, stichtingen - worden toevertrouwd. We volgen richtlijnen, zoals verwoord in ons
Transparantie & Anti-corruptiebeleid, om het risico op
misbruik van deze middelen te minimaliseren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
We hebben een nieuwe MVO-beleidsverklaring opgesteld,
met drie uitgangspunten:
• Eerlijk en oprecht werken
In de voorgaande paragrafen Kwaliteit en Integriteit is
beschreven hoe we dat vormgeven.
• Respect voor onze stakeholder, ons werk en onze organisatie
Naast regelmatige tevredenheidsonderzoeken worden
de diverse belanghebbenden jaarlijks geraadpleegd bij
strategische beslissingen. Daarbij gaat het om vrijwilligers,
ambassadeurs, familie van de oprichters, betrokken
donoren, vertegenwoordigers van vermogensfondsen
en strategische partners in onze projectlanden en in
Nederland.
• Respect voor milieu en de maatschappij
We maken ons sterk voor de bescherming van het milieu
en we willen zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen.
Daarom kiezen we voor CO2-compensatie van onze
vliegreizen door een donatie aan stichting A Rocha, zoals
afgelopen jaar bij ons projectbezoek aan Rwanda. Daarnaast resulteerde het - verplichte - thuiswerken voor
het tweede jaar in een lagere CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en minder papierverbruik.
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Risicomanagement
Ons werk brengt risico’s en onzekerheden met zich mee.
Door risicomanagement voorkomen we dat risico’s werkelijkheid worden en beperken we de eventuele impact. Met
een intern risicoregister, een driemaandelijkse risicoanalyse van het managementteam, monitoring door het
bestuur en gedegen beleid - over projectbestedingen, rapportage, controle, interne beheersing en integriteit - doen
we zoveel mogelijk aan gestructureerde risicobeheersing.
Voor de komende jaren zien we vijf belangrijke risico’s.

1. Onzekere externe omstandigheden vanwege
pandemieën en politieke onrust
Kans: groot
Mogelijke impact: groot
We hebben gezien hoe snel de wereld in de greep kan
raken van een virus of een conflict dat ver over nationale
grenzen reikt. Onze doelgroep werd hard geraakt door de
lockdowns vanwege corona: zorg, onderwijs en werk voor
mensen met een handicap werden nóg ontoegankelijker.
En bij het schrijven van dit jaarverslag is nog onduidelijk
hoeveel impact het conflict in Oekraïne zal hebben op
onze projecten, bijvoorbeeld vanwege graantekorten, of
op het geefgedrag van donateurs.
Onze maatregelen:
• blijven investeren in projecten voor economische
zelfstandigheid en voedselzekerheid
• aandacht vragen van overheden om corona-noodhulp
inclusief te maken voor mensen met een handicap
• extra noodhulpcampagnes (waar nodig)

3. Reputatieschade
Kans: klein
Mogelijke impact: groot  
Negatieve publiciteit - bij slechte resultaten, fraude of
integriteitsschending - kan grote invloed hebben op het
imago van onze organisatie.
Onze maatregelen:
• p
 rofessionele werkwijze met heldere bestuursen organisatiestructuur en rapportages
• e
 xtern laten toetsen van onze organisatie op kwaliteit
en keurmerken, zoals CBF en ISO
• b
 eleid op kwaliteitsbewaking en integriteit

4. Integriteitsschending en fraude
Kans: klein
Mogelijke impact: groot
Onze maatregelen:
• v
 ernieuwd integriteitsbeleid
• b
 lijvend intern in gesprek gaan over integriteit binnen
onze organisatie
• interne processen gericht op het voorkomen van fraude,
die zowel intern als extern worden gecontroleerd

5. Capaciteit strategische partners in projectlanden
Kans: klein
Mogelijke impact: groot
Door onze keus voor samenwerking met partnerorganisaties in projectlanden, zijn we meer afhankelijk
van de kwaliteit die zij bieden.

2. Verlies van inkomsten
Kans: middelgroot
Mogelijke impact: groot  

Onze maatregelen:
• s tructurele contactmomenten met lokale partners
• d
 uidelijke afspraken met partners over monitoring,
evaluatie en kwaliteitsindicatoren

Onze maatregelen:
• ingezette strategie voor inkomstengroei stevig
doorzetten
• inkomstenontwikkeling monitoren
• investeren in het aantrekken van nieuwe donateurs
• uitgaven uitsluitend toe te kennen als inkomsten
gegarandeerd zijn
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Leren & vooruitkijken

Evalueren brengt ons verder
We reflecteren en evalueren ons werk. Zodat we blijven groeien
en steeds - nog - betere projecten ontwikkelen.
Coronaterugblik
Een positief gevolg van de afgelopen coronajaren is de
snelle leercurve in digitale vaardigheden. Zowel bij partners als onze eigen medewerkers, waardoor het online
contact gemakkelijker verloopt. Om een beter beeld
te krijgen van de impact van onze projecten en om goede
relaties op te bouwen blijft reizen naar onze projectlanden
onmisbaar. Daarnaast waarderen partnerorganisaties
ons bezoek enorm en is het voor hen een erkenning van
hun werk als ze met trots kunnen tonen wat zij hebben
bereikt.
Gelukkig kon er in 2021 weer een bezoek aan een van
onze projectlanden plaatsvinden. Onze directeur - Dicky
Nieuwenhuis - en teamleider programma’s - Jasper Oei bezochten onze projecten en partnerorganisaties in
Rwanda. Ze namen inspirerende verhalen, een beter
begrip van de lokale context en een bevestiging van de
directe samenwerking met lokale partners mee terug.
Blader voor meer informatie over onze projecten in Rwanda
even terug naar pagina 12.

Nog beter monitoren en evalueren
Afgelopen jaar hebben we ons Monitoring en Evaluatie
Framework verder ontwikkeld, zodat elk project rapporteert op de belangrijkste indicatoren. Daardoor krijgen
we nog beter zicht op het aantal personen dat we bereiken
met ons werk en verbetert onze rapportage op kwantitatieve impact. Zo kunnen we bijvoorbeeld beter monitoren
hoeveel mensen met een beperking geholpen werden bij
oogproblemen. De indicatoren zijn met de lokale partners
besproken, om de toepasbaarheid te toetsen aan de praktijk en de capaciteit van de lokale organisaties.

7

Leren &
vooruitkijken

Op de volgende pagina’s
leest u wat we afgelopen jaar
leerden en wat onze plannen zijn.

Shege uit Ethiopië is
geholpen aan haar ogen.
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Wat we leerden in 2021
Strategische leerpunten
• Onze heldere strategie die door iedereen in de organisatie
gesteund wordt en die we goed kunnen uitleggen aan donateurs en samenwerkingspartners brengt rust en duidelijkheid.

Plannen voor 2022
Vooruitkijkend naar 2022 blijven we ons dagelijks inzetten voor
inclusieve (oog)zorg, inclusief onderwijs en werk, en blijven we
opkomen voor gelijke rechten van mensen met een beperking in
Afrika en Azië. Hieronder vindt u onze concrete doelen voor 2022.

• O
 ok met beperkte capaciteit kunnen we grote resultaten
bereiken, zolang we die capaciteit echt gericht inzetten.
Dit zagen we terug in onze lobbyresultaten.

De kern: gelijke toegang tot zorg, onderwijs
en werk
• 9
 .010 kinderen en volwassenen bereiken met kwalitatief
goede oogzorg, revalidatie en preventieve maatregelen

• Projectcontrole en een helder projectinformatiesysteem versterken ons werk. Hierin zullen we in 2022 extra moeten
investeren.

