Beleidsplan S ch ng Diabest 2021-2022
Inleiding
Met enthousiasme leggen wij wederom ons beleidsplan voor. Hierin willen wij aangeven hoe
S ch ng Diabest zich de komende jaren zich wil presenteren en beleven. Maar ook wat we hebben
bereikt in het afgelopen jaar 2019 en 2020.
Natuurlijk hee Corona ook ons geraakt, waardoor we in 2020 genoodzaakt waren, ondanks de
vorderingen, het hoofdevenement af te zeggen. Gelukkig hebben we dit jaar een vorm gevonden die
ons weer met hernieuwde energie de draad laat oppakken.
S ch ng Diabest staat voor het verkennen van grenzen, ontdekken van mogelijkheden,
verwezenlijken van dromen voor mensen met diabetes. Dit doen we door het organiseren van
“expedi es” in de vorm van hu entocht(en) in de Alpen, voorafgegaan door een
voorbereidingstraject. De s ch ng doet dit op vrijwillige basis.
Het beleidsplan is een uiteenze ng hoe we dit jaar de draad willen oppakken met een indica e van
de kosten en de plannen daarbij.
Nog steeds wordt gedacht wordt aan (en niet beperkt tot) meerdere evenementen per jaar
(jongerenweekend, hu entocht, diabetesrun) en het delen van de opgedane ervaringen aan mensen
met diabetes, medisch personeel, bijvoorbeeld via een website. In de huidige prak jk blijkt echter dat
we ons dit jaar concentreren op de hu entocht.
Het beleid wordt door het bestuur bepaald en zal grotendeels a angen van het organisatorisch
vermogen van de bestuursleden en/of vrijwilligers. De focus is primair de hu entocht medio
september per kalenderjaar, andere ac viteiten zijn nog te bepalen. Daarnaast zullen we bezig zijn
met het verder professionaliseren van de s ch ng en verslaglegging van onze ac viteiten.
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Missie S ch ng Diabest
S ch ng Diabest hee als missie mensen hun grenzen laten verkennen, hun mogelijkheden te laten
ontdekken en hun dromen te laten verwezenlijken, ook als zij diabetes hebben. De s ch ng is
ontstaan vanuit de droom van één van de oprichters om met haar diabetes weer datgene te doen
wat zij al jd het liefste deed: hu entochten 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 s ch ng op te richten, die zich
richt op de ontwikkeling van mensen met diabetes in de breedste zin van het woord. Enerzijds zijn
hu entochten een grote fysieke uitdaging voor mensen met diabetes; de langdurige, rela ef zware
en wisselende inspanningen zorgen ervoor dat mensen met diabetes con nue bezig moeten zijn met
voeding en verbranding. Anderzijds confronteert een dergelijke onderneming de loper ook met de
mentale belas ng, zodat uiteindelijk alle deelnemers veel voldoening en verdieping vinden wat in het
dagelijkse leven toe te passen is.

Figuur 1; Diabest 2018

Organisa e
S ch ng Diabest (verhuisd in 2020)
Papenvoort 35, 5663 AD Geldrop
Tel: 06-26824569
Email: info@diabest.nl
RSIN: 856392625; KvK: 66093007
IBAN: NL34RABO0310211166
ANBI: RSIN 856392625
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Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 personen, te weten:
-

Marieke Wassink, Voorzi er, Ervaringsdeskundige diabetes type 1, Communica edeskundige

-

Arnoud Wassink, Penningmeester, Tochtleider

-

Alexander Stork, bestuurslid, Internist

-

Linda Meertens, bestuurslid, Diabetes verpleegkundige

-

Marleen Wassink, Secretaris, Ervaringsdeskundige diabetes type 1, Maatschappelijk werker

Werknemers & beloningsbeleid
Geen. S ch ng draait op basis van vrijwilligers.
Vergoedingen zijn op basis van vooraf aangegeven te maken kosten. Denk hierbij aan onkosten van de
reis zelf, afschrijving op kleding/materialen zodat de vrijwillgers zoveel mogelijk kostenloos worden
gesteld. We gebruiken en afschrijvingsperiode van 4 jaar. Kosten jdens de reis (eten-drinken-eigen
uitgaven) zijn voor eigen rekening. Wel wil de stichting de mogelijkheid open laten om bij toenemende
belasting vergoedingen toe te kennen of eventueel werknemers aan te stellen.
In 2021 zullen met de hu entocht een 3-tal vrijwilligers meegaan: 2 koks en 1 fysiotherapeut

