Beleidsplan Stichting Diabest 2017-2018
Inleiding
Stichting Diabest staat voor het verkennen van grenzen, ontdekken van mogelijkheden,
verwezenlijken van dromen voor mensen met Diabetes. Dit doen we door het organiseren van
“expedities” in de vorm van huttentocht(en) in de Alpen, voorafgegaan door een
voorbereidingstraject. De stichting doet dit op vrijwillige basis.
De komende jaren willen we dit minimaal voortzetten, daarbij verkennen hoe we ons bereik kunnen
vergroten. Gedacht wordt aan (en niet beperkt tot) meerdere evenementen per jaar
(jongerenweekend, huttentocht, lopen halve marathon) en het delen van de opgedane ervaringen
aan mensen met Diabetes of medisch personeel.
Het beleid wordt door het bestuur bepaald en zal grotendeels afhangen van het organisatorisch
vermogen van de bestuursleden en/of vrijwilligers. De focus is primair de huttentocht medio
september per kalenderjaar, andere activiteiten zijn nog te bepalen. Daarnaast zullen we bezig zijn
met het verder professionaliseren van de stichting en verslaglegging van onze activiteiten.

Missie/Visie/Strategie
Stichting Diabest heeft als missie mensen hun grenzen laten verkennen, hun mogelijkheden te laten
ontdekken en hun dromen te laten verwezenlijken, ook als zij diabetes hebben. De stichting is
ontstaan vanuit de droom van één van de oprichters om met haar diabetes weer datgene te doen
wat zij altijd het liefste deed: huttentochten lopen in de bergen. Dit wilde zij niet alleen doen, maar
samen met andere mensen met diabetes, onder leiding van een tochtleider, en onder begeleiding
van een internist, diabetesverpleegkundige en fysiotherapeut.
Bovendien koos zij een diabetes gerelateerd goed doel. Deze reis gaf zó veel voldoening voor haar,
maar zeker ook voor de overige deelnemers, dat besloten werd een stichting op te richten, die zich
richt op de ontwikkeling van mensen met diabetes in de breedste zin van het woord. Enerzijds zijn
huttentochten een grote fysieke uitdaging voor mensen met diabetes; de langdurige, relatief zware
en wisselende inspanning zorgen ervoor dat mensen met diabetes continue bezig moeten zijn met
brandstof en verbranding. Anderzijds confronteert een dergelijke onderneming de loper met veel
meer zaken, zodat uiteindelijk alle deelnemers veel voldoening en verdieping vinden.
Strategie 2017-2018-2019
-

-

-

-

-

Organiseren van een huttentocht medio September 2017 & 2018, waarbij de deelnemers (ca.
8) wordt gevraagd minimaal 250 Euro aan sponsorgeld mee te brengen ten gunste van een
nader te bepalen, Diabetes gerelateerd goed doel.
Organiseren van (minimaal) een weekend voor jongeren. Nog nader uit te werken of dit ook
sponsorgeld behoeft of alleen deelname.
Vertegenwoordiging van Diabest op gerelateerde informatiepunten zoals een zorgmarkt,
congres etc.
Onderzoeken/realiseren van publicaties op basis van gunnen door bijvoorbeeld
BoerenMedical, St. Anna ziekenhuis of andere partijen.
Verkennen en uitwerken plannen om Diabest meer impact te laten hebben.
Sponsorcontracten of donaties realiseren om zodoende meer financiële middelen te hebben
of kosten deelname te reduceren (bijvoorbeeld door materialen aan te schaffen zoals
rugzakken of stokken).
Van binnengekomen sponsorgeld door deelnemers, bestemd voor goede doel, wordt max.
15% in mindering genomen als vergoeding van de gemaakte kosten van Diabest, mede om
zodoende kostendekkend te zijn en voorschot te kunnen doen (bv. Reserveringen,
aanbetalingen, representaties). Dit percentage wordt per jaar vastgesteld aan het einde van
het boekjaar.
Bepaling of externe partijen kunnen/mogen meelopen al dan niet tegen een vergoeding om
zodoende een win-win te creëren voor zowel de externe partij als ook Diabest (voorbeeld is
een sportarts voor energie balans deelnemers).
Aangezien het team op dit moment bestaat uit een enkelvoudige bezetting (internist,
diabetes verpleegkundige, tochtleider, fysiotherapeut), wordt gewerkt aan een back-up in
het geval dat 1 van deze personen verhinderd is.

