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Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Handicamp. Het plan omvat een overzicht van de
doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het
plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling (zie http://www.belastingdienst.nl ) en zal jaarlijks
worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting Handicamp,

Richard Hogenboom,
Secretaris
01 December 2018
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1. Rechtsvorm, inschrijving, RSIN en contactgegevens
Stichting Handicamp werd opgericht en notarieel geregistreerd in april 1987.
Stichting Handicamp is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht onder
nummer 41182446.
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is
804217713.
De stichting beschikt over een informatieve website: www.handicamp.nl
Contacten met de stichting verlopen via Richard Hogenboom, Info@handicamp.nl of
HP vd Poellaan 41 Rijpwetering.

2. Bestuur
Het bestuur van de Stichting Handicamp bestaat uit 5 leden.
Te weten:
1.
2.
3.
4.
5.

Jan Tervoort, Voorzitter;
Richard Hogenboom, Secretaris;
Jan Hoedemaekers, Penningmeester;
Jean-Luc Stroom
Chris Wijnsma

3. Strategie
3.1. Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting
Statutaire doelstelling:

✓ Het uitwisselen van ervaringen tussen lichamelijk gehandicapte kampeerders om zo
de zelfredzaamheid te bevorderen.
✓ Het stimuleren van lichamelijk gehandicapte mensen om te gaan kamperen.
✓ Faciliteiten ten behoeve van gehandicapte kampeerders te bevorderen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:

✓ Het met elkaar in contact brengen van lichamelijk gehandicapte kampeerders familie
en/of vrienden.
✓ Het verstrekken van informatie.
✓ Het organiseren van kampeer weekends en bijeenkomsten.
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Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Inschrijfgelden, donaties en sponsoring ten behoeve
van de Stichting Handicamp worden ingezet om de doelstelling van de stichting uit te dragen
en jaarlijks voor de doelgroep een kampeerweekend en een open dag te organiseren.
Bestemming liquidatiesaldo
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de stichting.

3.2.

Missie

Kamperen kan ook met een handicap!
Het bevorderen van het kamperen met een lichamelijke handicap.

3.3.

De werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting Handicamp zijn gericht op informatieverstrekking over
kampeermogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.
Concrete activiteiten:
✓ Het organiseren van een meerdaags ontmoeting kampeerweekend voor
kampeerders met een beperking.
✓ Het organiseren van een open dag tijdens het weekend waar mensen uit de regio
komen om te kijken hoe praktische zaken opgelost kunnen worden (soms met simpele of
ingewikkelde oplossingen ! Waar we dan gemiddeld ruim 100 bezoekers hebben.

✓ Het bijhouden van een website met informatie over kampeermogelijkheden.
✓ Het via beurzen en folders bekend maken van het bestaan en de doelstelling van de
stichting.
✓ Het 24/7 bereikbaar zijn via de website voor praktische informatie e.d.

4. Beleid
4.1. Toekomstige projecten
Stichting Handicamp organiseert in 2019 op 24, 25, 26 Mei haar jaarlijks weekend met op
zaterdag 25 Mei een open dag.
In 2020, en de volgende jaren wordt één keer per jaar een meerdaags kampeerweekend met
een open dag georganiseerd. In principe is dit het eerste weekend na Pinksteren. Steeds in
een andere regio. Hiervoor worden campings gevraagd die de doelstelling willen en kunnen
ondersteunen.
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4.2. Werving van gelden
✓ De stichting hanteert een inschrijftarief voor deelnemers aan het kampeerweekend.
✓ Donateurs ondersteunen de Stichting Handicamp financieel door eenmalige of
periodieke bijdragen.
✓ Schenkingen, erfstellingen en legaten.
✓ Subsidies.
✓ De werving van sponsoren gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe
manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande
contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden.
✓ De stichting ontvangt rente van een spaarrekening.

4.3. Beschikken over het vermogen van de stichting
✓ Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
✓ Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen.
✓ Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting
zich als borg- of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
✓ Ieder kalenderjaar wordt tenminste een vergadering gehouden ter vaststelling van de
balans en de staat van baten en lasten over het voorgaande boekjaar.
✓ De bestuurders en vrijwilligers van Stichting Handicamp genieten geen beloning of
vergoeding bij uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding
voor gemaakte onkosten is wel mogelijk.
✓ De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke levering hebben gedaan.
✓ De penningmeester zorgt voor het financieel jaarverslag.
✓ Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving Kamer van Koophandel,
eventuele reisdeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties.

4.4. Besteding van het vermogen
✓ Stichting Handicamp mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de
doelstelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de
erflater of schenker dit heeft bepaald. Stichting Handicamp dient haar vermogen
conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstelling.
✓ Het bestuur zal het CBF-keurmerk niet aanvragen, omdat de jaarlijkse kosten te hoog
zijn in verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen. De
stichting voldoet ruimschoots aan de norm dat de overheadskosten niet meer dan
25% mogen bedragen.
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5. Beheer
✓ Het vermogen van Stichting Handicamp worden beheerd door de penningmeester.
Bij de ING bank heeft de stichting een betaal en een spaarrekening. De spaarrente
wordt toegevoegd aan de algemene financiële middelen.
✓ Het vermogen van Stichting Handicamp wordt uitsluitend gebruikt om het jaarlijks
kampeerweekend te financieren en/of dient als buffer voor tegenvallende
kosten/inkomsten.

Handtekening voorzitter
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Handtekening secretaris