Figuur 2; Diabest 2016
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Financieel plan
Het nanciële plan bestaat uit 4 fases:
Fase 0: Huidige kosten afdekken & nancieel bu er
Fase 1: Professionaliseren S ch ng Diabest
Fase 2: Verdere uitbreiding netwerk S ch ng Diabest
Fase 3: Opze en meerdere ac viteiten

Fase 0: huidige lopende kosten afdekken
Jaarlijkse onkosten S ch ng Diabest
•

Website beheer en onderhoud a 254 euro/jr

•

Onkosten Bankrekening a 126 euro/jr

•

Diverse (T-shirts, banner, versnaperingen, per jaar een t-shirt voor de lopers met opdruk
Diabest/expedi e/sponsoren) ca. 750 euro/jr begroot.

Totaalbedrag fase 0: 1130,- Euro/jr
(ongewijzigd tov eerdere jaren)

Fase 1 Professionaliseren S ch ng Diabest
Voordat we S ch ng Diabest breder inze en gaan we eerst het concept van S ch ng Diabest naar
een hoger plan llen. Dit betekent dat we een maximaal veilige omgeving voor de deelnemers maar
ook een (juridische) bescherming van het bestuur of organisa e willen.
1) EHBBO (Eerste Hulp Bij Berg Ongevallen): Geld ontvangen, staat gereserveerd
a. 2-daagse training voor 2 begeleiders a ~380 euro p.p., tevens randvoorwaarde om
als tochtleider door NKBV te kunnen worden opgeleid. Overige kosten (vervoer/
vrije dag/… is voor rekening begeleider (bestuurslid).
b. Dit geld staat nog gereserveerd uit de sponsoring van 2018; ivm Corona ook in
2020 niet besteed.
2) Risicoanalyse S ch ng Diabest: Geld ontvangen staat gereserveerd
a. Omdat wij een uitdaging aangaan die niet geheel zonder risico is, willen we door
een gespecialiseerd bedrijf een risicoanalyse voor S ch ng Diabest laten maken.
Voornaamste doel is om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten en daarbij onszelf (en
eventuele uitbreidingen) goed (juridisch) te beschermen.
b. Wij reserveren een kostenpost van 1000 euro (o erte in aanvraag).
3) Tegemoetkoming onkosten vrijwilligers/bestuur
a. De begeleiding zal vrijwillig deelnemen aan de S ch ng Diabest week en
voorbereidingsweekend, hierbij willen we graag de bestuursleden en/of
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begeleiders tegemoetkomen in de onkosten van het voorbereidingsweekend in de
Ardennen en de expedi e week. Vrije dagen (waar nodig) of kleding is voor eigen
rekening van de begeleiding. Deelnemers betalen zelf de werkelijke onkosten van
de reis:
b. Onkosten blokhu en Ardennen: 80 euro p.p.
c. Onkosten vervoer: 300 euro p.p. (4x9-persoons busje huren)
d. Onkosten hotelovernach ng/hu enovernach ng (ca. 200 euro p.p.)
e. Lidmaatschap NKBV (i.v.m. verzekering & kor ng in de hu en): niet nodig.
f.

Afschrijving kleding/uitrus ng. Totale kosten kleding/rugzak/schoenen/etc.
begroot op ca. 1200 euro. Afschrijving over 4 jaar is 300 euro per jaar per
begeleider.

g. Eten/drinken: voor eigen rekening.
4) AVG keurmerk
a. is in 2018 volledig afgerond en geldend.
▪
5) Totaal bedragen Fase 1:
a. 2x380,- = 760,-Euro EHBBO cursus werd afgelast, gereserveerd
b. 600 Euro GPS sa eliet betaald
c. 200 euro Walkie-talkie betaald
d. 1000 euro uitvoering Risico-analyse gereserveerd
e. AVG Keurmerk: 1500 Euro betaald
f.

