Beleidsplan
Stichting Ieder-Éen”
Juni 2016

1 INHOUD:

1

INHOUD: ............................................................................................................................. 2

2

VOORWOORD ....................................................................................................................... 3

1.

Organisatie. ......................................................................................................................... 4

2

3

1.1

DAGELIJKSBESTUUR (DB).............................................................................................. 4

1.2

PROJECTGROEP (PG) ................................................................................................... 4

1.3

NIEUWE PROJECTEN: ..................................................................................................... 4

DOELLSTELLING & VISIE ....................................................................................................... 5
2.1

DOELSTELLING .............................................................................................................. 5

2.2

VISIE ............................................................................................................................. 5

Projecten ............................................................................................................................. 6
3.1

AANSTAANDE PROJECTEN IN 2017 ................................................................................. 6

3.1.1
3.2
4

5

Project Down in Town .......................................................................................... 6

PLANNING 2018 EN VERDER .......................................................................................... 6

FINANCIËN ............................................................................................................................ 7
4.1

DE BEGROTING ............................................................................................................. 7

4.2

VERMOGEN EN CONTINUÏTEIT ........................................................................................ 7

4.3

VERANTWOORDING ....................................................................................................... 7

4.4

ONTBINDING/OPHEFFING ............................................................................................... 7

TOT SLOT ............................................................................................................................. 9

2
Postadres:
Toernooiveld 4
4902 PH Oosterhout

info@stichting-iedereen.nl
www.stichting-iedereen.nl

T 0162-431489

Bank nr:
KVK nr:
RSIN nr.

NL89RABO 0311 0990 84
66292115
856483278

2 VOORWOORD
Voor u ligt het Beleidsplan van Stichting Ieder-Één
Hierin staan de doelstellingen, projecten, voornemens en het beleid voor de stichting
beschreven.
In de achter ons liggende periode is er in de media heel veel aandacht geweest voor
mensen met een beperking. Tv-series over mensen met het syndroom van Down, over
mensen met een verstandelijke beperking en hun kansen op de arbeidsmarkt, prestaties
van mensen met een lichamelijke beperking en sporters met een handicap: alles is
zowat de revue gepasseerd.
Op zich is de aandacht voor deze groep mensen uit onze samenleving een goede zaak.
Maar wat voor gevolg heeft dat in termen van reactie van de samenleving? Het kan niet
zo zijn dat het moment van de emotie over het lot van deze groep mensen met een
beperking geen gevolg krijgt in de relatie tot de maatschappij en de opvattingen die daar
leven over mensen met een beperking.
Formeel hebben we alles goed geregeld in wet- en regelgeving, maar de praktijk is toch
vaak anders. Begrijpen we elkaar wel, kunnen we samen de wereld een heel klein
beetje beter maken, zodat iedereen er weer een beetje gelukkiger van wordt?
Het doel van de organisatie van dit project is daar een bijdrage aan te leveren, mensen
met en zonder beperking samen dingen te laten doen, samen begrijpen, samen
genieten, samen waarderen en samen blijven doen.
In dit beleidsplan wordt verteld wat de organisatie tijdens het project aan activiteiten wil
organiseren en hoe ze aandacht wil vragen voor de integratie en participatie van
mensen met een rugzakje in de "normale" samenleving.
Namens Stichting Ieder-Één,
Boy Neomagus.
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1. ORGANISATIE.
Er wordt gewerkt in de volgende overlegstructuur:

1.1

DAGELIJKSBESTUUR (DB)
•

•
•
•
•
•

1.2

PROJECTGROEP (PG)
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3

Het Bestuur bestaat uit :
- De heer B Neomagus
Voorzitter
- De heer T Michielsen
Secretaris
- De heer S Spit
Penningmeester
- Mevrouw D. Baaij
Bestuurslid & Vicevoorzitter
- Mevrouw L. Maas
Bestuurslid
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de Voorzitter, Penningmeester en Secretaris
Het DB stuurt aan op (strategische) hoofdlijnen, en monitort voortgang van de
gehele Stichting als mede de lopende en aanstaande projecten.
Het DB komt drie keer per jaar bij elkaar, te weten in april, juni en november.
Het DB beslist over uit te voeren projecten
Het DB mandateert een projectgroep

Een projectgroep bestaat uit afgevaardigden van het bestuur van Stichting IederÉén, vrijwilligers en mogelijk andere partijen. Een projectgroep heeft een
bestuurscommissie (PBC).
In de projectbestuurscommissie is het DB met minstens 2 leden vertegenwoordigt.
De projectbestuurscommissie stuurt aan op hoofdlijnen, volgt de voortgang van het
project.
De leden van de projectbestuurscommissie zijn gemandateerd om beslissingen te
nemen op strategisch gebied. Indien zij overleg met de achterban noodzakelijk
achten, wordt zo mogelijk de beslissing uitgesteld naar een volgende vergadering.
De beslissingen worden genomen op basis van consensus.
De projectgroep laat zich voeden en adviseren vanuit de vertegenwoordigde
partijen. De projectgroep leden zijn zich bewust van het belang van input en
betrokkenheid van de klankbordgroep in het gehele proces.
De projectgroep draagt zorg voor evaluatie van het lopende project.
De projectgroep heeft mandaat en is verantwoordelijk voor voortgang van het
gehele proces, de besteding van het beschikbare budget en de verantwoording van
dit budget.

