STICHTING VRIENDEN VAN KOOILUST

Datum 18-02-2016

Beleidsplan
2016

Correspondentieadres: Harmoniepolder 63, 5235 TH ’s-Hertogenbosch
www.vriendenvankooilust.nl
Email: info@vriendenvankooilust.nl
www.facebook.com/vriendenvankooilust Bankrekening: NL 29 RABO 0101 7219 78

Inhoudsopgave
Voorwoord

03

Inleiding

04

Samenvatting

05

Missie en doelstellingen

06

Organisatie

07

Gedragscode

08

Kooilust Dagbesteding

09

Therapeutisch paardrijden

10

Donateur beleid
Doelgroepen
Afhandeling en verantwoording
Registratie

11
11
11
12

Financieel beleid
Algemeen
Doelen
ANBI en CBF
Inkomsten en Uitgaven

13
13
13
14
14

PR en Communicatiebeleid

15

Aandachtspunten

16

Bijlagen
Statuten Vrienden van Kooilust
Uittreksel Kamer van Koophandel
Huishoudelijk Reglement

STICHTING VRIENDEN VAN KOOILUST

Pagina 2

Voorwoord
De stichting wil het therapeutisch paardrijden voor jongeren en jongvolwassenen met
een beperking mogelijk maken voor hen die dat zelf niet kunnen betalen. Het doel is
zoveel mogelijk jongeren met therapeutisch paardrijden in aanraking te laten komen.
Dit doen we door die jongeren financieel te ondersteunen voor het volgen van de
rijlessen, het verstrekken van speciale materialen die nodig zijn bij de lessen, en het
verstrekken van rijkleding en caps.
De Stichting heeft Kooilust Dagbesteding gekozen als faciliterend bedrijf voor het
therapeutisch rijden.
Kooilust Dagbesteding in Wamel is een excellent bedrijf in een natuurrijke en rustige
omgeving. De leiding is in handen van Marc van Asseldonk en Manon Reijnen.
Zij werken op een heel bijzondere manier met cliënten, wat al snel tot uitzonderlijke
resultaten leidt. Cliënten komen er tot rust, gebruiken minder medicijnen, hebben
weer een zinvolle dagbesteding en groeien dagelijks in hun gevoel voor
eigenwaarde.
Naast het verzorgen van dieren, het werken in de tuin, boomgaard of kas,
deelnemen aan het muziekproject, speelt het verzorgen en werken met paarden een
belangrijke rol. Het therapeutisch paardrijden, kan gerust een specialiteit genoemd
worden. Menig cliënt ondergaat een metamorfose op de rug van een speciaal
therapiepaard.
Alle bestuursleden van de Stichting Vrienden van Kooilust zetten zich als vrijwilligers
in voor de stichting, zonder enige vorm van onkostenvergoeding, salaris, of
presentiegelden.
We wensen u veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op uw
steun mogen rekenen. Door uw steun kunnen we voor een aantal mensen met een
beperking, die het nodig hebben, het verschil maken.
Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.

Rixt Smit, voorzitter.
Voor meer informatie:
www.vriendenvankooilust.nl.
E-mail: info@vriendenvankooilust.nl.
www.facebook.com/vriendenvankooilust
Secretariaat: Harmoniepolder 63, 5235 TH ’s-Hertogenbosch.
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Inleiding