800,- a 8 begeleiding = 6400 Euro (bestuur, 1 fysiotherapeut en 2 koks die in
Oostenrijk voor ons koken)

g. Totaalbedrag Fase 1: 6400,- Euro
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Fase 2 Professioneel netwerk uitbreiden.
Het doel van het netwerk uitbreiden is onder andere de beze ng van onze ambi es veilig te stellen.
Voor het begeleiden van mensen met diabetes zijn professionals nodig.
In 2020 hee dit onderdeel s lgelegen ivm Corona. Onze inten e is dit weer op te pakken.
Resultaat van interviewen van een aantal professionals hee ons geleerd dat men interesse hee om
deel uit te maken van onze ambi es, echter dat het volledig voor eigen rekening nemen van de
onkosten (reis, verblij , vrije dagen opnemen), een te hoge barrière vormt. Ons lijkt reëel dat
professionals de mee willen de reis en verblijf vergoed krijgen, in ruil voor hun inzet (al dan niet
d.m.v. opnemen vrije dagen).
Concrete ac es die we uitze en zijn:
-

Contact gemaakt DVK’s (kinderen en volwassenen), mogelijk ook internisten.
o Deels gestart 2018
Publica e via o.a. DIABC/ nieuwsbrief OneMed
Flyer
Te onderzoeken: bij scholingen informa e geven;
Verspreiden informa emateriaal bij DVK’s en internisten (evt. via Novo Nordisk).

-

Kosten voor dit punt:
Geen directe kosten voorzien.

Figuur 3; Diabest 2018
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Fase 3: opze en meerdere ac viteiten
Dit deel is niet concreet en is niet bedoeld om concreet een sponsoring voor te vragen vanuit Novo
Nordisk voor 2018. S ch ng Diabest wil dit verder uitwerken dit jaar, echter ziet geen ruimte om dit
jaar onderstaande te realiseren. Wel wil S ch ng Diabest in overleg met Novo Nordisk onderstaande
concepten bespreken om verdere route uit te s ppelen.
Ook voor Fase 3 is er geen voortgang geboekt ivm Corona.

1) Geaccrediteerde reizen
Reizen zijn voor DVK’s en internisten zeer nu g en een verdieping en verrijking van de behandeling.
DVK’s kunnen dit al bij diverse kinderkampen opdoen. Internisten doen dit zelden of nooit.
Accredita e kost voor EADV Eur. 250,=; voor NIV onbekend (scha ng Eur 800,=). Zal moeilijk zijn om
inhoud geaccrediteerd te krijgen omdat inhoud prak sch is. Ac epunt: opvragen informa e bij EADV
en NIV.
Accredita e is geen must maar wel een pre.
Reis kan gekoppeld worden aan EASD (of ADA???). Samen beleven als diabetesteam.
Voor reis noodzakelijk: Tochtleider. Internist. DVK.
Opzet: 4 clubjes van diabeet, internist en DVK. Diabetespa ënt zouden Marieke en Marleen kunnen
zijn. Verder bekende diabeten waarvan we weten wat we eraan hebben. Toch andere ‘bri le’
diabeten met sowieso sensoren?
Onderwijspunten: Voorbereiding voor de dag. Tocht zelf. Spreekuur. Theore sche presenta es, ook
over sensoren. Voeding hierin betrekken. Evalua e na iedere dag.
Duur reis: 5 dagen, inclusief reis.
Kosten voor deelnemers:
a) Onkosten ca. E1000,= (tocht + reis)
b) Cursuskosten rond 500-800,= p.p. (verder uit te werken)
Kosten voor s ch ng: onkostenvergoeding deelnemers bestuur en diabeten.
Op e:
- Cursus aan diabetesteams aan te bieden door Novo Nordisk! Mag dit volledig of maximaal
50%?
- Deel van inkomsten voor internist, DVK, tochtleider, bestuursleden? Deze week kan zeker
voor internist en DVK echt gezien worden als werk. Voorbereiding kost ook veel werk.
Prak sch:
Andere risicoanalyse? Andere verzekering? Hulp van Novo Nordisk of hun bureau bij organisa e en
prak sche zaken.
Bij welke reis ook bestuurders of poli ci??
Kosten voor dit punt:
Accredita e: ongeveer 1050,=
Onkostenvergoeding voor mensen die vanuit de s ch ng meegaan (internist, DVK, diabetes,
tochtleider).
Kosten voor deelnemers:
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Reiskosten (vliegreis!).
Verblijfskosten (3-4 sterrenhotel eerste en laatste dag, twee maal berghut).
Cursuskosten: 500,= tot 800,= per cursist.