• 4
 72 kinderen en jongeren met een beperking toegang bieden
tot inclusief onderwijs

Projectmatige leerpunten
• Een belangrijke keuze in onze nieuwe strategie was de directe
samenwerking met lokale partners. Na een jaar merken we
dat dit ons in een betere positie plaatst om partners met
elkaar te verbinden en samenwerking te stimuleren.
• In het Employable programma kost het veel tijd om opleidingsplekken voor mensen met een beperking te vinden die aan
sluiten bij de wensen of mogelijkheden. Als we in een project
eerder overleggen met de betrokken bedrijven en instanties zoals arbeidsbureaus - verhoogt dat de kans van slagen.
• W
 e zijn blij met de start van het internationale samenwerkingsprogramma We are Able! Een aandachtspunt is dat de belangenorganisaties, die we via dit programma willen versterken,
van leden vaak vragen krijgen om financiële ondersteuning.
Dit gaat om directe noden, zoals medische zorg of onderwijs.
Door onze partnerorganisaties de financiële ruimte te geven
om deze ondersteuning te bieden, stimuleren we de samenwerking met belangenorganisaties.
Interne leerpunten
• Werkplezier van medewerkers heeft zowel aandacht nodig
voor duidelijk interne afspraken en een goedwerkend infor
matiesysteem als ruimte voor spontane ideeën.
• N
 u thuiswerken ook bij ons een blijvend fenomeen is - met
50% thuiswerken als norm - merken we dat aandacht voor
meer informeel contact cruciaal is.

• 1
 .967 mensen met een beperking bemiddelen naar werk
Elkaar versterken door samenwerking
• M
 et het We are Able! consortium in Oeganda, Zuid-Soedan en
Soedan blijven we lokale belangenvertegenwoordigers van
mensen met een beperking verder versterken om op te
komen voor voedselzekerheid. En zullen we deze kennis delen
met Nederlandse en internationale beleidsmakers.
• O
 nze expertise over vroegdiagnose bij kinderen met een
visuele beperking en inclusie van mensen met een (visuele)
beperking zullen we verder uitwisselen en ontwikkelen met
lokale partners in projectlanden en het Bartiméus Fonds.
• O
 nze rol als inclusiepartner voor Woord en Daad, ZOA, Dorcas
en Leprazending gaan we verdiepen.
Blijven groeien in kwantiteit, kwaliteit en integriteit
Met onze - relatief - nieuwe naam willen we ook komend jaar
werken aan onze naamsbekendheid. En we streven naar groei
op meerdere gebieden. Van meer inkomsten, gehonoreerde
fondsaanvragen en uitbreiding van programma’s tot toenemende tevredenheid bij stakeholders en groei op persoonlijk
en professioneel vlak. Zo zullen we in ons team zelfstandigheid,
ondernemerschap en samenwerking stimuleren.
Daarnaast willen we ons integriteitsbeleid verdiepen door intern
morele dillema’s te bespreken en met partnerorganisaties uit te
wisselen hoe we grensoverschrijdend verdrag kunnen voorkomen en aanpakken.

• O
 ns werknemerstevredenheidsonderzoek kan nog meer opleveren als we de uitkomsten gestructureerd intern bespreken.
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Financiën

Financiële resultaten 2021
Dankzij de bijdragen van fondsen, overheden en donateurs konden
wij in 2021 - ook in tijden van corona - het verschil maken in duizenden
mensenlevens. In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de belangrijkste
resultaten en de hoofdpunten van ons financieel beleid.
Ruim 81% van onze kosten werd besteed aan onze doelstelling. In totaal besteedden we ruim 2,7 miljoen aan
projecten in onze projectlanden. De totale bestedingen waren hoger dan de baten waardoor voor ruim € 500,000
is gefinancieerd uit de beschikbare reserves.										

Bestedingen en lasten

Baten

(als percentage van de totale bestedingen en lasten)

(als percentage van de totale baten)

4,3%
14,5%

26,7%

44,9%

7,3%

2,4%

73,9%
26,1%

●(
Oog)zorg en inclusie van mensen met een handicap
in projectlanden
● Voorlichting
● Werving baten
● Beheer en administratie

8

Financiën

●Baten van andere organisaties zonder winststreven
●Baten van particulieren
●Baten van bedrijven
●Subsidies van overheden
● Overige baten

De totale bestedingen en lasten bedroegen in 2021 in
totaal €3,765733. Deze uitgaven zijn als volgt te verdelen:		

In 2021 werd door SeeYou in totaal een bedrag van
€ 3,386,830 ontvangen. Deze opbrengst is ontvangen
uit de volgende bronnen:

Besteed aan de doelstelling:

Baten 2021 naar herkomst:		
€

(Oog)zorg en inclusie van mensen met een handicap
in projectlanden
Voorlichting

€
Baten van particulieren

2.781.372
274.625

901.495

Baten van bedrijven

79.700

Subsidies van overheden

884.006

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Overige lasten		
Werving baten

546.122

Beheer en administratie

163.614

Overige baten

1.520.177
1.452

3.386.830

3.765.733
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corona en politieke spanningen in sommige werkgebieden
lag dit in 2021 iets lager. Maar met een groei van 80,5%
in 2020 naar 81,2% in 2021 gaan we in de goede richting.
Op een aantal posten - zoals fondsenwerving - hadden
we hogere kosten dan begroot. Dit heeft te maken met de
opgave van de organisatie om de nieuwe naam en positie
van de organisatie te verstevigen. Het bestuur besloot
medio 2020 hiervoor vanuit een bestemmingsreserve
middelen vrij te maken. Ook in 2021 is een deel van de
eenmalig hoge kosten voor fondsenwerving en commu
nicatie ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht.

tegenvallers op te vangen, afgestemd op de risicoanalyse.
Tegelijkertijd zorgt het hanteren van een maximum-norm
ervoor, dat we onze middelen zoveel mogelijk investeren in
oogzorg en inclusieve ontwikkeling in onze projectlanden.

De personeelskosten bleven onder de begroting en vielen
lager uit dan in 2020 door de strategische keuze om
structureel meer middelen in onze projectlanden in Afrika
en Azië te besteden. Sturen op kosten betekent intern
een meer beperkte formatie. We zijn al onze medewerkers
en vrijwilligers dan ook dankbaar dat ze hun werk vol
overtuiging en inzet doen.

Reserve noodhulp
De landen waar we met onze partners samenwerken,
worden regelmatig getroffen door natuurrampen,
conflicten of andere onverwachte noodsituaties zoals
de coronapandemie. In noodsituaties willen we noodhulp
bieden, op voorwaarde dat onze strategische lokale of
internationale partners voldoende capaciteit hebben
om deze hulp adequaat te bieden. Om snel te kunnen
reageren in noodhulpsituaties, is een reserve ingesteld
om eerste activiteiten direct op te kunnen starten en (voor)
te financieren, ongeacht werving. De eventueel geworven
middelen voor deze noodhulp vloeien vervolgens weer
terug in de reserve, tot de voor-financieringspositie weer
is aangevuld.