De Stichting Vrienden Van Kooilust, vanaf nu te noemen “de stichting”, is opgericht
op 16 april 2013, en sindsdien zet het bestuur zich in om de doelen te realiseren.
Het is een kleinschalige stichting die overzichtelijk te werk gaat.
Dit is het derde beleidsplan van de stichting en is geldig tot 31-12-2016. Na evaluatie
van dit plan, streeft het bestuur er naar om per januari 2017 een meer jaren
beleidsplan te presenteren: Beleidsplan 2017 – 2020.
De stichting is er vooral om jongeren en jongvolwassenen met een beperking te
wijzen op de heilzame werking van therapeutisch paardrijden, en voor hen die zelf
geen financiële mogelijkheden hebben de paardrijlessen te bekostigen.
Het door de stichting te voeren beleid is mede afhankelijk van het ter beschikking
staande budget.
Bij de uitvoering van het te voeren beleid zijn de statutaire doelen van de stichting
leidraad en uitgangspunt.
De stichting is sinds 2014 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het doel van dit beleidsplan is om inzicht te verschaffen in de doelen, activiteiten en
werkzaamheden van de Stichting Vrienden Van Kooilust.
Ook de financiële verantwoording 2015 is in dit document opgenomen.
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Samenvatting
De Stichting wil het therapeutisch paardrijden voor jongeren en jongvolwassenen met
een beperking stimuleren en uitbreiden (Missie, pagina 6).
Daarvoor zal de stichting geld, materialen en faciliteiten inzamelen via donateurs,
giften, acties en open dagen. (Doelen, pagina 6).
De vijf bestuursleden doen dit gratis en ontwikkelen plannen om de doelen te
realiseren. (Actueel beleid, pagina 7).
Begrippen als integriteit, transparantie en openheid van zaken zijn daarbij voor de
bestuursleden doorslaggevend. Inhoudelijke en financiële verslagen worden
gepubliceerd op de website www.vriendenvankooilust.nl. (Gedragscode, pagina 8).
Kooilust Dagbesteding is een kleinschalig excellent bedrijf in een prikkelvrije bosrijke
omgeving. Cliënten krijgen controle over hun omgeving en krijgen de best denkbare
zorg. (Kooilust Dagbesteding, pagina 9).
De therapeutische paardrijlessen worden uitgevoerd onder de supervisie van een
gediplomeerde en speciaal opgeleide deskundige, op speciaal hiervoor getrainde
paarden. (Therapeutisch paardrijden, pagina 10).
De stichting wil goede contacten onderhouden met de gevers en hen voorzien van
feedback. Er zijn tegenprestaties voor de gevers, afhankelijk van de gift.
(Doelgroepen, afhandeling en verantwoording, pagina 11).
De stichting besteedt alle middelen aan de realisatie van haar doelen.
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding in welke vorm dan
ook. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De ANBI status is verleend, zodat u uw giften, onder voorwaarden, kunt aftrekken
van de belasting. (Financieel beleid, pagina 13).
We gaan niet voor het CBF keurmerk, omdat dat erg hoge kosten met zich mee
brengt. De stichting is volledig open over haar financiën. (ANBI en CBF, pagina 14).
Een overzicht van inkomsten en uitgaven 2015 staat op pagina 14.
De stichting werkt op alle mogelijke manieren aan publiciteit, tegen zo laag mogelijke
kosten. Het PR en communicatieplan is vastgesteld. (PR en communicatiebeleid,
pagina 15).
De zaken die nog dienen te worden uitgewerkt staan op pagina 16.
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Missie en doelstellingen

Missie
De Stichting Vrienden Van Kooilust wil het therapeutisch paardrijden voor jongeren
en jongvolwassenen met een beperking stimuleren door het geven van meer
bekendheid en door financiële, materiële en facilitaire bijdragen. Om de
paardrijlessen te kunnen geven zijn afspraken gemaakt met Kooilust Dagbesteding.
Veel kinderen en jongeren zijn niet bekend met de mogelijkheden, of zijn niet in de
gelegenheid deze paardrijlessen te volgen, omdat ze vaak alleen al de financiële
mogelijkheden niet hebben.
We willen kinderen en jongvolwassenen financieel ondersteunen om hun horizon te
verbreden en de positieve ervaring van het contact met en berijden van paarden te
laten ondergaan.
Door de inzet van de stichting kunnen meer kinderen en jongvolwassenen deze
positieve ervaring opdoen.

Doelstellingen




Het werven en beheren van gelden om therapeutisch paardrijden voor
jongeren en jongvolwassenen met een beperking mogelijk te maken.
Het financieren en organiseren van andere voorkomende activiteiten en
projecten die gericht zijn op de positieve ontwikkeling van kinderen met een
beperking.
Het aanschaffen, in stand houden en onderhouden van materialen en
voorzieningen die voor de therapeutische paardrijdlessen nodig zijn.

