BELEIDSPLAN
Inleiding
Stichting Vimebe is er voor mensen met een beperking, om de toegankelijkheid naar en bij het
water te bevorderen, en ondersteuning en advies bij het vissen zelf.
Stichting Vimebe staat voor grote uitdagingen. Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren,
geldschieters, landelijke bekendheid, netwerken. Deze activiteiten zijn noodzakelijke wil de
stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en
een duidelijke helder doel nodig.
Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen het wil nemen om Stichting Vimebe landelijk bekendheid te geven, geld te verwerven
om haar doelstellingen waar te maken.
Doel is dat de Stichting, in samenwerking met derden, een landelijk aanspreekpunt, coördinatiepunt
(verzamelpunt) wordt over alles wat deze doelgroep behelsd.
Het bestuur van Stichting Vimebe staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde
doelen nastreven. De stichting vindt het belangrijk dat wij van elkaars initiatieven en informatie op
de hoogte zijn. Dit om te voorkomen dat informatie onoverzichtelijk wordt, organisaties en
instanties door diverse mensen benaderd worden, wat mogelijk weerstand met zich mee kan
brengen, mensen op dezelfde manier geïnformeerd worden, dus dat er één aanspreekpunt is.
Tenslotte ter voorkoming dat men steeds opnieuw het wiel uitvindt.
Uitgangspunten zijn:
* Informatie en communicatie
Dit houdt o.a. voorzien in actuele makkelijk vindbare informatie op de website van Stichting
Vimebe en sociale media.
* Het opzetten van een goede zorg aan de waterkant
* Veiligheid en aanpassingen staan voorop, om de mensen een probleemloze dag aan het water te
geven
* Benaderen van de zorgsector
met als doel dat dit onderwerp meer in de dagelijkse activiteiten wordt opgenomen. Hierdoor moet
het voor zorgverleners duidelijker worden hoe belangrijk rust, ontspanning en zelfvertrouwen is
voor de doelgroep
* Het aangaan van nieuwe contacten
* het uitbreiden van de achterban en professionele PR activiteiten wil Stichting Vimebe haar
naamsbekendheid en haar structuur verbeteren voor fondswerving op korte en lange termijn.
* Juridisch
Aanpassing maar in ieder geval eenduidige voorlichting over de Wet
* Financieel
Om de continuïteit van Stichting Vimebe te waarborgen, heeft het inzamelen van geld een hoge
prioriteit. Gedacht kan worden aan: sponsoring, donaties (giften), filantropie, subsidies,
fondsenwerving.
Om dit te realiseren zal de Stichting diverse instanties aanschrijven.
Het oplossen van financiële vragen. Als je nu niet verzekerd bent? Mogelijkheid tot het afsluiten
van een lening en onder welke voorwaarden?

* Werven van vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de drijfveer va de stichting. Het werven van vrijwilligers staat hoog in het
vaandel, via media en hengelsportverenigingen, vrienden en kennissen.
1. Missie, visie en doelstellingen Stichting Vimebe
1.1.Ontstaan
Stichting Vimebe is ontstaan vanuit een persoonlijke ervaring. Naar voren kwam dat voor mensen
met een beperking, niet alles goed geregeld is in Nederland. Stichting Vimebe is ontstaan vanuit een
lokaal initiatief in de Gemeente Scherpenzeel met als doel de nodige ondersteuning te geven aan
mensen met een beperking die graag willen vissen.
Al snel bleek dat Stichting Vimebe in een landelijke behoefte voorziet. Meer mensen lopen tegen
dezelfde beperkingen en belemmeringen aan. Inmiddels is Stichting Vimebe uitgegroeid tot een
landelijke stichting die opkomt voor mensen met een beperking, om deze mensen zoveel mogelijk
hun hobby uit te laten voeren zonder belemmering.
Stichting Vimebe is er voor iedereen in Nederland, die te maken heeft met een beperking, ongeacht
religie of geloof, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
In november 2013 heeft Stichting Vimebe de akte van oprichting ondertekend.
1.2 Missie/visie
Een missie geeft Stichting Vimebe een eigen identiteit. De missie vertelt wat Stichting Vimebe wil
zijn en “waar ze voor wil gaan”, hoe wil Stichting Vimebe zich onderscheiden en hoe wij willen
handelen.
Missie, waar staat de stichting voor?
Iedereen in Nederland moet, buiten dat ze het recht hebben, ook de mogelijkheid hebben om te
kunnen genieten van de hengelsport.
Visie
Stichting Vimebe heeft de overtuiging dat deze missie kan worden waargemaakt.
Als alle doelstellingen bereikt zijn, wordt beoordeeld of Stichting Vimebe nog bestaansrecht heeft.
1.3 Doelstellingen
Stichting Vimebe heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
* Belangenbehartiging voor deze doelgroep bij diverse instanties en de overheid.
* Informeren, voorlichten en ondersteunen van degenen die met een beperking te maken krijgen.
* Een kleine vergoeding. Op dit moment is het afhankelijk van je BPM of je het vissen vergoed
krijgt ondanks de positieve gezondheid aspecten.
1-4 Beleidsplan Stichting Vimebe
Advies blijft om goed na te gaan of iemand ook recht heeft op een vergoeding. Wat zijn de
mogelijkheden van de deelnemer om de deelname van activiteiten vergoed te krijgen?
1.5 Wat wil de Stichting realiseren? (nadere omschrijving)
1-5a Toegankelijkheid aan het water.
Aan het water zal de stichting met mobiele aanpassingen, zoals hekjes en vlonders de oever zo
inrichten dat de mensen veilig en recht aan het water kunnen zitten, en niet in het water belanden.
1-5b Verzekeringen/financiën.
De doelgroep verblijft aan het water op eigen risico.