Resultaatanalyse

Baten
We ontvingen in 2021 in totaal € 3.386.830, waar we erg
dankbaar voor zijn.
In een jaar waarin onze organisatie van naam veranderde,
was het ons doel om onze naamsbekendheid te borgen
én te vergroten. En, daarmee samenhangend, om de
opbrengsten vanuit particuliere donateurs op peil te
houden of zelfs te laten groeien. We zijn blij dat beide
doelstellingen gerealiseerd zijn. We ontvingen meer giften
van particulieren dan we hadden begroot.
De totale baten waren lager dan begroot. Dit hing samen
met de vertraagde opstart van twee, door institutionele
fondsen gefinancierde, programma’s; We are Able! en
Employable. Hierdoor bleven de opbrengsten uit subsidies
van overheden achter op de begroting. We Are Able!, een
vijfjarig project in Oeganda, Soedan en Zuid-Soedan
gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
startte in 2021, maar kwam langzamer op gang dan
gepland. Vanwege de coronapandemie en politieke
spanningen in Soedan werd de uitvoering van het
programma uitvoering vertraagd waardoor de, aan de
bestedingen gekoppelde, opbrengsten ook lager waren.
De baten van andere organisaties zonder winststreven
bleven in lijn met de begroting, met uitzondering van het
segment overige donoren. Een van deze donoren financiert het project Employable, waar ruim € 500.000 voor was
begroot. Ook dit project had te lijden onder de
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gevolgen van corona, waardoor de uitvoering werd
vertraagd en de aan het bestedingsniveau gekoppelde
opbrengst lager was. We zijn blij dat deze donor ondanks
de vertraging veel waardering heeft voor de projecten en
we verwachten dat in 2022 de uitvoering weer volledig
op peil zal komen.
De baten hebben in grote mate een incidenteel karakter.
De giften van particulieren zijn voor 22% structureel te
noemen (toezeggingen voor > 1 jaar of donateurs die een
machtiging hebben afgegeven). De baten van andere
organisaties zonder winststreven betreffen vooral projectbijdragen op jaarbasis. Onder subsidies van overheden
valt het project We Are Able! dat loopt van 2021 tot en
met 2025.

Lasten
De totale lasten van € 3.765.733 werden in 2021 voor
81,2% besteed aan de doelstelling van de organisatie.
73,9% van onze uitgaven ging naar onze projecten in Afrika
en Azië voor inclusieve oogzorg, toegang tot zorg, onderwijs en werk, versterking van rechten van mensen met een
handicap. En 7,3% besteedden we aan bewustwording en
voorlichting over de noodzaak van inclusieve ontwikkeling
in ontwikkelingssamenwerking.
In onze nieuwe strategie hebben we onszelf als doel
gesteld om in 2024 minimaal 85% van de lasten te besteden aan onze doelstelling. Doordat de totale projectbestedingen lager uitvielen dan begroot door de gevolgen van

We sloten 2021 af met een per saldo negatief resultaat
van € 393.380. Dat is niet in lijn met de begroting waar
we uitgingen van een tekort van € 147.838, ingegeven
door de wens om onze projecten doorgang te laten vinden,
ondanks verwachte lagere opbrengsten. Helaas kregen
we te maken met nagekomen projectkosten (€ 116.000)
door de overdracht van twee projecten aan Light for the
World International in 2020. En om de campagne voor
onze nieuwe naam en de bijbehorende fondsenwerving
nog meer aandacht te geven zijn er kosten voor fondsen
werving en communicatie (€ 130.000) naar voren gehaald.
Er werd € 113.719 aan de Bestemmingsfondsen toegevoegd. Dit gaat om giften met een specifieke project
bestemming, die nog niet zijn besteed. De opbrengsten
zijn verspreid over het hele jaar ontvangen. Relatief grote
bedragen die we aan het einde van het jaar ontvingen,
konden niet meer volledig worden besteed in het jaar van
ontvangst. Het totale resultaat werd deels ten laste van de
Reserve realisatie missie 2021-2024 gebracht (€ 365.861)
het resterende verlies van € 141.238 werd in mindering
op de Continuitsreserve gebracht.

Reservebeleid

Continuïteitsreserve
Met de continuïteitsreserve kunnen we kortetermijnrisico’s
dekken en zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst aan
alle verplichtingen kunnen voldoen. We hanteren hiervoor
€ 1.400.000 als een verantwoord maximaal niveau (met
een bandbreedte van € 100.000). De continuïteitsreserve
was eind 2021 na resultaatbestemming € 1.271.687.
De brancheorganisatie Goede Doelen Nederland adviseert
een reserve-maximum van anderhalf keer de jaarkosten
van de werkorganisatie. Onze continuïteitsreserve blijft
daar onder. Zo hebben we voldoende capaciteit om forse

Bestemmingsreserves
Naast de continuïteitsreserve hebben we de volgende
bestemmingsreserves gevormd. Bestemde reserves
eind 2021:
• reserve noodhulp: € 100.000
• reserve realisatie missie 21-24: € 465.394

Reserve realisatie missie 21-24
Deze reserve is in 2019 gevormd uit een legaat en bestemd
voor de vormgeving en uitrol van onze nieuwe strategie in
onze projectlanden in Afrika en Azië, en de ondersteuning
die daarbij nodig is vanuit Nederland. Het bestuur heeft in
2020 de inhoudelijke kaders hiervoor vastgesteld. Samengevat dient de reserve tussen 2021 en 2024 ingezet te
worden om:
• T
 e investeren in de organisatie om de werving van
middelen (eigen fondsenwerving) structureel te verhogen (met gemiddeld 5% per jaar) waardoor structureel
hogere investering in onze projecten in Azië en Afrika
mogelijk wordt.
• H
 et realiseren van een groter bereik van het aantal
kinderen en volwassenen met een (visuele) beperking
in onze projectlanden en daarmee het bereiken van
meer impact in het leven van deze mensen.
De voortgang en resultaten worden gemonitord door
het bestuur aan de hand van concrete indicatoren. Jaarlijks
wordt geëvalueerd of de investering vanuit de reserve
het gewenste effect heeft, of bijsturing behoeft.
Voor het jaar 2021 was € 147.838 opgenomen met de
mogelijkheid om dit op te hogen naar € 225.000.
De besteding ten laste van deze reserve was in 2021
hoger dan voorgenomen. Omdat kosten voor fondsen
werving en communicatie naar voren zijn gehaald, is er
in 2021 € 365.861 besteed ten laste van deze reserve. In de
komende jaren zal het bestedingsschema naar beneden
worden bijgesteld als correctie op de extra besteding in
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2021. Dit zal in de bijstelling van de meerjarenbegroting
worden verwerkt en dienen als kader voor het opstellen
van jaarplannen en begrotingen. De beschikbare middelen
zo effectief mogelijk inzetten is daarbij elke keer weer de
belangrijkste afweging. In 2024 zal deze reserve volledig
zijn besteed.
Normpercentages
We willen dat alle donaties die we ontvangen bijdragen
aan een inclusieve wereld en kwalitatief goede oogzorg.
Om ons werk goed en professioneel te kunnen doen,
is het nodig om te investeren in fondsenwerving en
kwaliteitsversterking. We hechten eraan om de kosten
percentages onder de benchmark van Goede Doelen
Nederland te houden. In tabel 1 vindt u de gerealiseerde
percentages in vergelijking met de benchmark voor
kleine fondsenwervende instellingen (< €5 miljoen).
Het overzicht laat zien dat we in 2021 onze doelbestedings
norm hebben overtroffen (90,2%, norm 85%). Ons kostenpercentage voor Kosten beheer en administratie is al jaren
lager dan de benchmark. En ook het wervingspercentage
is in 2021 gedaald. In 2021 en 2020 zijn extra kosten
gemaakt voor de naamswijziging en implementatie van
de nieuwe strategie.

