Beleidsplan (meerjarig)
Laatste bijgewerkt: 20-07-2018

Dit plan geeft inzicht in de manier waarop wij onze doelstellingen bereiken.

Basisgegevens.
De naam
Stichting Met senioren naar ADO
Het RSIN/ fiscaal nummer
8588.02.946
Het post- of vestigingsadres
Gerard Doggerlaan 51
2493AZ Den Haag
Een telefoonnummer of e-mailadres
Telefoon: 06-46959581
Email: metseniorennaarado@gmail.com
Het nummer van de Kamer van Koophandel
7166813
Gegevens van de bankrekening
NL 69 RABO 0330 5004 14
Stichting met Senioren naar ADO
Den Haag
Onze bestuursleden
•

Jeroen Workum (Voorzitter & Penningmeester)

•

Johan Cornet (Secretaris)

•

Johan Bierman (Vice-voorzitter)

•

Roland van der Burg (Algemeen bestuurslid)

•

Robert Beerthuijzen (Algemeen bestuurslid)

Voldoen aan de voorwaarden voor een ANBI (in aanvraag).
•

We dienen het algemeen nut. We sluiten geen senioren uit.

•

We hebben geen winstoogmerk.

•

Alle bestuursleden voldoen aan de integriteitseis.

•

We hebben een aparte rekening voor de stichting.

•

We zullen voornamelijk financiële middelen in de stichting hebben voor huidig en volgend
seizoen.

•

De bestuursleden krijgen geen vergoeding of vacatiegeld.

•

We hebben een algemeen toegankelijke website.

•

Een boekhouding zal worden gepubliceerd op de website (Na het eerste boekjaar).

•

Verslagen van de activiteiten op de website en Facebook.

•

We hebben afspraken gemaakt dat bestuurders niet zelfstandig kunnen besluiten over
stichting aanpassingen, grotere aankopen of contracten (Dit is opgenomen in de statuten).

Wat houdt uw Stichting in?
We willen graag vechten tegen de eenzaamheid bij senioren. Dit sociaal maatschappelijk initiatief
willen we combineren met een mooie activiteit. Sinds een jaar nemen we senioren mee naar
wedstrijden van ADO Den Haag. In dit jaar hebben we veel geleerd. Senioren vinden het fantastisch,
maar we moeten ze wel goed verzorgen. Geen lange trappen, geen kou, goed vervoer en rust om
met elkaar te socializen. Uit het isolement! In het seizoen 17/18 hebben we een aantal keer een
leegstaande sky lounge mogen gebruiken tegen de kou. Dit gaf de mogelijkheden om tot 18 senioren
bij een wedstrijd mee te nemen. Op het resultaat zijn we al erg trots.
Het basisidee en de uitvoering komt neer op 5 vrijwilligers. Met deze 5 buurmannen/ collega’s
organiseren we het voorbereiden, ontvangen, vervoeren en verzorgen van de senioren. We kunnen

dit niet alleen. We geholpen door de activiteitenbegeleiders, begeleiders tijdens de wedstrijd en
chauffeurs. We zijn afhankelijk van sponsoren en subsidies om de plaatsen te kunnen financieren.
Met onze stichting bestrijden we de eenzaamheid onder senioren. We bezoeken ADO Den Haag
thuiswedstrijden. Per seizoen bieden we ongeveer 300-400 plaatsen voor eenzame ouderen.

Wanneer vinden de activiteiten van de stichting plaats?
We zijn het project gestart in maart 2017. We nemen senioren meen naar alle thuiswedstrijden van
ADO Den Haag (inclusief voorbereiding, competitie en bekerwedstrijden). Dit vindt per jaar ongeveer
20 keer plaats (afhankelijk van prestaties van ADO Den Haag). De exacte data staan op onze website
vermeld.

Waar vinden de activiteit van de Stichting plaats?
Het project vindt plaats in Den Haag. We zorgen dat senioren vanuit verpleeghuizen worden
opgehaald en naar het stadion worden gebracht. Senioren die de mogelijkheid hebben reizen zelf van
en naar het stadion. Daar vindt de hoofdactiviteit plaats: Het gezamenlijk kijken van de
voetbalwedstrijd. Na de tijd worden de senioren ook weer in het verpleeghuis afgezet.

Welke doelgroep(en) wilt u (vooral) bereiken?
We willen graag de eenzaamheid onder senioren tegengaan met deze activiteit. Het gaat dus om
senioren waarbij eenzaamheid wordt geconstateerd. Daarmee sluiten we aan bij het
actieprogramma 2015-2018 Haags ouderenbeleid voor Den Haag, een seniorvriendelijke stad
speerpunt 2: Eenzaamheid en focus op levensplezier.

