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Inleiding
Stichting Top (naam komt van het feit dat de top van het lichaam nog wel werkt) zet zich in
voor relatief jonge mensen met gezin die een hoge dwarsleasie, rond C5, hebben opgelopen.
De stichting zet zich in als plek om ervaringen te delen, als hulp voor crowdfundingsacties en
het beheren van het geld wat opgehaald wordt bij zo een actie om dit uit te keren zodra dit
nodig is. De stichting verwacht hierbij hulp van de familie en vrienden van de
dwarsleasiepatient. We merken dat er veel goodwill is bij mensen rondom een slachtoffer,
maar dat deze mensen vaak emotioneel afgeleid zijn, net na zo een verschrikkelijk ongeval
om goed over geldzaken na te denken. Zeker op de lange termijn.
De voorzitter van Stichting Top is ervaringsdeskundige aangezien hij zijn broer van 30, met
zijn vrouw en dochter van 1, heeft bijgestaan tijdens de eerste maanden na een duikongeluk.
Het gezin het had er zwaar mee, vooral emotioneel. Het is dan erg lastig om goede intenties
van de mensen om je heen te kunnen bundelen. Deze intenties kunnen in de financiele vorm
maar ook in natura worden aangeboden. Stichting Top richt is erop om deze goede intenties
te bundelen op en manier dat het voor de familie overzichtlijk blijft. Voor korte (1 jaar) en
lange (10 jaar termijn.
Termijn van dit beleidsplan

Dit beleidsplan is geschreven voor de aankomende 3 jaar.
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1.

Missie/visie

Stichting TOP is voor mensen die een dwarsleasie opgelopen hebben, een zeer emotionele en zware
periode. Stichting TOP wil er voor deze mensen en hun gezin zijn op vooral het zakelijke vlak. Dit
neemt zoveel stress weg weten de bestuurders van deze stichting uit ervaring. Het geeft een enorme
boost als het slachtoffers ziet dat hij/zij er niet alleen voor staat. Dit kan misschien net het positieve
energie geven om er voor te gaan en te voorkomen dat mensen in een depressie terecht komen. De
revalidatieperiode wordt onder financiele druk steeds korter in de revalidatieklinieken en dus is het
zaak zo snel mogelijk te beginnen te denken aan de financiele toekomst en hoe te wonen/woning
aan te passen.

1.2

Doelstelling

Stichting Top zet zich in voor relatief jonge mensen met gezin die een hoge dwarsleasie, rond C5,
hebben opgelopen.

1.3

Strategie

Het ondersteunen van mensen/gezinnen met een hoge dwarsleasie wordt door stichting TOP op
verschillende manier gedaan:
• Kennisoverdracht en hulp bij zaken als WMO aanvraag, verbouwen van huizen, advies over
offertes aanvragen, pgb aanvraag, etc
• Inkoop van producten die niet onder de zorgverzekering vallen om uit te lenen aan mensen
die aanspraak maken (op aanvraag verzoek)
• Advies over het opzetten van crowdfundingacties en korte/lange termijn beheren van geld
wat hieruit vrijkomt.
• Geld wordt verworven door familie vrienden rondom het slachtoffer zelf. Stichting zal zich
cooperatief opstellen en geldstromen beheren en transparant met de familie doornemen.
• De stichting zal blijven inzetten voor dwarleasiepatienten al zal soms de nadruk wel liggen op
1 bepaald indivdu. Dit ligt aan het ‘aanbod’ van dwarsleasiepatienten.
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2.

Huidige situatie

Deze stichting heeft zich pas net opgericht en we staan dus in de beginfase van hulp aan eenieder die
voldoet aan onze doelgroep.

2.1

Activiteiten van de organisatie

Op dit moment willen we er zijn voor patienten die ingeschreven staan in de verschillende
revalidatiecentra staan in midden Nederland en voldoen aan de doelgroep. Eventueel, in een later
stadium kunnen we uitbreiden naar heel Nederland.
De stiching heeft slechts 3 bestuurders en dus zijn wij afhankelijk van de inzet van partijen die zich
aanmelden en voldoen aan de doelgroep. We zullen samen met deze partij zitten om een actieplan
op te stellen die voldoet aan de wensen van de partij. De bestuurders leunen voor een groot deel op
de zelfredzaamheid van de familie en vrienden van de dwarsleasiepatient.