We willen die doelen bereiken door:
 Het verwerven van geld, materialen en expertise bij fondsen, subsidiënten,
sponsoren, begunstigers en particulieren.
 Het werven van vrijwilligers voor de uitvoering van projecten en activiteiten.
 Het organiseren van acties om geld en naamsbekendheid te verwerven.
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Organisatie

Algemeen
Het is de bedoeling van het bestuur om directe hulp te verlenen, concreet en
praktisch. Er worden door de leden van het bestuur geen overheadkosten gemaakt.
De Stichting Vrienden van Kooilust zoekt samenwerking met lokale en regionale
partners, partijen en organisaties.
Inzet van vrijwilligers, ter ondersteuning van het bestuur, is mogelijk.
De stichting begeleidt geen stagiaires.
Organisatiestructuur
Het bestuur telt vijf leden:
Mevr. R. Smits, voorzitter
Mevr. N. Gonegai, organisatie en logistiek
Dhr. J. Hirdes, PR en communicatie
Dhr. G. van Asseldonk, secretaris
Dhr. A. Reijnen, penningmeester.
In 2014 is dhr, A. de Vries Robbé toegetreden als adviseur van het bestuur.
De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur.
De voorzitter is het gezicht van de stichting en vertegenwoordigt het bestuur bij
officiële aangelegenheden.
De verdere invulling van taken is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
(Zie bijlage).
Actueel beleid
Op dit moment heeft het bestuur de volgende taken onderhanden:







Het verwerven van inkomsten, materialen en faciliteiten.
Het beoordelen en realiseren van ingediende aanvragen.
Het borgen van de ANBI-status.
Het werven en beheren van inkomsten.
Toezien op de juiste besteding van de middelen.
Het voeren van een deugdelijke boekhouding en secretariaat.

STICHTING VRIENDEN VAN KOOILUST

Pagina 7

Gedragscode
Voor de bestuursleden zijn een aantal sleutelwoorden belangrijk: integriteit,
transparantie en een open communicatie.

Voor de financiën is de penningmeester de eerstverantwoordelijke, en de
boekhouding wordt elk jaar door een registeraccountant gecontroleerd.
De secretaris maakt notulen van elke vergadering en verzorgt het inhoudelijk
jaarverslag.
Bestuurders krijgen geen beloning en geen enkele vergoeding.
Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een inhoudelijk verslag.

Deze verslagen worden gepubliceerd op onze website: www.vriendenvankooilust.nl.
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Kooilust Dagbesteding

Kooilust Dagbesteding is een kleinschalig bedrijf o.l.v. goed gekwalificeerde en
ervaren personen. Er is een veelzijdig en gevarieerd aanbod van activiteiten voor alle
doelgroepen. Er wordt doelgericht gewerkt aan de hulpvragen van de cliënten.
Kooilust Dagbesteding ligt in een prikkelvrije bosrijke omgeving met een hoog “doe
het zelf” karakter, waarin de hand van medewerkers en cliënten moeiteloos is terug
te vinden. Deze overduidelijke menselijke maat is in al zijn aandoenlijkheid een
belangrijk aspect gebleken in de dagelijkse praktijk op Kooilust.
Cliënten krijgen controle over hun omgeving, waarin de natuur je dag in dag uit eraan
herinnert dat er rust te vinden is in het accepteren van de grenzen van de
maakbaarheid.
Kooilust Dagbesteding is in het bezit van het keurmerk HKZ- certificering en het
Zoönosen Keurmerk en is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie
zorgboeren.
Verder heeft Kooilust Dagbesteding een Calibris leererkenning.
Er is een gediplomeerd sociaal cultureel werker, maatschappelijk werker en ORUN
paardrijd – instructrice, met veel ervaring in het werken met mensen met een
lichamelijke of psychische beperking.
Verder is er een bevoegd 1e graad docent beeldende vorming aanwezig, die
ervaring heeft opgedaan in het voortgezet onderwijs, in het werken met jongeren met
een leer en/of gedragsstoornis.