Hoeveel deelnemers en/of bezoekers verwacht u?
Per seizoen kunnen ongeveer 300 - 400 ouderen en bijbehorende begeleiders genieten van een ADOthuiswedstrijd. We zijn hierbij natuurlijk ook afhankelijk van de organisatie van onze vrienden. We
doen er alles aan om de sky lounge elke keer vol te hebben, maar tegen last minute afmeldingen zijn
we niet opgewassen.

Wie helpen u bij de organisatie en de uitvoering van de
stichting?
Het basisidee en de uitvoering komt neer op 5 bestuursleden. Met deze 5 buurmannen/ collega’s
organiseren we het voorbereiden, ontvangen, vervoeren en verzorgen van de senioren. We kunnen
dit niet alleen. Bij WZH worden we geholpen door de activiteitenbegeleider, begeleiders tijdens de
wedstrijd en chauffeurs. Voor thuiswonende senioren krijgen we hulp van bewonersorganisatie
Leidschenveen om senioren uit te nodigen en te selecteren. Daarnaast helpt ADO Den Haag ons op
allerlei vlakken (van extra dekentjes tot VIP parkeerplaatsen extra dicht bij de hoofdingang). De
bedrijven zullen ons vooral financieel ondersteunen.

Hoe brengt u de doelgroep(en) op de hoogte van uw
stichting?
Wij communiceren al onze activiteiten via onze website www.metseniorennaarado.nl.
Daarnaast hebben we een nauwe band met onze sponsoren en met de organisaties waar bij gasten
van meenemen naar de wedstrijden.

Hoe gaat u achteraf laten zien of u de doelstellingen van de
Stichting heeft gehaald?
•

We houden bij hoeveel senioren gebruik hebben gemaakt van een activiteit.

•

Terugkoppeling op onze website en social-mediakanalen.

•

Positieve reclame. De bedrijven willen dit breeduit gaan communiceren.

Het is moeilijk om dit verder te kwantificeren. Na bijna een jaar ervaring vallen een aantal resultaten
op en deze verwachten we ook in de toekomst.
•

Pratende, lachende, dansende en dankbare senioren tijdens de wedstrijden.

•

Nieuw geplakte ADO-stickers op de voordeur van senioren in het verzorgingstehuis. Ze zijn
fan!

•

Demente senioren met herinnering van de wedstrijd weken later (uitzonderlijk volgens
verpleging).

•

Veel foto’s met blije gezichten en als herinnering voor de senioren.

•

Een groeiend aantal senioren wat mee wil naar de volgende wedstrijd.

Kortom het geeft de senioren veel plezier. Ze zijn actief. Ze zijn uit hun isolement. Ze verbinden met
andere senioren. Ze voelen zich verwend. Ze genieten achteraf van een mooie herinnering.

Begroting
We willen deze activiteit jaar na jaar blijven doen. De begroting is voor komend seizoen gemaakt,
maar naar verwachting zullen de begrotingen van de daaropvolgende jaren niet veel afwijken.

De jaarlijkse kosten (prognose voor komende 3 jaar)
Omschrijving

Bedrag

Huur sky lounge incl. servicekosten

€67.200,-

Horeca

€5.100,-

Schoonmaak

€2.200,-

Bankkosten

€100,-

Activiteit en communicatie kosten

€1000,-

Totaal

€75.600

De jaarlijkse inkomsten (prognose voor komende 3 jaar)
Omschrijving

Bedrag

Sponsoren onbepaalde tijd

€61.000,-

Sponsoren bepaalde tijd

€14.000,-

Donaties

€??

Subsidie

€5000,-

Totaal

€80.000,-

Totaal benodigd

€75.600,-

Reservering voor volgend seizoen

€4.400,-

Hoe verwerven wij onze fondsen
Om onze stichting mogelijk te maken, zijn wij compleet afhankelijk van donaties, subsidie en
sponsoring. In de bovenstaande begroting is reeds te zien welke kosten en opbrengsten wij denken
te maken.

Op de volgende manier verwerven wij onze inkomsten:

Donaties
Donaties zijn mogelijk via de website of rechtstreeks op ons rekeningnummer. Dit rekeningnummer
is ook vermeldt op onze website.

Subsidie
We schrijven meerdere subsidiemogelijkheden aan en proberen de noodzaak om ons te steunen
daarbij zo goed mogelijk te omschrijven.

Sponsoring
ADO Den Haag staat midden in de maatschappij. Bij ADO Den Haag zijn business clubs, partners en
gewoon supporters die ons mogelijk willen helpen. We zijn op zoek naar sponsoren die het leuk
vinden om bij te dragen aan ons doel en die ook ADO Den Haag een warm hart toedragen. Het moet
voor ons een logische samenwerking zijn.