Begroting 2022
De begroting voor 2022 laat onze ambitie zien met
verwachte inkomsten van bijna 4 miljoen. Dit is dankzij
de groei van onze projectenportfolio dat door particuliere
giften, fondsen en stichtingen en institutionele fondsen

Financiën

wordt gefinancierd. In zeven landen zijn we samen met
onze partners actief op het gebied van (oog)zorg, inclusie
en rechten voor mensen met een beperking. Verder sturen
we nadrukkelijk op kostenbeheersing en verwachten we
groei in fondsenwerving. Dit mondt uit in een positief
operationeel resultaat voor 2022.
En dat is een goede ontwikkeling na jaren van tekorten.
Uit tabel 2 blijkt dat we verwachten dat de besteding aan
de doelstellingen in lijn blijven met de huidige trend.
Daarbij vertonen de kostenpercentages (Werving, Beheer
en administratie) per saldo een dalende tendens.
De begroting 2022 is opgenomen in de bijlage van de
jaarrekening 2021 en vindt u op pagina 78.
Meerjarenbegroting 2021 - 2024
Om onze meerjarenstrategie (zie pagina 8) goed en op een
financieel verantwoorde wijze te begeleiden hebben we in
2020 een reorganisatie doorgevoerd. Hierdoor dalen onze
kosten in Nederland structureel. In combinatie met een
groeistrategie (met name ten aanzien van particuliere
inkomsten) willen we de exploitatietekorten uit de vorige
strategieperiode doorbreken, en meer middelen besteden
aan onze projecten. In de begroting 2022 zien we de
stijgende lijn en een bescheiden positief resultaat.
We sturen op een voortzetting van deze ontwikkeling.
In 2022 zullen we de uitgangspunten van de meerjaren
begroting evalueren en waar nodig bijstellen en aanpassen
op veranderende interne en externe ontwikkelingen.		

Kinderen met oogziekten worden behandeld
in het KEU-ziekenhuis in Rwanda.
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3-jaars
gemiddelde

Totaal
2021

Totaal
2020

Totaal
2019

Benchmark
2019*

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

80,7%

90,2%

92,9%

58,9%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

81,3%

81,2%

80,5%

82,1%

80,0%

Wervingspercentage baten:
Wervingskosten/som van de geworven baten

14,1%

16,1%

16,5%

9,5%

12,0%

Kosten beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie/totale lasten

4,6%

4,3%

4,9%

4,7%

8,0%

Tabel 1. Benchmark 2019 in vergelijking met cijfers SeeYou.
*Benchmark Feiten & Cijfers Goede Doelen 2019, Goede Doelen Nederland, categorie kleine organisaties (> €5 miljoen)				
								
3-jaars
gemiddelde

Begroting
2022

Benchmark
2019*

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

80,7%

79,5%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

81,3%

82,1%

80%

Wervingspercentage baten:
Wervingskosten/som van de geworven baten

14,1%

12,9%

12,0%

Kosten beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie/totale lasten

4,6%

4,6%

8,0%

Tabel 2. Benchmark 2019 in vergelijking met begroting SeeYou 2022
*Benchmark Feiten & Cijfers Goede Doelen 2019, Goede Doelen Nederland, categorie kleine organisaties (> €5 miljoen)
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9.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)
Activa

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

€

€

1.271.687

1.412.925

100.000

100.000

-

-

465.394

831.255

1.837.081

2.344.180

208.008

94.289

336.863

352.037

598.143

635.491

Belastingen en sociale lasten

61.245

64.615

Overige kortlopende schulden personeel

89.806

106.210

Overige kortlopende schulden

73.336

87.202

822.530

893.518

3.204.482

3.684.024

Reserves en fondsen
9.7.1

Reserves

Gebouwen

54.872

60.499

Continuïteitsreserve

Inventaris en automatisering

58.938

67.972

Reserve noodhulp

-

-

113.810

148.741

Vervoermiddelen

Financiële vaste activa

-

Fondsen

-

-

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen
9.7.3
232.398

246.230

Vooruit betaalde projectbijdragen

191.418

-

Te vorderen uit nalatenschappen

48.239

103.823

Overige vorderingen en activa

14.644

5.317

486.699

355.370
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9.7.4

9.7.6

Uitkeringsverplichting

Te ontvangen projectbijdragen

Totaal activa

Reserve realisatie missie 2021-2024

-

Vlottende activa

Liquide middelen

Reserve dekking exploitatie 2020

9.7.2

Kapitaaldeelnamen

Vorderingen

9.7.5

2.603.973

3.180.183

3.204.482

3.684.024

Kortlopende schulden
Schulden met betrekking tot projecten

Totaal passiva

9.7.7
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9.2 Staat van baten en lasten

9.3 Resultaat bestemming

Baten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

Baten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

Resultaatbestemming reserves

Baten van particulieren

9.8.1

901.495

893.500

1.063.821

Baten van bedrijven

9.8.2

79.700

46.200

52.370

Subsidies van overheden

9.8.3

884.006

1.177.992

179.768

Reserve noodhulp

-

-

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

9.8.4

-

-

492.417

Reserve dekking exploitatie 2020

-

-

-300.000

Baten van andere organisaties zonder winststreven

9.8.5

1.520.177

1.860.265

1.392.984

-365.861

-147.838

-165.000

3.385.378

3.977.957

3.181.360

-507.099

-147.838

-552.075

113.719

-

45.103

-393.380

-147.838

-506.972

Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten

9.8.6

-

-

9.293

Overige baten

9.8.7

1.452

4.500

549

3.386.830

3.982.457

3.191.202

€

€

€

Totaal baten

Continuïteitsreserve

Reserve realisatie missie 2021-2024

-141.238

-87.075

Resultaatbestemming fondsen
Bestemmingsfondsen

Totaal

Lasten
Besteed aan doelstellingen
(Oog)zorg en inclusie van mensen met een
handicap in projectlanden landen

9.5

2.781.372

3.250.858

2.802.226

Voorlichting

9.5

274.625

238.713

162.494

3.055.997

3.489.571

2.964.720

9.5

546.122

467.760

537.703

9.5

163.614

164.909

180.703

3.765.733

4.122.240

3.683.126

-378.903

-139.783

-491.924

-14.477

-8.055

-15.048

-393.380

-147.838

-506.972

Werving
Wervingskosten

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie

Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten
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9.9.8
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9.4 Kasstroomoverzicht
2021

2020

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Totaal baten

3.386.830

3.191.202

Totaal lasten

3.765.733

3.683.126

Bedrijfsresultaat

-378.903

-491.924

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Mutaties voorzieningen

42.179

41.926

-15.174

-8.245
27.005

33.681

Veranderingen in werkkapitaal
Vorderingen
Kortlopende schulden

-131.329

2.031.138

-70.988

392.631

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-202.317

2.423.769

-554.215

1.965.526

Ontvangen interest

-

-

Betaalde interest

-

-

-14.477

-15.048

Financiele baten en lasten

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-14.477

-15.048

-568.692

1.950.478

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in overige financiële activa
Investeringen in materiële en financiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële en financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7.518

-21.580

-

25.000

-7.518

3.420

-576.210

1.953.898

Stand liquide middelen per 31-12

2.603.973

3.180.183

Stand liquide middelen per 1-1

3.180.183

1.226.285

-576.210

1.953.898

Mutatie geldmiddelen

Mutatie geldmiddelen

Oogtesten door een verpleegkundige
van het mobiele oogzorgteam in Ethiopië.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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9.5 Overzicht lastenverdeling
Bestemming

Doelstellingen

Lasten

Werving baten, beheer
en administratie

(Oog)zorg en
inclusie van
mensen met een
handicap in
projectlanden

Voorlichting

Werving baten

Beheer en
administratie

Totaal
2021

Begroting
2021

Totaal
2020

€

€

€

€

€

€

€

Subsidies en bijdragen

9.9.1

1.963.300

-

-

-

1.963.300

2.411.316

1.898.712

Publiciteit en communicatie

9.9.2

-

206.452

-

-

206.452

170.000

87.202

Directe kosten fondsenwerving

9.9.3

-

-

232.527

-

232.527

151.685

191.356

Personeelskosten

9.9.4

700.699

58.392

268.602

140.140

1.167.833

1.206.351

1.220.125

Huisvestingskosten

9.9.5

15.219

1.268

5.834

3.044

25.365

27.739

21.967

Kantoor- en algemene kosten

9.9.6

76.846

6.404

29.458

15.369

128.077

114.019

221.838

Afschrijvingen

9.9.7

25.308

2.109

9.701

5.061

42.179

41.130

41.926

Totaal lasten 2021

2.781.372

274.625

546.122

163.614

3.765.733

4.122.240

3.683.126

Begroting 2021

3.250.858

238.713

467.760

164.909

Totaal 2020

2.802.226

162.494

537.703

180.703

4.122.240
3.683.126

Totaal
2021

Begroting
2021

Totaal
2020

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

90,2%

87,6%

92,9%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

81,2%

84,7%

80,5%

Wervingspercentage baten:
Wervingskosten/ som van de geworven baten

16,1%

11,7%

16,8%

Kosten beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie/totale lasten

4,3%

4,0%

4,9%
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9.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen
Deze jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650
Fondsenwervende Organisaties zoals opgenomen in de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze
Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie
en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor
die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is
opgesteld in Euro’s.