2) Diabetes run
Diabetes run is een gedachte om met deelnemers een loop te organiseren, waarschijnlijk een
trailrun. De gedachten zijn om dit in NL te organiseren, maar deelnemen aan een bestaande
run (bijvoorbeeld in de Alpen of in NL) behoord tot de op es. Hiermee kunnen we ons
focussen op de deelnemers in plaats van het evenement zelf. Sponsoring kan bestaan uit:
- Ondersteuning organisa e
o Juridisch/advies
o Onkosten ten behoeve van de run zelf
o Professionele hulp/advies bij voorbereiding
- Ondersteuning deelnemers
o A ankelijk van de loca e
3) Website voor delen ervaringen Diabetes & Beweging
We zien de kracht van het delen van ervaringen met diabetes, dit hebben we geleerd jdens
de expedi es die we afgelopen jaren hebben gedaan. We zien ook dat elke persoon met
diabetes uniek is, dus een generiek advies is niet te geven. Wat we wel kunnen is een
database met ervaringen, prak sche verhalen en eventueel een sociaal pla orm maken.
4) Prak sche ondersteuning op juridisch en boekhoudkundig vlak
S ch ng Diabest hee weinig tot geen ervaring op juridisch alsook boekhouding domein. Het

huidige concept is prima bij te houden door de s ch ng, echter op het moment dat fase 3 in
werking treedt, zal er een meer solide juridische als ook boekhouding moeten staan. Graag
willen wij onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om via Novo Nordisk prak sche
ondersteuning, gereedschappen of adviezen te verkrijgen zijn.
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Gerealiseerd in 2018-2020:
1) Succesvolle Diabest week September 2018 & 2019 incl. voorbereidingsweekend.
2) GPS met satelliet verbinding a 600 euro (Garmin Inreach)
a. Hee helaas en gelukkig zijn nut al bewezen door een nodige helikopterredding van 1
van de deelnemers in 2018. Niet nodig gebleken in 2019 (wel ingezet)
3) Onderlinge communica e op de berg d.m.v. walkietalkie
a. Is zeer nu g gebleken in de onderlinge communica e. Wij durven hierdoor dit jaar
ook met een wat grotere groep te lopen omdat we dit beter kunnen reguleren.
4) ANBI Status verkregen per 1 januari 2018
5) Risico analyse input geleverd, eindrapportage en opvolging volgt in 2019
6) Bekendmaking Diabest onder internisten via Diabetes Genootschap Zuid Nederland

Figuur 4; Diabest 2019

Figuur 5; Diabest 2019; gesponsorde tent Novo Nordisk

Tot slot

In 2019 is de horizon verlegd naar Engeland, door met een groter aantal deelnemers langs de kust
van Cornwall te lopen. Iedereen liep met eigen individuele doelen en uitdagingen mee. Maar zoals de
meeste andere jaren liepen we ook voor een gemeenschappelijk diabetes gerelateerd doel. Samen is
er gelopen voor de ontwikkeling van een kleinere versie van de kunstma ge alvleesklier van Inreda,
namelijk de Inreda AP. Daarbij is zelfs Robin Koops meegelopen met het eerste deel van de expedi e!
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Dit jaar vinden we onze kern terug door weer in Oostenrijk te gaan lopen, vanuit Mayrhofen. In
verband met Corona is het ons gelukt een leegstaand hotel te kunnen huren en met eigen koks een
mooie combina e te kunnen bieden waarbij tegen rela ef lage kosten iedereen zijn eigen slaapkamer
hee en op afstand kan blijven (indien nodig). Daarbij hebben we een “bubbel”plan uitgewerkt die
we gaan inze en.
Ons sponsordoel voor dit jaar is s ch ng Kinderdiabetes. Een mooi sponsordoel waarvoor de lopers
allemaal geld inzamelen via hun eigen kanalen en netwerken.
Wij streven ernaar deelnemers net als andere jaren een onvergetelijke ervaring te bieden. Een
avontuur waarin grenzen kunnen worden verkent, mogelijkheden ontdekt en dromen worden
verwezenlijkt. Wij hopen ook dit jaar op jullie vertrouwen. Want door jullie ondersteuning kunnen wij
op kleine schaal iets betekenen met hopelijk grote impact voor de mens achter diabetes.
Vriendelijke groeten,
Team Diabest, Marieke Wassink
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Figuur 6 Diabest 2019
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