Huidige situatie
Sinds het ontstaan van de stichting:
- is Stichting Diabest opgericht door 4 leden
- zijn er 2 extra bestuursleden toegevoegd
- zijn er 2 expedities gelopen (September 2016 en 2017) met 14 deelnemers
- zijn er 2 oefenweekenden geweest (April 2016 & 2017) met 17 deelnemers
- in 2016 is 4880 euro sponsorgeld opgehaald en overgemaakt naar gerelateerd doel:
- 2016: closed loop sensor Inreda; link
- In 2017 is ca.4000 euro sponsorgeld opgehaald bestemd voor het gerelateerde doel:
- 2017: D-Support (exacte bedrag nog te bepalen en over te dragen)
- In 2016 + 2017 is ca. 3500 euro eigen inkomsten geweest.
- heeft een sportarts (vrijwillig) meegedaan met de voorbereidingen
- hebben we diabetes gerelateerde publicaties gehad
- zijn we gesponsord door BoerenMedical en private giften
- is er een website ingericht (www.diabest.nl)
- is er het jaarverslag 2016 op gepubliceerd op deze website
- is de rolverdeling uitgeschreven (o.a. communicatie, organisatie, fondswerving, medisch beleid,
tocht)
- is er in 2016 geïnvesteerd in beeldmerk, representatieve kleding (poloshirt), banner, website
- is er een deelnemerscontract opgesteld (Diabest is geen reisorganisatie) waarbij iedere deelnemer
verklaart op eigen risico mee te gaan.

Organisatie
Stichting Diabest
Boromir 7, 5663 SJ Geldrop
Tel: 06-26824569
Email: Stichting.Diabest@gmail.com
RSIN: 856392625
KvK: 66093007
IBAN: NL34RABO0310211166
ANBI status: in aanvraag (okt. 2017)
Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 personen, te weten:
-

Marieke Wassink, Voorzitter
Arnoud Wassink, Penningmeester
Alexander Stork, bestuurslid
Linda Meertens, bestuurslid
Sylvia Noordermeer, Secretaris
Marleen Wassink, bestuurslid

Werknemers:
Geen. Stichting draait op basis van vrijwilligers. Vergoedingen op basis van vooraf aangegeven te
maken kosten. Wel wil de stichting open laten bij toenemende belasting of
vergoedingen/werknemers een optie kan zijn.
Financiën
-

Zie jaarverslag voor boekjaar 2016
Zie “huidige situatie” voor een kenschets voor 2017 en ambities 2018.

Het werven van gelden
Het werven van gelden gebeurt op 2 verschillende manieren met 2 verschillende doelen.
1) Donatie van Diabest naar diabetes gerelateerd doel:
a. Wordt primair opgehaald door de deelnemers als tegenprestatie van de Diabest.
b. Is vastgesteld op minimaal 250 euro om de instapdrempel laag te houden.
2) Donaties ten gunste van Diabest zelf:
a. Door sponsoring van bedrijven/instanties (e.g. Boerenmedical) in de vorm van geld.
b. Door sponsoring in de vorm van netwerk, advies, publicaties, etc.
c. Door max. 15% van de binnengekomen sponsoring via de deelnemers
d. Door sponsoring van particulieren naar Diabest zelf
e. Door andere nader te verkennen middelen.
Beheer en besteding van het vermogen
-

-

-

Boekjaar 2016 is nagenoeg kostendekkend gesloten (zie jaarverslag)
o Kosten primair gemaakt voor opstarten stichting zoals:
 Inrichten website & beheer
 Notaris voor oprichtingskosten
 Kosten bankrekening
 Kosten ontwerpen beeldmerk Diabest
 Beeldmateriaal (banner & polo’s)
Boekjaar 2017 zal positief eindigen waarbij de bestemming voor het geld 2018 zal betreffen:
o Creëren buffer om reserveringen/aanbetalingen aan het begin van het jaar via de
stichting te kunnen doen i.p.v. eigen financiële middelen bestuur
o Aanschaf middelen ter bevordering veiligheid van de deelnemers (bv. GPS met
satellietverbinding, brander, boeken/kaarten, EHBO, reddingsdekens,…)
o Voortzetting lopende kosten: website, bankrekening,….
Boekjaar 2018 en 2019 zal een voortzetting zijn van de hierboven genoemde strategie.
o Mocht er een overschot ontstaan, zal dit worden ingezet te behoeve van Diabest.
Gedacht wordt aan:
 Verdere aanschaf materialen om deelnemerskosten te verlagen
 Opzetten meerdere activiteiten zoals hierboven genoemd
 Verdere professionalisering Diabest.

