Beleidsplan Stichting Avavieren.
Stichting Avavieren is op 13 april 2014 officieel opgericht ten overstaan van notaris mr drs F.B.
Remmerswaal te Honselersdijk.
Stichting Avavieren is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling,
de ANBI-status is per oprichtingsdatum van kracht.
Stichting Avavieren is opgericht om gezinnen met gehandicapte gezinsleden te ondersteunen. Daarbij
is persoonlijke aandacht voor de doelgroep belangrijk en contact tussen lotgenoten en verwerking
van de (mantelzorg) problemen is daarbij zeer waardevol. De doelgroep bestaat grotendeels uit
meervoudig gehandicapten.

In dit stuk staat op hoofdlijnen het beleidsplan van Stichting Avavieren en het heeft als functie
informatie te verschaffen aan haar vrijwilligers, donateurs, sponsors en andere belangstellenden.
Tevens dient het als leidraad voor het bestuur bij het uitvoeren van haar beleid en activiteiten, zodat
de doelstellingen van de stichting worden gerealiseerd.
1. Naam
Stichting Avavieren, gevestigd te ’s-Gravenzande
2. RSIN = Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer/ Fiscaal nummer:
8539.16.160
Kamer van koophandel Haaglanden: 60450452
3. Postadres: Oudelandhof 38, 2691 ZD ’s-Gravenzande.
Webadres: www.avavieren.nl
4. Een duidelijke beschrijving van de doelstelling ANBI;
Stichting Avavieren heeft als doel de ondersteuning van gezinnen met kind(eren) en/of
volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of een chronische
ziekte en/of een andere ziekte of aandoening waarvoor specifieke zorg nodig is.
Ondersteuning kan op vele manieren. Doordat Avavieren niet over onbeperkte middelen en
vrijwilligers beschikt, heeft zij de keuze gemaakt om de bovengenoemde gezinnen te
ondersteunen door het aanbieden en begeleiden van betaalbare vakanties voor deze
doelgroep in volledige aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantiehuizen. Vrijwilligers zullen
de gezinnen tijdens deze vakanties bijstaan om de gehandicapte personen extra te
begeleiden. Hierdoor krijgen zij naar verwachting meer aandacht dan in de vaste
gezinssituatie en kunnen zij zich verder ontplooien. De overige gezinsleden kunnen dan op
krachten komen om na de vakantie de mantelzorg voor de gehandicapte weer op zich te
nemen. De begeleiding is er mede op gericht om de zelfredzaamheid van de gehandicapte te
vergroten door het aanleren van extra vaardigheden.
Avavieren zoekt samenwerking met zorg gerelateerde en/of betrokken instellingen of
personen.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele overschotten worden binnen redelijke tijd
aangewend om het doel van de stichting te verwezenlijken.

5. Hoofdlijnen van het beleidsplan;
De missie van Stichting Avavieren is het verhogen van de levensvreugde van mensen met een
beperking, hun gezinsleden en naasten, door het bieden van mogelijkheden van
ontspanning, zoals vakantie voor deze doelgroep.
In september 2015 is er een samenwerking aangegaan met Strandpark Vlugtenburg te ’sGravenzande.
Zij hebben tot doel gesteld om medio 2017 een negental volledig aangepaste en
rolstoelvriendelijke vakantiehuizen te realiseren.
Hierbij zal Vlugtenburg de bouw voor haar rekening nemen en zal Stichting Avavieren voor
de aanpassingen en voorzieningen zorgen.
Avavieren wil via fondsenwerving vermogen zien te verwerven voor het huren van geschikte
vakantieverblijven om haar doelstelling van ondersteuning te kunnen realiseren.

De snelheid waar mee dit wordt gerealiseerd hangt af van de beschikbaarheid van geschikte
locatie en de fondsen die de stichting verwerft.
Voor de ondersteuning zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar, waardoor dit geen
belemmering is voor de groei van de activiteiten.
De opzet bij Avavieren is dat een gezin dat deelneemt aan een vakantie zelf de kosten voor
vervoer, verblijf, accommodatie, energie, maaltijden en het activiteitenprogramma voor
broertjes en zusjes betaalt. Het bedrag voor het gezinslid met een beperking kan soms
vergoed worden vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via Zorg in Natura. Deze
bedragen zijn niet toereikend om de meerkosten, ontstaan als gevolg van de beperking, te
dekken. Hieronder vallen o.a. aangepaste voorzieningen (van sanitair, en aangepaste
accommodatie tot aangepast speelgoed), uitgebreide intake en plaatsing van de gezinnen,
instructie en scholing vrijwilligers, professionele aansturing en begeleiding voorafgaand en
tijdens de vakantie. De extra kosten zullen door Avavieren gedragen worden.