NIEUWE PROJECTEN:
Voorstellen voor nieuwe projecten worden aan het Bestuur gepresenteerd in een format
dat als bijlage (1a) toegevoegd is aan dit plan.
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2 DOELSTELLING & VISIE
2.1

DOELSTELLING
Verbinding maken in de maatschappij voor iedereen
met een beperking.
Deze doelstelling willen wij vormgeven door het organiseren van activiteiten die een
aanzet geven en/of de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van de rijkdom aan
verscheidenheid in onze directe omgeving. De activiteiten bieden de mogelijkheid voor
alle lagen van de bevolking om in contact te treden met elkaar en gebruik te maken van
de mogelijkheden die de rijkdom aan verscheidenheid biedt. De activiteiten liggen op het
gebied van cultuur, muziek, sport en creativiteit en zodoende bijdragen aan een betere
samenleving.
Met iedereen met een verstandelijke beperking wordt bedoeld: een ieder die vanwege
deze beperking niet volledig kan deelnemen aan de maatschappij. Denk hierbij aan
mensen met een medisch syndroom, handicap of afwijking, zoals, dementie, down, enz.
De Stichting beoogt het algemeen nut

2.2

VISIE
Verscheidenheid is een rijkdom.
Deze rijkdom biedt iedereen mogelijkheden om te worden tot een rijk en vrij persoon in
verbondenheid met zijn of haar omgeving. Het zien van de ander en gezien worden door
een ander. Samen een plaats maken waar we met elkaar kunnen groeien als individu of
groep.
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3 PROJECTEN
3.1

AANSTAANDE PROJECTEN IN 2017
Op basis van de doelstellingen kunnen er een of meerdere projecten georganiseerd
worden. Voor 2017 is er een project geagendeerd dat valt binnen deze doelstellingen.
In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de projecten die in het kader van de doelstelling
van de Stichting. Van ieder project wordt een korte omschrijving gegeven, en
weergegeven wie er bij dit project betrokken is. De kosten per project staan
weergegeven in de begroting (hoofdstuk 4).
3.1.1
Project Down in Town
Omschrijving:
Het Project Down in Town beslaat een periode van 4 weken waarin diverse activiteiten
rondom de fototentoonstelling de upside of Down, in de openbare ruimte. Hierbij worden
mensen bewust en onbewust, gevraagd en ongevraagd in contact gebracht met mensen
met een beperking. Dit door middel van activiteiten op maatschappelijk, cultureel,
educatief en sportief gebied.
Samenwerkingspartners:
Oa, Gemeente Oosterhout, H19, Cultureel centrum De Bussel, Openbare Bibliotheek,
Filmcafé, Oosterhout in Beweging, Basisscholen in Oosterhout, Prisma.
Projectbestuur:
De heer B Neomagus
De heer T Michielsen
De heer S Spit
Mevrouw D. Baaij
Dhr A. Jespers
Dhr D Hesseling
Dhr R. Vermeulen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Cultuur & Sport
PR-Commissie
Sponsoring
Onderwijs & Educatie

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website en het bidbook Down in Town

3.2

PLANNING 2018 EN VERDER
Bij een positieve evaluatie en indien de mogelijkheden het toelaten zullen de projecten
die in schooljaar 2017 zijn gerealiseerd, worden voortgezet in schooljaar 2018 en verder.
Daarnaast is er nog een aantal ideeën waarvan de mogelijkheden verder dienen te
worden onderzocht, maar waarvoor de intentie bestaat ze in de toekomst uit te voeren
Stichting Ieder-Één staat open voor, en zoekt naar initiatieven passend binnen haar visie
en doelstelling waaraan zij een bijdrage kan leveren.
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4 FINANCIËN
De stichting is voor haar financiële middelen afhankelijk van subsidies,
sponsoring en donaties.
Zoals in de statuten vastgelegd heeft de Stichting heeft geen winstoogmerk