een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een
individuele beoordeling van de vorderingen.
Projectverplichtingen zijn opgenomen op basis van een
besluit ter zake, welke schriftelijk is kenbaar gemaakt
aan de ontvanger van de subsidie en worden ten laste
gebracht van het boekjaar waarin de projectactiviteiten
dienen te worden uitgevoerd door de uitvoerende projectpartner.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers over 2020 zijn waar relevant
aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar
mogelijk te maken.

Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de
Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden
aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in
het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van in
de baten opgenomen geoormerkte donaties en andere
fondsen.

Consolidatie
Het bestuur van Stichting SeeYou is eveneens het bestuur
van Stichting Open Oog. In de jaarrekening van Stichting
SeeYou zijn geen geconsolideerde cijfers opgenomen
waarin het resultaat en het vermogen van Stichting Open
Oog zijn betrokken omdat de betekenis van deze stichting
op het geheel te verwaarlozen is.

Grondslagen van waardering
Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva
opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.
Valutaomrekening
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers
op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde
valuta worden omgerekend tegen de functionele valutakoers op balansdatum.
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel
de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta
worden verwerkt in de staat van baten en lasten.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en
voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte
gebruiksduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming
van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen
een percentage van deze verkrijgingsprijs.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en over
lopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en over
lopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamor
tiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van
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Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of
vaststaand is dat een verplichting zich gaat voordoen maar
waarvan de omvang of het tijdstip van uitstroom van
middelen niet bekend is.

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en
alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De Stichting heeft aan haar personeel een pensioen
toegezegd op basis van middelloon. De pensioenregeling
is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
De over het boekjaar verschuldigde premies worden
als kosten verantwoord.
Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt
een schuld opgenomen. De risico’s voor prijsindexatie en
beleggingsrendement kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van de toekomstige bijdragen aan het Pensioenfonds
Zorg en Welzijn. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking
in een in de balans opgenomen voorziening. In geval van
een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de
stichting geen verplichting tot het doen van aanvullende
bijdragen anders dan toekomstig hogere premies.
Momenteel is sprake van een tekort in het Pensioenfonds
Zorg en Welzijn. Het fonds heeft een dekkingsgraad van
106,6% ultimo 2021 (2020: 92,6). De vereiste dekkingsgraad die bereikt moet worden bedraagt 121,4%.
Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een herstelplan ingediend bij de Nederlandsche bank. Hierin staat dat de dekkingsgraad in 2027 weer op het vereiste niveau kan zijn.
Hiertoe verhoogt Pensioenfonds Zorg en Welzijn de
premie gedurende de herstelperiode en de pensioenen
worden niet volledig verhoogd. Ieder jaar wordt het
herstelplan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd
aan De Nederlandsche Bank.
Kostentoerekening
De personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en
algemene kosten en afschrijvingen zijn verdeeld over de
doelstelling, werving baten en beheer en administratie.

Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe
te rekenen opbrengsten.
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar
waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar
kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is
aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het
boekjaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura
worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
Lasten
Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en –lasten.
Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
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9.7 Toelichting op de balans

Vlottende activa

Activa - Vaste activa

9.7.3 Vorderingen
2021

2020

€

€

Te ontvangen projectbijdragen

232.398

246.230

Vooruit betaalde projectbedragen

191.418

-

48.239

103.823

9.7.1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

Gebouwen

Inventaris &
automatisering

Vervoermiddelen

Totaal

€

€

€

€

187.593

300.370

9.810

497.773

Overige vorderingen

-127.094

-212.398

-9.810

-349.302

Te ontvangen bijdragen

11.846

4.046

60.499

87.972

-

148.471

Nog te ontvangen rente

-

6

2.798

1.265

Nog te ontvangen legaten

Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen

Mutaties boekjaar 2021
Investeringen

-

7.518

-

7.518

Afschrijvingen

-5.627

-36.552

-

-42.179

Desinvestering

-

-

-

-

Afschrijvingen Desinvestering

-

-

-

-

-5.627

-29.034

-

-34.661

187.593

307.888

9.810

505.291

-132.721

-248.950

-9.810

-391.481

Stand per 31 december 2021

Saldo per 31 december

14.644

5.317

486.699

355.370

2021

2020

€

€

1.016

890

932.187

1.029.869

82.684

28.844

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

9.7.4 Liquide middelen

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Totaal overige vorderingen

-

54.872

58.938

-

113.810

Kas
Bank rekening - courant banken

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:

Bank rekening - us dollar

Gebouwen (exclusief grond)
Inventaris en automatisering
Vervoermiddelen

Bank rekening - sparen

1.588.086

2.120.580

Saldo per 31 december

2.603.973

3.180.183

9.7.2 Financiële vaste activa
Vervallen.
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3%
10% - 25%
20%

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
De bank rekening - us dollar is gewaardeerd tegen de koers op balansdatum.
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Passiva

Bestemmingsreserves

9.7.5 Reserves en fondsen

Naast de continuïteitsreserve heeft SeeYou de volgende bestemmingsreserves gevormd:
Bestemde reserves ultimo 2021:
- Reserve noodhulp: € 100.000
- Reserve realisatie missie 21-24: € 465.394

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Reserves
Continuïteitsreserve

1.271.687

1.412.925

Reserve noodhulp

100.000

100.000

Reserve noodhulp

Reserve realisatie missie 2021-2024

465.394

831.255

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

Totaal

1.837.081

Saldo per
1-jan

Resultaatbestemming

Overige
mutaties

Saldo per
31-dec

1.412.925

-141.238

-

1.271.687

Reserve noodhulp

100.000

-

-

100.000

Reserve realisatie missie 2021-2024

831.255

-365.861

-

465.394

2.344.180

-507.099

-

1.837.081

2021

2020

€

€

1.412.925

1.500.000

-141.238

-87.075

1.271.687

1.412.925

Continuïteitsreserve

Totaal

2020

€

€

100.000

100.000

-

-

100.000

100.000

2.344.180
Saldo per 31 december

Het verloop is als volgt weer te geven:

2021

De landen waar we met strategische partners samenwerken, worden regelmatig getroffen door natuurrampen, conflicten
of andere onverwachte noodsituaties zoals corona. In noodsituaties willen we noodhulp bieden, op voorwaarde dat onze
lokale of internationale partners capaciteit hebben om deze hulp adequaat te bieden. Om snel te kunnen reageren in
noodhulpsituaties, is een reserve ingesteld om eerste activiteiten direct op te kunnen starten en (voor) te financieren,
ongeacht werving. De eventueel geworven middelen voor deze noodhulp vloeien vervolgens weer terug in de reserve,
tot de voor-financieringspositie weer is aangevuld. Hierdoor kan bij een nieuwe noodhulpactie opnieuw snel geld worden
vrijgemaakt en worden ingezet ten behoeve van slachtoffers van natuurrampen, conflicten of andere onverwachte noodsituaties.
In 2021 is er geen beroep gedaan op deze reserve.						