Al deze bovenstaande gegevens maken de faciliteiten van Kooilust
Dagbesteding, voor het bestuur van de Stichting Vrienden van Kooilust, een
geschikte plek om haar doelen te realiseren. Daartoe zijn afspraken gemaakt
met de directie van Kooilust Dagbesteding.
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Therapeutisch paardrijden
De paardrijlessen worden uitgevoerd door of onder de supervisie van een ORUN
paardrijd – instructrice.
Daarbij heeft Kooilust de beschikking over meerdere paarden, waarvan er minimaal
twee speciaal zijn getraind om als therapiepaard te worden ingezet.
Via gerichte acties onder de doelgroep willen we het therapeutisch paardrijden breed
bekend maken. De cliënten kunnen intekenen op een proefles, eventueel gevolgd
door een tienrittenkaart.
De paardrijlessen worden in de open lucht gegeven van maart tot en met oktober op
het terrein van Kooilust Dagbesteding.

STICHTING VRIENDEN VAN KOOILUST

Pagina 10

Donateurbeleid
Doelgroepen
De doelgroep voor fondsenwerving is iedere burger, ieder bedrijf en iedere
organisatie in Nederland of daarbuiten.
Elke bijdrage wordt verwelkomd hoe klein, of op welke manier dan ook.
We begrijpen dat er ook specifiek te markeren doelgroepen zijn, zoals familieleden
en kennissen van cliënten, mensen die affiniteit hebben met de zorg, of met de
paardenwereld en het eigen netwerk van Kooilust Dagbesteding en de
bestuursleden.
Segmentatie van fondsenverstrekkers
Met een bijdrage van € 500,- spreken we van een bronzeen sponsor, van € 1.000,van een zilveren sponsor en een bijdrage vanaf € 1.500,-- van een gouden sponsor.
Wie vijf jaar een bedrag van € 100,- doneert is lid van de Club van Honderd.

Afhandeling en verantwoording
Het is belangrijk dat alle inkomsten transparant worden verantwoord.
Het bestuur hecht grote waarde aan feedback om de band met de gevers te
onderhouden.
Tegenprestaties







Iedere donateur, ongeacht de hoogte van het bedrag krijgt een persoonlijk
bedankje van het bestuur.
Bronzen, zilveren en gouden sponsors krijgen, indien gewenst, een ingelijst
certificaat om thuis of op hun bedrijf op te hangen.
Donateurs van € 350,-- of hoger krijgen, indien gewenst, een aanklikbaar logo
op de website van Vrienden Van Kooilust.
Donateurs van € 500,-- of meer krijgen, in overleg, een VIP behandeling op de
volgende open dag, of tijdens een speciale activiteit.
Voor gouden sponsoren is een cursus paarden fluisteren mogelijk.
De leden van de club van 100 worden op een speciale dag of activiteit
uitgenodigd.
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Registratie
Er is een databank om al onze contacten, donateurs, relaties en sponsoren te
registreren. Op die manier kunnen we feedback geven en onze relaties onderhouden
en koesteren.
Een relatie, sponsor of donateur kan aangeven anoniem te willen blijven.
Dat wordt dan uiteraard gerespecteerd.

Voor verdere details verwijzen we naar het hoofdstuk PR en Communicatiebeleid.
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Financieel beleid

Algemeen
Via vrijwillige bijdragen, sponsoring, schenkingen, erflatingen en legaten probeert het
bestuur geld in te zamelen. De details worden uitgewerkt in het hoofdstuk PR en
Communicatiebeleid.
De stichting besteedt alle middelen aan de realisatie van haar doelstellingen.
Bestuurders of vrijwilligers van de stichting ontvangen geen beloning, of welke
andere financiële tegemoetkoming dan ook.
De financiën van de stichting zijn altijd volledig openbaar. De stichting beschikt over
één bankrekening (NL 29 RABO 0101 7219 78) die wordt beheerd door de
penningmeester en jaarlijks wordt gecontroleerd door een accountant.
De stichting heeft in 2014 de ANBI status verworven, zodat giften van individuen en
bedrijven, indien gewenst, aftrekbaar zijn voor de belasting.
De stichting heeft bij het nastreven van haar doelen geen winstoogmerk.

Doelen
Het financieel, materieel en facilitair ondersteunen van therapeutisch paardrijden
voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking.