4.1

DE BEGROTING
Door de stichting is een voorlopige begroting opgesteld op basis van de op dit moment
beschikbare informatie. In de loop van de tijd zal deze begroting verder gedetailleerd
worden. Bijzondere projecten die later aangemeld worden zullen apart begroot worden
met een eigen dekking.
Om ervoor te zorgen dat het programma voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk
wordt, zijn alle activiteiten gratis toegankelijk. Dat betekent wel dat de stichting naar
middelen moet gaan zoeken om dat mogelijk te maken. Aan de gemeente Oosterhout
en het Stoomversnellingsfonds Oosterhout is inmiddels gevraagd om financiële
medewerking. Ook particuliere fondsen en het bedrijfsleven zullen benaderd worden om
een bijdrage te leveren. De begroting wordt opgesteld op basis van de nu bekende
gegevens en benadert een bedrag van € 60.000,00 aan totale kosten.
Aan de batenkant van de begroting staan de toezeggingen van sponsoren tot een
bedrag van € 60.000,00. Van dit bedrag is inmiddels € 25.000 aan toezeggingen binnen.
Zoals in de statuten is vastgelegd verkrijgt de stichting financiële middelen door het
aanvragen van subsidie bij de lokale en provinciale overheid, door bijdragen van
fondsen die actief zijn op het terrein van mensen met een verstandelijke beperking en
door financiële acties bij bedrijven en particulieren in Oosterhout en omgeving.
Het bestuur heeft aan de penningmeester opdracht verleend om de financiële middelen
van de stichting te beheren. Dit gebeurt via een lopende rekening en een spaarrekening.
Uitgaven van de stichting dienen gefiatteerd te worden door de leden van het bestuur.
Datzelfde geldt voor het aangaan van verplichtingen met financiële gevolgen.

4.2

VERMOGEN EN CONTINUÏTEIT
Het vermogen van de stichting mag niet groter zijn dan het bedrag dat nodig is om de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting te bekostigen.

4.3

VERANTWOORDING
Het bestuur legt zoals in de statuten vastgelegd, binnen zes maanden na sluiting van het
boekjaar, schriftelijk verantwoording af over de baten en lasten van de stichting

4.4

BELONING BESTUURDERS
Bestuurders van de stichting ontvangen hiervoor geen beloning.

4.5

ONTBINDING/OPHEFFING
Bij ontbinding en/of opheffing van de Stichting wordt de bestemming van een eventueel
batig saldo vastgesteld door het Bestuur. Deze bestemming is een bestemming ten
dienste van het algemeen nut, passend binnen de doelstelling van de Stichting zelf.
7

Postadres:
Toernooiveld 4
4902 PH Oosterhout

info@stichting-iedereen.nl
www.stichting-iedereen.nl

T 0162-431489

Bank nr:
KVK nr:
RSIN nr.

NL89RABO 0311 0990 84
66292115
856483278

8
Postadres:
Toernooiveld 4
4902 PH Oosterhout

info@stichting-iedereen.nl
www.stichting-iedereen.nl

T 0162-431489

Bank nr:
KVK nr:
RSIN nr.

NL89RABO 0311 0990 84
66292115
856483278

5 TOT SLOT
In ons beleidsplan hebben wij U inzage gegeven in de plannen, die wij hebben met het
de Stichting Ieder-Éen in Oosterhout en met het project Down in Town in het bijzonder:
mensen met en zonder verstandelijke beperking samen dingen laten doen op het gebied
van cultuur, muziek, sport en creativiteit en zodoende bijdragen aan een betere
samenleving.
Het beleidsplan heeft twee doelen: mensen inspireren om aan de activiteiten mee toen
doen of nieuwe activiteiten voor de projectperiode te ontwikkelen, samen met mensen
met een verstandelijke beperking. Maar ook instellingen, waar mensen met een
verstandelijke beperking wonen, uitdagen om aan dit project mee te doen of een nieuw
project te initieren. Alleen samen kunnen we er een succes van maken. Alle nieuwe
ideeën, die passen binnen de doelstelling van het project, zijn van harte welkom.
Tijdens de presentatie van ons project Down in Town bij Oosterhoutse organisaties
hebben we veel bijval en enthousiasme ondervonden. Daar zijn we zeer dankbaar voor.
Allerlei groepen zijn al plannen aan het ontwikkelen voor die projectperiode.
Het laatste doel van ons beleidsplan is om de ontbrekende financiële middelen bij elkaar
te krijgen om het project uit te kunnen voeren. Fondsen en bedrijven worden uitgenodigd
om op basis van dit beleidsplan een financiële bijdrage te leveren voor het project. Elke
bijdrage is welkom!
Stichting Ieder-Één hoopt met dit project een bijdrage te leveren aan een betere relatie
tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking, niet alleen voor die periode,
maak ook voor daarna.
Namens de stichting Ieder-Één,
Boy Neomagus, voorzitter.
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