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

Saldo per 31 december

De continuïteitsreserve is gevormd voor dekking van de kortetermijnrisico’s en om zeker te stellen dat ook in de toekomst
aan alle verplichtingen kan worden voldaan. We hanteren hiervoor € 1.400.000 als een verantwoord maximaal niveau
(met een bandbreedte van € 100.000). De continuïteitsreserve bedraagt ultimo 2021 € 1.271.687 (na resultaatbestemming). Dat is licht onder de bandbreedte van 1.300.000. De verwachting is dat we in 2022 een positief resultaat realiseren
(zie Begroting 2022 in de Bijlage). Na structurele verliezen hebben we in 2020 ons beleid en strategie herzien. De doelen
en resultaten daarvan zijn een sluitende of positieve exploitatie, zodat de financiële continuïteit is gewaarborgd en bestedingen in ionze projectlanden groeien. Deze transitie is nog niet afgerond. Het is daarom noodzakelijk voldoende reserve
te hebben om de risico’s voldoende af te dekken.
Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland adviseert een reserve-maximum van anderhalf keer de jaarkosten van de
werkorganisatie. SeeYou blijft ruim onder deze norm. Hiermee hebben we enerzijds voldoende capaciteit om forse tegenvallers op te vangen, afgestemd op de risicoanalyse. Tegelijk zorgt het hanteren van een maximum-norm ervoor dat we
onze middelen zoveel mogelijk investeren in (oog)zorg en inclusieve ontwikkeling in de projectlanden. 				
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9.7.6 Voorzieningen
2021

2020

2021

2020

€

€

€

€

352.037

360.282

9.617

14.458

Uitkeringen

-24.791

-22.703

Saldo per 31 december

336.863

352.037

Reserve realisatie missie 2021-2024
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

Saldo per 31 december

Uitkeringsverplichting
831.255

996.255

-365.861

-165.000

465.394

Saldo per 1 januari
Dotatie

831.255

De reserve missie 2021-2024 is in 2019 gevormd uit een legaat en is bestemd voor de vormgeving en uitrol van onze
nieuwe strategie in de projectlanden in Afrika en Azië, en de ondersteuning die daarbij nodig is vanuit Nederlands.
Het bestuur heeft in 2020 de inhoudelijke kaders hiervoor vastgesteld. Samengevat dient de reserve in de periode 2021-24
ingezet te worden om:
- Te investeren in de organisatie om de werving van middelen (eigen fondsenwerving) structureel te verhogen met gemiddeld 5% per jaar, waardoor structureel hogere investering in projecten in onze projecten in Azië en Afrika mogelijk wordt.
- Een groter bereik te realiseren van het aantal kinderen en volwassenen met een visuele of andere beperking in Azië en
Afrika, en daarmee het bereiken van meer impact in het leven van mensen met een visuele of andere beperking.
De voortgang en resultaten worden gemonitord door het bestuur aan de hand van concrete indicatoren. Jaarlijks wordt
geëvalueerd of de investering vanuit de reserve het gewenste effect heeft, of bijsturing behoeft.
Voor jaar 2021 was € 147.838 begroot met de mogelijkheid om dit op te hogen naar € 225.000. In de realisatie van 2021
zijn kosten voor Fondsenwerving en voorlichting in combinatie met het versterken van onze naamsbekendheid voor 2022
naar voren gehaald. Daarmee zijn voorwaarden geschapen om onze positionering te versterken om daarmee de beoogde
behoud en groei aan inkomsten mogelijk te maken. De reserve is daardoor sneller gedaald dan in eerste instantie in de
begroting was voorzien.

Deze voorziening is gevormd naar aanleiding van een ontvangen nalatenschap. Stichting SeeYou heeft de verplichting op
zich genomen om geld uit te keren aan de erfgenamen van deze nalatenschap. De uitkering is afhankelijk van diverse
voorwaarden, waaronder indexatie op basis van het ConsumentenPrijsIndexcijfer. De voorziening is gebaseerd op een
actuariële berekening. De rekenrente in 2021 bedraagt 0,997% (2020: 1,743%) gebaseerd op sterftetabel GBM/GBV 20142019) methode SRA.

9.7.7 Kortlopende schulden
2020

€

€

192.440

44.519

Schulden met betrekking tot projecten
Projectverplichtingen
Nog af te rekenen met implementing partners

In de meerjarenbegroting is de besteding van deze reserve verder opgenomen. In de komende jaren zal jaarlijks bij het
opstellen van het jaarplan en de begroting bekeken worden hoe de beschikbare middelen zo effectief mogelijk kunnen
worden ingezet. In 2024 zal deze reserve volledig zijn geïnvesteerd.

2021

29.572

Vooruit ontvangen van donoren voor lopende projecten

237.819

Vooruit ontvangen bedragen projecten nog te starten

138.312

590.972

598.143

635.491

58.501

63.551

2.744

1.064

61.245

64.615

Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten

36.331

37.017

Reservering vakantiedagen

52.312

69.193

Overige schulden personeel

1.163

-

89.806

106.210

71.374

84.088

1.962

3.114

73.336

87.202

822.530

893.518

Fondsen
2021

2020

€

€

94.289

49.186

Mutatie volgens resultaatbestemming

113.719

45.103

Saldo per 31 december

208.008

94.289

Bestemmingsfondsen
Saldo per 1 januari

Toelichting
Opbrengsten worden gedurende het jaar ontvangen. Het is daardoor niet altijd mogelijk om de ontvangen middelen nog
is hetzelfde boekjaar te besteden. Ook heeft de coronapandemie een vertragend effect gehad op de projectbestedingen.
Nog te besteden bestemde middelen worden verantwoord in de bestemmingsfondsen.

Belastingen en sociale lasten
Af te dragen loonheffing en sociale lasten
Te betalen pensioenpremie
Saldo per 31 december

Overige kortlopende schulden personeel

Overige schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

Saldo per 31 december
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9.7.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen			
							
Meerjarige financiële verplichtingen							
Voor de huur van het kantoor is een huurovereenkomst (per jaar) aangegaan. Het totaal van de huurtermijnen dat na
balansdatum vervalt bedraagt ca. € 10.270.
							

9.7.9 Gebeurtenissen na balansdatum					

					
Coronapandemie
De coronapandemie hield ook in 2021 de wereld in haar greep, met grote effecten op de samenleving in Nederland en in de
landen waar we werkzaam zijn. Sommige projecten zijn tijdelijk on-hold gezet, en waar nodig vervangen door andere projectactiviteiten, passend bij de huidige situatie. Andere projecten hebben vertraging opgelopen. We houden er rekening mee
dat hoewel de besmettingsgraden drastisch zijn gedaald, mogelijk toch in de loop van 2022 negatieve effecten merkbaar
zullen zijn.
Oekraïne
De oorlog en crisis in Oekraïne is in 2022 in alle hevigheid uitgebarsten. De effecten daarvan zijn in toenemende mate merkbaar. Dat geldt voor de situatie in Nederland, maar ook in onze projectlanden in Afrika en Azië. We houden er rekening mee,
dat ook deze crisis effect kan hebben op opbrengsten of op kosten en projectkosten. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de
toegenomen energie- en brandstofkosten en voedselprijzen.