1-5c In contact treden met zorginstellingen.
Om meer mensen de kans te geven te genieten van de hengelsport, en dit in te delen bij de dag
activiteit.
1-5d Voorlichting op opleidingen.
om beter om te kunnen gaan met deze doelgroep. En om de doelgroep meer te informeren over de
hengelsport (workshops)
2. Achtergrond en toekomst
Stichting Vimebe is in 2013 opgericht vanuit een persoonlijke ervaring. Al snel bleek een grotere
behoefte te zijn om deze doelgroep het vissen meer onder de aandacht te brengen. Iedereen kent
immers wel iemand in zijn of haar omgeving die te maken heeft met iemand die een beperking heeft
(gekregen) en graag wil vissen.
Stichting Vimebe verwacht aankomende jaren een toename in de behoefte om mensen met een
beperking te laten vissen.
Hiervoor zijn een aantal redenen:
* Mensen willen op een gepaste wijze kunnen ontspannen.
* Mensen zien en horen meer, dat de mogelijkheid van vissen met een beperking bestaat.
* Vrouwen zien ook meer in dat vissen niet alleen voor mannen is weg gelegd.
* Zorginstellingen zien ook meer in dat vissen een laagdrempelige en zeer goedkope
dagbesteding is.
* Landelijk meer vrijwilligers werven om de mensen te kunnen ondersteunen en adviseren.
3. Wat hebben tot op heden bereikt?
* We vissen regelmatig in verschillende wateren.
* Gemeentes en instellingen geadviseerd m.b.t. toegankelijkheid.
* Hulpstukken gemaakt om het zitten en vissen eenvoudiger en veiliger te maken.
* Bij ons vissen mensen met allerlei beperkingen, lichamelijk, verstandelijk of visueel.
* De mogelijkheid gecreëerd om de visplek toegankelijk te maken.
* Mensen ondersteunen bij het hanteren van de hengel.
* Adviseren in het vangen van vis.
* Sponsors en donateurs benaderd om te ondersteunen in de kosten.
* Een mobiel toilet gecreëerd.
4. Werkzaamheden van de Stichting
Hoe wil de stichting haar doelen bereiken?
Stichting Vimebe wil doorgaan zoals zij nu bezig is. Dit houdt in het onder de aandacht blijven
brengen van de belangen voor deze doelgroep bij de overheid, gemeentes, zorg instellingen en
derden. Om dit te realiseren zal de stichting continu middels (sociale)media, brieven deze instanties
blijven benaderen.
Verder wil de Stichting samenwerken met instanties om hiervoor meer mensen te bereiken en
eventuele beleidsregels aan te passen. Het voorzien van informatie en opleidingen.
Samenwerken met anderen stichtingen, organisaties, bedrijven die raakvlakken hebben met
Stichting Vimebe. Hierdoor ontstaan weer extra kansen. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om
extra faciliteiten die elkaar aan vullen. Stichting Vimebe blijft haar eigen doelen nastreven en is
verantwoordelijke voor de invulling en uitvoering hiervan.
Stichting Vimebe blijft de media benaderen, lokaal maar ook landelijk.
De reden om dit te doen is erkenning en aandacht voor deze doelgroep en de werving van geld.

