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Voorwoord  
 
Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position.  
De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten 
van het bezoeken van de sportwedstrijd van hun dromen. Om de koers voor de komende 
jaren vast te leggen en een aantal “stippen op de horizon” te plaatsen is dit beleidsplan het 
document waarin onze visie voor de komende jaren is vastgelegd om deze doelstellingen te 
bereiken.  
Tevens is dit beleidsplan een eis in het verkrijgen van de status algemeen nut beogende 
instelling (ANBI).  
 
 
  
Namens het bestuur van stichting Pole Position,  
 
Wilco van Gelder, voorzitter  
Dr. Kristel Kasius, penningmeester 
Robin Talsma, secretaris 
 



 

 
 
 
 
 
 
Inleiding  
 
Het bestuur van Stichting Pole Position wil met dit beleidsplan duidelijk maken hoe zij naar 
de ontwikkeling kijkt van de stichting in de komende 5 jaren.  
Deze periode zullen wij ons richten op verdere groei en professionalisering waarbij onze 
kerndoelstelling, namelijk mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid bieden 
om de sportwedstrijd van hun dromen bij te laten wonen, altijd centraal zal blijven staan. 
Deze kerndoelstelling is noodzakelijk omdat de mensen in onze doelgroep niet zelfredzaam 
zijn en afhankelijk zijn van adequate medische, verpleegkundige en/of sociale begeleiding 
om een sportevenement te bezoeken. Begeleiding die door de woonvoorzieningen waar zij 
verblijven niet geboden kan worden wegens beperkte financiële of logistieke middelen en 
waarbij het sociale omveld van deze mensen niet aanwezig is of niet in staat is deze 
adequate begeleiding te geven. 
 
Uitgangspunten om te professionaliseren zijn:  
• Voldoende financiële middelen. De stichting wil in de komende jaren geld genereren door 
middel van het verkrijgen van giften en donaties van zowel particulieren als bedrijven en het 
organiseren van fondsenwervende activiteiten.  
• Informatievoorziening. Informeren van alle mogelijk betrokken partijen middels de 
website van de stichting en social media pagina’s. Daarnaast zullen individuele partijen 
specifieker worden geïnformeerd.  
• Scholing. Onze vrijwilligers welke rechtstreeks met onze kwetsbare doelgroep in aanraking 
komen zullen 1x per jaar samenkomen om de knelpunten in de wensvervullingen te 
bespreken, ervaringen uit te wisselen en met elkaar en het bestuur verbeteringen door te 
voeren in het begeleiden van onze helden op hun droomdag.  
• Transparantie. Alle notulen van bestuursvergaderingen zullen inzichtelijk zijn voor 
vragende partijen. Daarnaast zal de stichting op zijn website zowel het jaarverslag, het 
financiële jaarverslag en dit beleidsplan plaatsen.  
• Dienend bestuur. Het bestuur staat ten dienste van de stichting en zijn vrijwilligers. Het 
bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid.  



 

 
 
 
 
 
 
 
1.Missie, visie en doelstellingen  
 
Stichting Pole Position is ontstaan uit de persoonlijke motivatie van de huidige voorzitter. 
Een stichting die deze enigszins “vergeten” groep mensen de mogelijkheid wil bieden om 
datgene te doen wat vele anderen wel gewoon kunnen; het bezoeken va de wedstrijd van je 
favoriete sporter, sportclub of – evenement. Al snel bleek dat de stichting in een behoefte 
voldoet. Een behoefte waar we graag invulling aan willen geven en die ons in staat stelt om 
in de komende jaren mooie wensen te kunnen blijven vervullen voor deze mensen die niet 
zelf in staat zijn om dit te kunnen organiseren.  
 
Missie: Mensen met een verstandelijke beperking wonen onder begeleiding de 
sportwedstrijd van hun dromen bij. Zij hoeven zich hierbij geen zorgen te maken over 
veiligheid, financiën en organisatie zodat zij optimaal kunnen genieten van “hun” sportreis.  
Visie: Wij zijn van mening dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om sportwedstrijden 
en -evenementen bij te wonen. Voor velen zijn die mogelijkheden er, voor sommigen niet. 
Mensen met een verstandelijke beperking horen bij de groep mensen voor wie dit niet 
mogelijk is omdat zij te maken krijgen met beperkingen van persoonlijke en organisatorische 
aard. Wij willen als stichting de mogelijkheid bieden aan deze mensen om de beleving van 
een sportwedstrijd of –evenement in het stadion mee te maken door alle mogelijke 
obstakels (financieel, organisatorisch en veiligheid) weg te nemen.  
Doelgroep: Onze stichting richt zich op mensen met een verstandelijke beperking welke om 
persoonlijke of organisatorische redenen niet in staat zijn om zelfstandig sportwedstrijden of 
– evenementen bij te wonen. Zij missen de zelfredzaamheid om een evenement bij te 
wonen.  