Jaarrekening 2021

9.8 Toelichting op de baten
Baten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

Particulieren

510.795

528.500

496.027

Major donors

325.000

290.000

340.000

65.700

75.000

227.794

901.495

893.500

1.063.821

Bedrijven

67.949

27.450

35.826

Optiekzaken

11.751

18.750

16.544

79.700

46.200

52.370

778.105

1.177.992

-

9.8.1 Baten van particulieren

Legaten en nalatenschappen

9.8.2 Baten van bedrijven

9.8.3 Subsidies van overheden
MinBuza Nederland: We Are Able!
Ministerie Buza Nederland in samenwerking met ICCO
Ministerie Buza Finland in samenwerking met Plan Finland

76.287
105.901

Overig

89.662
-

13.819

884.006

1.177.992

179.768

-

-

492.417

-

-

492.417

Fondsen en stichtingen

842.350

983.463

895.950

Stichting De Lichtboei

143.921

9.8.4 Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Stichting Light for the World International

9.8.5 Baten van andere organisaties zonder winststreven

Internationale vermogensfondsen

18.215

20.375

215.818

Kerken

64.550

74.000

73.044

-

-

1.328

5.125

60.000

10.250

446.016

722.427

96.594

1.520.177

1.860.265

1.392.984

Scholen
EO Metterdaad
Overige donoren
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

Lasten (vervolg)

Afrika

9.8.6 Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten

Afrika regio
Training en advies

-

-

9.293
9.293

9.8.7 Overige baten
Diversen

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

2.004.793

2.464.657

1.145.271

418.186

413.850

252.493

DR Congo

40.000

Ethiopië

472.765

838.320

122.325

Kenia

125.812

20.000

431.419

Mozambique
1.454

4.500

549

1.454

4.500

549

De baten kennen in belangrijke mate een incidenteel karakter. De Baten van Particulieren zijn voor ongeveer 22% struc
tureel te noemen (toezeggingen voor > 1 jaar of donateurs die een machtiging hebben afgegeven). De Baten van andere
organisaties zonder winststreven betreffen vooral projectbijdragen op jaarbasis. Onder Subsidies van overheden is het
project We Are Able! gerubriceerd. Dit project loopt van 2021 tot en met 2025.

254.999

125.000

Oeganda

332.071

431.719

54.713

Zuid-Soedan

117.778

231.009

100.000

Soedan

283.182

404.759

337.521

303.697

446.495

Cambodja

302.772

284.947

413.591

Indonesië

34.749

18.750

32.904

Wereldwijd (Coronaprojecten)

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

144.321

Rwanda

Azië

9.9 Toelichting op de lasten
Lasten

Realisatie
2021

4.200

91.977

Nederland

132.753

147.405

214.003

Eindtotaal

2.479.268

2.915.759

1.897.746

In bovenstaande tabel zijn onder Afrika regio de programma’s Every Life Matters en My Body My Future gerubriceerd.
Beide programma’s worden in meerdere landen uitgevoerd.

9.9.1 Subsidies en bijdragen ten behoeve van projectuitvoering
door partners
Projecten uitgevoerd/in uitvoering:
Projecten door partners in Afrika

2.004.793

2.464.657

1.145.271

Projecten door partners in Azië

337.521

303.697

446.495

Projecten door partners in Nedeland

132.753

147.405

214.003

Projecten overig (Corona projecten)

4.200

-

91.977

2.479.267

2.915.759

1.897.746

2.350

-

966

2.481.617

2.915.759

1.898.712

Koersverschillen projectbetalingen
Totale projeckosten

413.850

252.493

Every Life Matters

301.175

300.000

194.963

My Body My Future

117.011

113.850

57.529

26.133

30.000

32.050

140.395

115.000

46.128

39.924

25.000

9.024

206.452

170.000

87.202

156.500

105.000

106.956

76.027

46.685

84.400

232.527

151.685

191.356

9.9.2 Publiciteit en communicatie
Voorlichting
Publiciteit
Overig

9.9.8 Doorbelaste projectkosten
Loonkosten toegerekend aan projecten

-327.619

-244.815

0

Organisatiekosten toegerekend aan projecten

-190.698

-259.628

0

-518.317

-504.443

-

1.963.300

2.411.316

1.898.712

Netto Subsidies en bijdragen aan partners voor gerealiseerde
projecten

418.186

Afrika regio

Totaal Publiciteit en communicatie

9.9.3 Directe kosten fondsenwerving
Mailingen en marketing
Overige fondsenwervingskosten

Totaal directe fondsenwervingskosten
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Lasten (vervolg)

Jaarrekening 2021

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

9.9.4 Personeelskosten

Lasten (vervolg)

Begroting
2021

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€

€

€

43.874

43.985

36.703

-

-

58.517

9.9.6 Kantoor- en algemene kosten

Salarissen

773.539

864.544

809.649

Kosten IT

Sociale lasten

141.527

134.964

152.720

Advies en ondersteuning

Pensioenlasten

89.276

89.423

77.077

Bankkosten

11.731

9.500

9.034

Ziekteverzuimverzekering

30.336

39.000

38.841

Accountantskosten

30.123

21.000

27.289

Reiskosten

18.195

18.408

18.410

Overig

42.349

39.534

54.333

5.568

15.000

13.366

Werving en selectie

13.122

-

-

128.077

114.019

221.838

Training en opleiding

17.549

10.000

Personeel niet in loondienst

68.069

14.500

Overige personeelskosten

10.652

20.512

110.062

5.627

5.630

5.628

Totaal personeelskosten

1.167.833

1.206.351

1.220.125

36.552

35.500

36.298

-

-

-

Totaal afschrijvingskosten

42.179

41.130

41.926

9.9.8 Financiële baten en lasten

14.477

-8.055

-15.048

Reiskosten buitenland

Totaal Kantoor- en algemene kosten

9.9.7 Afschrijvingskosten
Gebouwen
Inventaris & automatisering
Vervoersmiddelen

Het gemiddeld aantal werknemers (in fte) gedurende het boekjaar 2021 bedroeg 15,22 (2020: 14,93)
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. In het verslagjaar zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuursleden.
9.9.5 Huisvestingskosten
Huur pand Vendelier 15 Veenendaal

10.267

10.380

10.267

4.327

4.984

4.779

Overige huisvestingskosten

10.771

12.375

6.921

Totaal huisvestingskosten

25.365

27.739

21.967

Kosten energie en water
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Directiebezoldiging

Jaarrekening 2021

Realisatie 2021

9.10 Verschillenanalyse begroting en realisatie

Mw. D.J. Nieuwenhuis

Realisatie
2021

Begroting
2021

Verschil
2021

Realisatie
2020

ref.

€

€

€

€

Baten van particulieren

9.8.1

901.495

893.500

7.995

1.063.821

Baten van bedrijven

9.8.2

79.700

46.200

33.500

52.370

Subsidies van overheden

9.8.3

884.006

1.177.992

-293.986

179.768

Baten van verbonden organisaties
zonder winststreven

9.8.4

-

-

-

492.417

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

9.8.5

1.520.177

1.860.265

-340.088

1.392.984

Baten als tegenprestatie voor de
levering van diensten

9.8.6

-

-

-

9.293

Overige baten

9.8.7

1.454

4.500

-3.046

549

3.386.832

3.982.457

-595.625

3.191.202

Functie: directeur

Dienstverband
Aard (looptijd)
Uren
Parttime percentage
Periode

Baten

onbepaald
36
100
van 1 jan tot 31 dec

Jaarbezoldiging
€
Brutoloon/salaris

77.056

Vakantiegeld

6.027

Eindejaarsuitkering

6.896

Jubileumuitkering/uitbetaling niet opgenomen vakantiedagen
Jaarinkomen

Totaal baten

89.979

Belaste vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)

9.677

Pensioencompensatie

-

Overige beloningen op termijn

-

Uitkeringen beëindiging dienstverband

-

Totaal bezoldiging 2021

99.656

Totaal bezoldiging 2020

96.995

Bezoldiging directie
Het jaarinkomen van de directeur (in loondienst) blijft binnen het maximum van € 112,124 (1 FTE/12 mnd), passend bij
een BSD score van 380 punten volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.
Ook de totale bezoldiging (het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten, de pensioen
compensatie en de overige beloningen op termijn samen), blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum.
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk 8
van het jaarverslag 2021.
Noot:
Volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganistaties omvat een normjaarinkomen:			
* Brutoloon/salaris				
* Vakantiegeld				
* Vaste eindejaarsuitkering				
Eventuele andere inkomensbestanddelen zoals jubileumuitkering of betaling van niet opgenomen vakantiedagen.		
		
