Dr. F.P. Fischer-Stichting
Beleidsplan
De Stichting
De Dr. F.P. Fischer-Stichting is opgericht in 1968 in het toenmalige Koninklijk Nederlands
Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht. Sinds 1989 is de Stichting nauw verbonden met de afdeling
Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Doelstelling van de Stichting
De Dr. F.P. Fischer-Stichting heeft ten doel het bevorderen van de Oogheelkunde in de ruimste zin
en het bijeenbrengen van fondsen daartoe.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het verlenen van geldelijke bijdragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek,
patiëntenzorg en opleiding op het terrein van de oogheelkunde;
- het openstellen van haar wetenschappelijke collectie;
- alle andere wettige middelen, die bevorderlijk voor het doel kunnen zijn.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
Fondsenwerving en vermogensbeheer
De Stichting heeft haar vermogen in belangrijke mate verkregen uit opbrengsten van de verkoop
van het gebouw van het Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht in 1999.
Tevens heeft de Stichting in dat jaar de museumcollectie van het Koninklijk Nederlands Gasthuis
voor Ooglijders om niet verkregen. De Stichting neemt het onderhoud ervan voor haar rekening.
De Stichting heeft het vermogen belegd in effecten. Het effectenbeheer is overgedragen aan ABN
AMRO MeesPierson overeenkomstig een mandaat met risicoprofiel “matig defensief”..
De opbrengsten van de effecten worden volledig aangewend voor de doelstelling van de Stichting.
Getracht wordt het vermogen op langere termijn op peil te houden om aanvragen tot financiering
van onderzoeksprojecten te kunnen blijven honoreren.
Daarnaast is enige jaren geleden gestart met aanvullende fondsenwerving via giften en/of legaten
van patiënten en overige betrokkenen.
Projecten
Voornamelijk oogartsen van (opleidings-)ziekenhuizen in Nederland dienen aanvragen in bij het
bestuur van de Stichting. De aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld door het Dagelijks
Bestuur en vervolgens door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur keurt de aanvraag goed
of wijst de aanvraag af. Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde opbrengsten van de financiële
vaste activa van de Stichting.
De projecten hebben veelal een looptijd van enkele jaren. Uitbetaling op projecten geschiedt op
basis van ingediende nota's die kritisch worden beoordeeld aan de hand van de bij de aanvraag
ingediende begrotingen van de verwachte uitgaven. Deze uitbetalingen vinden veelal plaats aan de
(oog)ziekenhuizen.
Veelal is een onderzoek een promotieonderzoek van een arts, zodat aan de uitkomsten van het
onderzoek veel publiciteit is verbonden.
Door meerdere charitatieve fondsen op het vlak van oogheelkunde etc. wordt getracht aanvragen
voor ondersteuning van onderzoeksprojecten via een gezamenlijk loket te beoordelen en, na
goedkeuring, onderling te verdelen ten aanzien van de financiering van het project.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat statutair uit de hoogleraren oogheelkunde van het Universitair
Medisch Centrum te Utrecht, oogartsen en bestuursleden met onder meer juridische- en financiële

achtergrond. Er is een rooster van aftreden.
De jaarrekeningen worden door een registeraccountant beoordeeld en van beoordelingsverklaring
voorzien.
De bestuursleden krijgen een beperkte onkostenvergoeding per vergadering.
Toekomstig beleid
In het toekomstig beleid wordt het huidig beleid zo veel mogelijk aangehouden, hetgeen inhoudt:
handhaving van het vermogen ten behoeve van verwerving van een continue opbrengstenstroom;
financiering van projectaanvragen tot een niveau van de gemiddelde jaarlijkse opbrengsten
van de effecten;
het beheer van de effectenportefeuille door een onafhankelijke vermogensbeheerder laten
uitvoeren;
het minimaliseren van de kosten.
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