 

 
 
 
 
 
 
Doelstellingen:  
• Het vervullen van zo veel mogelijk mooie wensen voor mensen met een verstandelijke 
beperking die niet zelfstandig in staat zijn een sportevenement bij te wonen en die 
medische, verpleegkundige en /of sociale begeleiding nodig hebben.  
• Het genereren van minimaal 5.000 euro aan inkomsten per kalenderjaar om de wensen te 
kunnen vervullen en om aan de vaste lasten van de stichting te kunnen voldoen  
• De sportwereld meer bekend te laten worden met het bezoek van mensen met een 
verstandelijke beperking en de problemen welke een dergelijk bezoek met zich meebrengt 
omdat onze doelgroep niet in staat is dit zelf te kunnen ondernemen.  
• Transparant bestuur, transparante bedrijfsvoering en open communicatie creëren en 
behouden.  
• Lerend vermogen als stichting behouden  
• Scholen / opleiden van vrijwilligers  
 
2. Wat hebben we tot op heden bereikt?  
 
•    Het vervullen van vele mooie wensen 
•    3 ambassadeurs (Nouchka Fontijn, Marit Trienekens en Robin Haase) zijn aan de stichting 
verbonden. 
•    Een aantal (inter)nationale topsporters hebben incidenteel de stichting gesteund  
•    Ontwerp huisstijl, website en social media pagina’s  
•    Vorming voltallig bestuur  
•    Werven van voldoende vrijwilligers 

 Hoofdsponsor vastgelegd  

 Lied, videoclips en promotiefilmpje  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
3. Financiën  
 
De stichting stelt zich tot doel om de “niet wensgerelateerde kosten” zo laag mogelijk te 
houden. Dit wordt gerealiseerd door deze kosten in natura te laten sponsoren, waardoor 
inkomende geldstromen optimaal benut kunnen worden voor het vervullen van wensen. 
 
Jaarlijks presenteert de stichting en begroting en een financieel jaarverslag waarin de kosten 
en baten terug te vinden zijn. 
 
 
Beheer en besteding van het vermogen. 
 
 Stichting Pole Position is als potentiele ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit 
deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan 
onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld 
en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en 
omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.  
Graag willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Pole Position zich vrijwillig 
inzetten. Zij ontvangen geen beloning maar slechts een vergoeding voor kosten die zij 
aantoonbaar hebben gemaakt in het kader van hun bestuurstaak voor de stichting. Er wordt 
streng op toegezien dat deze kosten zo beperkt mogelijk blijven.  
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling 
van de Stichting. 
 
 Daar er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen 
gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.  
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de 
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande 
uit, de resultatenrekening, de balans, en het jaarverslag over het betreffende boekjaar 
opgesteld.  
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken, keurt de stukken goed middels een 
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht 
hiervan gepubliceerd op de website.  
Als Stichting Pole Position ophoudt te bestaan is zij op grond van de statuten verplicht om 
een eventueel batig saldo te besteden overeenkomstig of in het verlengde van de 
doelstelling van Stichting Pole Position.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
4. Het bestuur  
Het bestuur bestaat uit de volgende leden.  
Dhr. W.W.J. van Gelder, voorzitter  
Mw. Dr. K.M. Kasius, penningmeester  
Mw. R. Talsma, secretaris  
 
Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen 
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van 
donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als 
bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen 
van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het 
bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen.  
Het bestuur vergadert minimaal 4x per jaar. Via de mail en telefonisch houden de 
bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.  
 
Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie 
welke acties oppakt en uit gaat voeren.  
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:  

 Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, 
samenwerkingspartners, fondsen e.d). 

 PR en communicatie (bekendheid).Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de 
website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties.  

 Financieel beheer, overleg over de besteding van het geld.  
 

5. Organisatiestructuur  
De stichting kent een simpele organisatiestructuur bestaande uit 2 lagen; het dagelijks 
bestuur en de vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn de belangrijkste mensen binnen onze 
stichting. Zij zijn ons visitekaartje op “sportdagen”. Het bestuur staat in dienst van de 
vrijwilligers.  
Het bestuur onderhoudt contacten met de vrijwilligers, organisatoren van 
sportevenementen en met (potentiële) sponsors, is verantwoordelijk voor een verantwoord 
financieel beleid en legt verantwoording af over haar activiteiten.  
 
 
Vrijwilligers zijn primair voor het begeleiden en verzorgen van de wensdagen. Daarnaast 
kunnen zij ingezet worden voor andere activiteiten zoals fondsenwerving, PR. Deze 
neventaken vinden altijd plaats in overleg met en met instemming van de vrijwilliger.  
Alle vrijwilligers krijgen een intakegesprek met een lid van het bestuur om geschiktheid voor 
onze stichting te beoordelen. Tevens draagt de vrijwilliger die in direct contact komt met 
onze doelgroep zorg voor een verklaring omtrent gedrag. Deze verklaring vragen wij 
vervolgens jaarlijks van onze vrijwilligers.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Overzicht gegevens stichting  
Stichting Pole Position is een stichting ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK 
nummer 58491104.  
 
Adres: Fluitekruidweg 263, 1508 AG Zaandam  
RSIN nummer: 853062419  
 
Voorzitter: W.W.J. van Gelder  
Penningmeester: Dr. K.M. Kasius  
Secretaris: R.Talsma  
 
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden 
gedownload.  
 