Stichting Vimebe streeft naar het opbouwen van (samenwerkings-) relaties tussen de diverse
instanties en naar continuïteit en eenduidigheid om de dienstverlening naar de doelgroep te
verbeteren.
5. Financiën
5- 1 Om de doelen van stichting Vimebe te realiseren is geld nodig.
Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten om de stichting draaiende te kunnen
houden. Maar wil de Stichting kunnen groeien tot een landelijk aanspreekpunt dan is meer geld
noodzakelijk.
Dit geld zal dan besteedt worden aan: beter voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website,
sociale media), informatievoorziening, onderzoek, samenwerkingsvormen, meer diepgang in dit
onderwerp, pr-activiteiten, een overzicht maken van begaanbare visplekken en rolstoelsteigers.
Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting:
Bankkosten (boekingskosten, aanhouden rekening e.d.) € 100,Als de Stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaan
met instanties e.d. zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog lastig in te
schatten om hoeveel kosten dit dan gaat.
De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in
dat het lastig is in te schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.
De manier waarop de Stichting geld werft is door sponsoring, donaties (giften), filantropie,
subsidies, fondsenwerving.
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk.
De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners, onderhouden
en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels
brieven, telefonisch, contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijke maatschappelijk diner of
het benaderen van de plaatselijke Rotary, Lions Club of het inzetten van multimedia en social
media.
Verder wil de Stichting bladen, dagbladen en tijdschriften benaderen om voor haar doelstelling
steun te verwerven.
Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke
initiatieven van mensen of organisaties.
Stichting Vimebe is een open en slagvaardige stichting.
Via o.a. de website en andere sociale media (Facebook, Twitter, tijdschriften en kranten) wordt
regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde resultaten.
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.
5-2 Sponsoring:
een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor)
een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere
partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor
helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst
(sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer
Donaties (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!

5-3 Filantropie:
de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke doelen met de
intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een voorbeeld van.
5-4 Subsidies:
financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van
bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
5-5 Fondsenwerving:
werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.
6. Het beheer en de besteding van het vermogen
Stichting Vimebe is als 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.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Vimebe zich vrijwillig inzetten.
Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte
reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald!
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de
Stichting. Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan totdat het
totaal bedrag voor een doel bereikt is. Daar er bij de stichting geen personeel in dienst is, zijn er
vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen
kunnen worden besteedt.
De stichting beheert Bankrekeningnummer:
Regiobank NL35RBRB0850562236
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) wordt door de
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de
winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het
betreffende boekjaar opgesteld.
Het bestuur en kascommissie beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels
een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht
hiervan gepubliceerd op de website.
Als blijkt dat Stichting Vimebe haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden opgeheven.
Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel dat een
algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur
worden bepaald.
7. Het bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voorzitter: E.H.Romp
Secretaris: J. Kleijer / 2e secretaris: H. Verschuur
Penningmeester: A. Oostindiën / 2e Penningmeester: A.A.M. van Wijk
Bestuurslid: Jose Bekker, L. Romp, A.A.M van Wijk

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 is bestaat het bestuur uit minimaal drie personen
met gelijkheid van stemmen.
Het bestuur vergadert indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van
de financiële jaarstukken. 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.
Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. De voorzitter doet
de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie. De secretaris ondersteunt bij alle vormen
van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het
onderhouden van de internetpagina. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel
beheer. Jaarlijks stemt hij dit af met de overige bestuursleden.
Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Vimebe. Deze
akte is op te vragen bij Stichting.
8. Overzicht gegevens Stichting
Stichting Vimebe staat ingeschreven bij de K.v.K. te Scherpenzeel onder nummer: 59243244
adres: Dorpsstraat 167b – 3925KA Scherpenzeel.
Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 853385026
Het banknummer van de Stichting is: NL35RBRB0850562236
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden.
Zie hiervoor punt 7.
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website (ziewww.vimebe.nl) en kunnen alleen door
nadrukkelijke toestemming van het bestuur door belangstellenden worden gedownload.
Contacten met de stichting verlopen via info@vimebe.nl of telefonisch 0646380501