6. Stichting Avavieren hanteert in de uitvoering van haar activiteiten transparantie in financiële
middelen en bestedingen.
De boekhouding moet transparant zijn zodat donateurs, sponsors, fondsen, investeerders en
financiers zien hoe Stichting Avavieren haar middelen inzet.
Dit betekent onder meer publicatie van de voortgang van de projecten en activiteiten op
haar website, publicatie van de begroting en jaarlijks een financieel verslag inclusief evaluatie
van de activiteiten en gebeurtenissen.
Het beheer en besteding van het vermogen van de stichting.
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het instellingsbeleid en het beheer van
het vermogen. De gelden zijn bestemd voor de uitoefening van de doelstelling van de
instelling, zoals in de statuten benoemd.

Stichting Avavieren richt zich op de volgende bronnen ten aanzien van de werving van
financiële middelen; Investeerders, Donateurs, Fondsen, Scholen, Bedrijven, Sponsors,
Kerken, Festivals en evenementen.
Er wordt momenteel een rapport met doel en stappen gemaakt ter ondersteuning van het
werven van investeerders en financiers.
7. Communicatie:
Voor communicatie over en promotie van Stichting Avavieren, doelen en activiteiten worden
de volgende middelen ingezet.
• Folder met algemene informatie
• Website: www.avavieren.nl wordt onder meer gebruikt voor het laatste nieuws over
acties en sponsoren, algemene informatie, informatie voor meedenken, meedoen en
doneren.
• Facebook: voor korte nieuwsberichten
• Nieuwsbrieven; Avavieren verstuurt met regelmaat naar donateurs, sponsors en
andere belangstellenden.
• aanwezigheid bij festivals en evenementen; om geld in te zamelen en de
naamsbekendheid te vergroten.
• Naast ANBI, mogelijkheid om keurmerk CBF aan te vragen om naar buiten toe nog
meer te kunnen profileren als gezonde en professionele organisatie.
8. Activiteiten;
Belangrijke activiteiten voor 2016 zijn:
- Opstellen en uitvoeren van plan o.l.v. Mano. Mano biedt zakelijke dienstverlening en
projectmatige ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke en ideële organisaties
(www.manoweb.nl),
- Werven van donateurs en/of sponsors; gehele jaar door
- Werven van vrijwilligers; gehele jaar door
- Zoeken naar investeerders en financiers en fondsen. M.m.v. Fondswerving
Subsiediegezocht.nl

-

-

Zoeken naar bekende mensen voor een in te stellen Comité van Aanbeveling. Mevrouw
Marga de Goeij, wethouder Zorg, Welzijn en Gezondheidszorg van de Gemeente
Westland heeft plaatsgenomen in het Comité. Ook Mevr. Marja v. Bijsterveldt , oud
burgemeester van Schipluiden als ook Bert van Leeuwen, presentator EO.
Bijhouden van de website
Aanschrijven van fondsen, stichtingen, goede doelen en loterijen
Deelnemen aan evenementen, zoals Wandeldag Voorberg Schoenen, rommelmarkt
Koningsdag te s-Gravenzande, Smaak van ’s-Gravenzande.

9. Bestuur per 13 feb 2014;
- Hans Prins, voorzitter

-

Judy v.d. Hout, secretaris
Saskia Smit, 2e secretaris
Marco Verschoor, penningmeester
Truus Eikenbroek, lid
Gertjan Boekestein, lid
De bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen, gemaakte kosten
kunnen gedeclareerd worden.

10. Organisaties.
Stichting Avavieren onderhoudt contacten met Stichting Wigwam te Valkenburg aan de Geul
en Zorginstelling Het Westerhonk te Monster.