N.B. In de berekening van het jaarinkomen worden dus de werkgeverslasten (bijvoorbeeld pensioenlasten) niet betrokken.
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Lasten
Subsidies en bijdragen

9.9.1

1.963.300

2.411.316

-448.016

1.898.712

Publiciteit en communicatie

9.9.2

206.452

170.000

36.452

87.202

Directe kosten fondsenwerving

9.9.3

232.527

151.685

80.842

191.356

Personeelskosten

9.9.4

1.167.833

1.206.351

-38.518

1.220.125

Huisvestingskosten

9.9.5

25.365

27.739

-2.374

21.967

Kantoor- en algemene kosten

9.9.6

128.077

114.019

14.058

221.838

Afschrijvingen

9.9.7

42.179

41.130

1.049

41.926

3.765.733

4.122.240

-356.507

3.683.126

14.477

-8.055

22.532

-15.048

-393.378

-147.838

-216.586

-506.972

Som van de lasten

Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

9.9.8

Baten								
De baten van SeeYou in 2021 bedroegen in totaal €3.386.830. Dit is lager dan begroot.
In een jaar waarin onze stichting van naam veranderde, was het de uitdaging en opdracht om onze naamsbekendheid te
borgen en te vergroten. En, daarmee samenhangend, om de opbrengsten uit fondsenwerving op peil te houden en mogelijk te laten groeien. Wij zijn erg blij dat beide doelstellingen gerealiseerd zijn. De baten van particulieren zijn licht boven
begroting uitgekomen. En onze achterban wist onze nieuwe naam te waarderen, zo bleek uit alle reacties die we kregen.
De opbrengsten uit subsidies van overheden bleef achter op de begroting. Dit betreft vooral het project We Are Able!
Dit vijfjarige project in Oeganda, Soedan en Zuid-Soedan startte in 2021, maar kwam langzamer dan gepland op gang.
De coronapandemie en politieke spanningen in Soedan leidden ertoe dat de uitvoering van het programma werd
vertraagd. De aan de bestedingen gekoppelde opbrengsten waren daardoor ook lager.
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De baten van andere organisaties zonder winststreven bleven in lijn met de begroting met uitzondering van overige
donoren. Een van deze donoren financiert het project Employable. Hiervoor was ruim € 500.000 begroot. Maar ook dit
project had te lijden onder de invloed en gevolgen van corona waardoor de uitvoering werd vertraagd. De aan het bestedingsniveau gekoppelde opbrengst was daardoor ook lager. De waardering van de donor voor de projecten is desondanks
groot en wij verwachten dat in 2022 de uitvoering weer volledig op peil zal komen.
Lasten
De totale lasten van €3.765.733 werden in 2021 voor 81,2% besteed aan de doelstelling van de organisatie: 73,9% aan
projecten voor inclusieve ontwikkeling, versterking van rechten van mensen met een handicap en oogzorg wereldwijd;
7,3% aan activiteiten in het kader van bewustwording en voorlichting over de noodzaak van inclusieve ontwikkeling in
ontwikkelingssamenwerking. De totale lasten vielen lager uit dan begroot onder meer vanwege de gevolgen van corona
en politieke spanningen in sommige werkgebieden.
Tegelijk zagen we op een aantal posten - met name kosten fondsenwerving - hogere kosten dan begroot. Die hingen
grotendeels samen met de opgave van de organisatie om de nieuwe naam en positie van de organisatie te verstevigen.
Het bestuur besloot medio 2020 hiervoor vanuit een bestemmingsreserve middelen vrij te maken. Ook in 2021 is een
deel van de, met deze opdracht gepaard gaande, hoge kosten van fondsenwerving en communicatie ten laste van deze
bestemmingsreserve gebracht.
De personeelskosten bleven onder de begroting en vallen ook lager uit dan de kosten in 2020. Dit hangt samen met de
strategische keuze om structureel meer middelen in onze projectlanden in Afrika en Azië te besteden. De kosten van de
organisatie (personeelskosten, huisvesting-, kantoor- en algemene kosten, afschrijvingen) bleven binnen de begroting.

10.0 Overige gegevens

Ondertekening van de jaarrekening 2021
							
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening						
De jaarrekening is opgemaakt op: 24 mei 2022
De Directeur van Stichting SeeYou heeft de jaarrekening goedgekeurd op: 24 mei 2022			
De Bestuur Stichting SeeYou heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van: 24 mei 2022
Gebeurtenissen na balansdatum						
Toegelicht onder 9.7.9						
							
Was getekend te Veenendaal door directie en bestuur op 24 mei 2022. 					
Mw. D.J. Nieuwenhuis, directeur
Drs. S.R. van Bellen, Voorzitter				
Mr. J. Th. de Wit, Secretaris						
Mr. T.J.P Folmer, Penningmeester
Drs. A. N. Lukkien, Lid
Dhr. S. Bol, Lid
Dhr H. R. Werkman, Lid
Mevr. M. van der Kroft, Lid

Stichting SeeYou
Postbus 672
3900 AR VEENENDAAL

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting SeeYou
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting SeeYou gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op
31 december 2021 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting SeeYou, te Veenendaal per 31 december 2021 en van het saldo van baten en lasten over de periode
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn
650 Fondsenwervende organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 3.204.482;
de staat van baten en lasten 2021 met saldo van baten en lasten van negatief € 393.380 (tekort); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting SeeYou te Veenendaal, zoals vereist in de Verordening inzake de
Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en
Beroepsregels Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Stationspark 1260
3364 DA Sliedrecht
Maanlander 14 K
3824 MP Amersfoort
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

-2Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties is vereist is voor het bestuursverslag en de overige
gegevens. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

-3Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 van Stichting SeeYou te Veenendaal
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle
inhoudt.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle
bestond onder andere uit:

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

−

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.

−

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van
fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Amersfoort, 24 mei 2022.
WITh accountants B.V.
Drs. J. Snoei RA

−

−

−
−

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Bijlage.
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Bijlage Begroting 2022
Begroting

Begroting
2022

Realisatie
2021

Begroting
2021

€

€

€

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Subsidies van overheden

988.500

901.495

893.500

40.500

79.700

46.200

1.143.446

884.006

1.177.992

-

-

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven

1.743.250

1.520.177

1.860.265

Som van geworven baten

3.915.696

3.385.378

3.977.957

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten
Overige baten

Totaal baten

-

-

-

750

1.454

4.500

3.916.446

3.386.832

3.982.457

2.872.368

2.781.372

3.250.858

242.050

274.625

238.713

3.114.418

3.055.997

3.489.571

504.426

546.122

467.760

172.919

163.614

164.909

3.791.763

3.765.733

4.122.240

124.683

-378.901

-139.783

-8.055

-14.477

-8.055

116.628

-393.378

-147.838

Begroting

Begroting
2022

Realisatie
2021

Begroting
2021

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten

79,5%

90,2%

87,6%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten

82,1%

81,2%

84,7%

Wervingspercentage baten:
Wervingskosten/som van de geworven baten

12,9%

16,1%

11,7%

Kosten beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie/totale lasten

4,6%

4,3%

4,0%

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Participatie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden
Voorlichting en bewustwording

Werving
Wervingskosten

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten
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Iedereen telt! Daarom werken wij aan
gelijke toegang tot (oog)zorg, onderwijs
en werk voor mensen met een – visuele beperking in Afrika en Azië.
Ontdek wat we als SeeYou in 2021
bereikten in ons online jaarverslag op
www.seeyoufoundation.nl/jaarverslag

