
Succesbepalende factoren:

1. Financien

2. Vrijwilligers

3. Betrouwbaar imago

4.Duidelijke, realistische koers

5. Bedrijfsvoering op orde

6. Lerend vermogen

Leiderschap Medewerkers Processen Medewerkers Bestuur en financiers

*Sturen op verbindend leiderschap *Bepalen van inzetbaarheid vrijwilligers op *Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten * Betrokkenheid tonen richting vrijwilligers *Betrokkenheid tonen richting vrijwilligers

*Sturen op positieve houding en gedrag *Organiseren van KED in Pole Position > Verjaardagskaart sturen *Openbaarheid garanderen van bestuursbesluiten

*Sturen op "welkom en gewaardeerd" *Up to date vrijwilligersbestand beheren > Groepsapp wensvervullers *Transparant jaarplan en begroting

*Sturen op medezeggenschap medewerkers *Beheer actuele website > Evalueren na wensvervulling *Financieel gedegen beleid voeren op basis van sluitende begroting

*Sturen op kernwaarden en actief uitdragen *Beheer actuele sociale media *Jaarlijkse bijeenkomst vrijwilligers en *Transparante communicatie 

  van onze boodschap *Betrokkenheid vrijwilligers garanderen   donateurs *Verantwoordelijkheid voor stichting

*Sturen op feedback van onze helden / begeleiders Strategie en beleid *Inventariseren behoefte nieuwsbrief Klanten en partners *Lerend vermogen aantonen

*Sturen op feedback van externe partijen *Continueren aannamebeleid wensen *Evaluaties uitvoeren bij helden / begeleiders

*Continueren vrijwilligersbeleid *Actief betrekken van sportgerelateerde

*Informatiebehoefte peilen bij sponsoren / donateurs   organisaties

*Actief waarderen van sponsoren / donateurs

Middelen Maatschappij

*Toewijzen middelen voor wensen / projecten *Vervullen van zo veel mogelijk mooie wensen

*Heldere en toegankelijke administratie * KED in Pole Position
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Factoren Resultaten

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. Verstandelijk

gehandicapten horen bij de groep mensen voor wie dit niet zo gemakkelijk 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.                                                                   

  basis van kennis en kunde
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*Betrokkenheid tonen richting vrijwilligers

*Openbaarheid garanderen van bestuursbesluiten

*Transparant jaarplan en begroting

*Financieel gedegen beleid voeren op basis van sluitende begroting

*Transparante communicatie 

*Verantwoordelijkheid voor stichting

*Lerend vermogen aantonen
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Resultaten
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