Begroting 2016
Inkomsten:
Collectes, donaties, sponsoring

€ 5.000,--

Uitgaven:
Therapeutische paardrijlessen
Aanschaf materialen, kleding, caps, laarzen, etc.
Kantoor en overhead, onkosten

€ 2.500,-€ 2.500,-€
0,-- +

Totaal uitgaven

€ 5.000,--
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ANBI en CBF
ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.
CBF staat voor: Centraal Bureau Fondsenwerving.
De ANBI status is in 2014 toegekend.
De stichting kiest er bewust voor om voorlopig geen CBF keurmerk aan te vragen, in
verband met de hoge kosten die dit met zich meebrengt.
De stichting is volledig open over haar financiën en het keurmerk weegt niet op tegen
de kosten.
Inkomsten
De activiteiten van de stichting kunnen worden gefinancierd door:















Vrijwillige bijdragen.
Het sponsoren van één of meer therapeutische paardrijlessen (€ 35,-- per les).
Het sponsoren van één of meer tienrittenkaarten (€ 350,-- per kaart).
Het werven van bronzen sponsors (€ 500,--).
Het werven van zilveren sponsors (€ 1.000,--).
Het werven van gouden sponsors (€ 1.500,--).
Het werven van leden voor de club van 100,
dit zijn vaste donateurs (€ 100,-- per jaar).
Het verwerven van materialen.
Het verwerven van faciliteiten en deskundigheden.
Het verkrijgen van subsidies voor speciale activiteiten.
Het verkrijgen van bijdragen uit fondsen voor speciale activiteiten.
De opbrengst van open dagen.
De opbrengst van speciale activiteiten.
De verkoop van t-shirts, knuffels en setjes ansichtkaarten.

Uitgaven





Vergoeden van therapeutische paardrijlessen.
Aanschaf van benodigde materialen voor therapeutisch paardrijden.
Kosten van foldermateriaal, promotiemateriaal, website, etc.
Kosten van projecten en activiteiten als daar geen sponsors voor zijn
gevonden.

(Zie ook het hoofdstuk PR en communicatiebeleid).
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PR en Communicatiebeleid

Het bestuur wil tegen minimale kosten donateurs, sponsors en andere
belangstellenden op een aantrekkelijke manier informatie bieden over de Stichting
Vrienden Van Kooilust.
Dit doen we op verschillende manieren:









Via de website www.vriendenvankooilust.nl.
Via een pagina op Facebook: www.facebook.com/vriendenvankooilust.
Via het opstellen en verspreiden van persberichten.
Via informatie- en promotiemateriaal.
Via het organiseren van acties.
Via het organiseren van open dagen.
Via het geven van presentaties.
Via het aanwezig zijn op open dagen, markten, beurzen en braderieën.

Voorlopig zullen we in bescheiden omvang en met kleine oplages opereren.
Al het materiaal kan ook digitaal verspreid worden.
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Aandachtspunten

Stichting Vrienden Van Kooilust is een jonge stichting.
De volgende punten hebben in 2016 extra aandacht van het Bestuur.
Aandachtspunten in willekeurige volgorde:

















Uitwerken van het Plan Club van 100.
Het inzetten van en omgaan met vrijwilligers.
Samenwerken met andere partners en partijen.
Aanzoeken van ambassadeurs.
Het organiseren van aantrekkelijke open dagen.
Het in kaart brengen en benaderen van doelgroepen.
Het borgen van de ANBI status.
Opstellen van presentaties voor donateurs, sponsors en doelgroepen.
Opstellen van een presentatie om acties en projecten te organiseren, zoals
bijvoorbeeld sponsorloop, een veiling, inzamelingsactie, sponsor paardenloop,
etc., voor clubs, verenigingen, scholen en opleidingen.
Het leveren van feedback aan gevers van bedragen van € 350,-- en hoger.
Het bijhouden van een database met contacten, relaties, partners, sponsors,
etc.
Het opzetten en uitvoeren van een tevredenheidonderzoek onder vaste
donateurs en sponsors, over de besteding van het geld en de door de
stichting geleverde feedback.
Hoe om te gaan met inkomsten door erfstelling en legaat?
Doneren via PayPal en Ideal.

Vaststelling
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