2.2

Voorbeeld van activiteiten

In de strategie staan al een aantal voorbeelden van activitiveiten.
• Kennisoverdracht en hulp bij zaken als WMO aanvraag, verbouwen van huizen, advies over
offertes aanvragen, pgb aanvraag, etc
• Inkoop van producten die niet onder de zorgverzekering vallen om uit te lenen aan mensen
die aanspraak maken (op aanvraag verzoek)
• Advies over het opzetten van crowdfundingacties en korte/lange termijn beheren van geld
wat hieruit vrijkomt. Dit zal altijd in overleg zijn met de directe familie van persoon met
dwarsleasie. In het geval van geschil van mening in de familie zal de persoon met dwarsleasie
eindoordeel hebben (natuurlijk heeft voorzitten van deze vereniging eindoordeel, maar het
bestuur zal luisteren naar pesoon met dwarsleasie zelf).
• Geld wordt verworven door familie vrienden rondom het slachtoffer zelf. Stichting zal zich
cooperatief opstellen en gelstromen beheren en transparant met de familie doornemen.
Werving kan gebeuren door middel van crowdfunding, acties binnen wijken, gemeentes,
dorpen door familie/vrienden. Daarnaast kunnen mensen erfenissen nalaten aan deze
stichting. Zodra er geld wordt gedoneerd aan deze stichting die niet specifiek voor iemand
bedoeld is, zal dit geld worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden voor
revalidatiemogelijkheden voor onderzoek naar herstel van een hoge dwarsleasie.
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3.

Toekomst

Op dit moment is de doelgroep van de stichting voor relatief jonge mensen met gezin die een hoge
dwarsleasie, rond C5, hebben opgelopen die in midden Nederland wonen. Dit zou later nog
uitgebreid kunnen worden als de vraag zich hiertoe leent.
De stichting zal zich blijven inzetten voor dwarleasiepatienten al zal soms de nadruk wel liggen op 1
bepaald indivdu. Dit ligt aan het ‘aanbod’ van dwarsleasiepatienten.

4.

Organisatie

Naam
KvK nummer,
RSIN
ANBI-status
Emailadres
Postadres
Website

4.1

Stichting TOP
72589930
859165152
Ja
gert.versteegt@shell.com
Anna Paulownstraat 48a, 9725JV Groningen
tbd

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

dhr G. Versteegt
dhr M. van Viegen
dhr M. Blok

Beleid van Stichting top voor bestuurders:
• Er worden geen beloningen/salarissen uitgekeerd aan bestuurders
• Er wordt geen geld uitgegeven aan kantoorartikelen, huur voor vergaderingen,
beheerskosten e.d.

4.2

Werknemers

Op dit moment heeft stichting TOP geen werknemers. Dit is in de nabije toekomst ook niet te
verwachting.
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5.

Financiën

Op dit moment heeft de stichting geen geld. Dit zal nog moeten verworden worden samen met
families van dwarsleasiepatienten. Er zal geprobeerd worden rond de 1000 euro als buffer op de
rekening te hebben.
Beleid met betrekking tot inkomsten en uitgaven:
• Er wordt een jaarverslag gemaakt en gedeeld met ANBI
• Stichting heeft moraal en ethiek hoog in het vaandel en zal altijd proberen te handelen
vanuit belang van dwarsleasiepatient
• Bij bestedingen die niet gepaard gaan met het doel van de stichting zal direct aangifte
worden gedaan.
• Elke uitgave moet worden goedgekeurd door 50% plus 1 stem van de bestuurders. Dit zal
schriftelijk worden vastgelegd. Op deze manier zal toezcht worden gehouden op elke
besteding.
• het beleidsplan wordt gepubliceerd op de internetsite van de ANBI
• Inkomsten zullen worden beheerd en overzichtelijk gemaakt per dwarsleasiepatient.
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Bijlage
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