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BELEIDSPLAN 2017 STICHTING 2CLIMB2RAISE

ALGEMEEN
Als stichting zetten wij ons in om (ex) Kankerpatiënten deel te laten nemen aan de Alpe
d’HuZes. Onze stichting is afhankelijk van giften en sponsorgelden om te voorzien in
onze kosten. De stichting heeft de ANBI status per 01 januari 2016.
De stichting heeft als primaire doelstelling de (ex) Kankerpatiënt een mogelijkheid te geven
de Alp d’HuZes beleving te kunnen meemaken. Deelname aan dit evenement kost geld en is
voor de (ex) Kankerpatiënt vaak het argument om niet deel te kunnen nemen.
De stichting heeft het voornemen een speciaal fonds in te richten om van daaruit de
deelnemers die achterop de tandem van 2Climb2Raise mee gaan financieel tegemoet te
komen. Dit zal gebeuren vanuit een transparant fonds waarop bedrijven en particulieren geld
kunnen storten.
Hieronder vindt u meer informatie over ons beleidsplan conform de ANBI standaard.
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STRATEGIE
DOELSTELLING
De Stichting 2climb2raise stelt zich ten doel om jaarlijks (ex)kankerpatiënten te
faciliteren om per tandem deel te nemen aan Alpe d’HuZes.
Voorop een captain, achterop een stoker. De captain is een geoefende fietser en de stoker is
een (ex)kankerpatiënt. Zij vormen een team dat samenwerkt aan deze doelstelling door enerzijds het werven van sponsorgelden voor het KWF en anderzijds een door het volgen van een
door ons opgesteld training en voorbereidingsprogramma.
Kanker is een fysieke maar ook een mentale uitdaging. Omdat deze ziekte in veel gevallen
levensbedreigend en van binnenuit ontstaat, verliest men vaak het vertrouwen in het eigen
lichaam. In veel gevallen is een kankerpatiënt langere periode niet in staat om te werken.
Financieel komt er dan ook een tegenslag bij.
Met giften en/ of sponsoring zijn wij in staat om deze (ex)kankerpatiënten de gelegenheid te
geven deel te nemen aan de Alpe d’HuZes beleving. Hierdoor kan de deelnemer zich meer
richten op het werven van sponsor gelden en de voorbereiding.
Uit onderzoeken is gebleken dat sporten bijdraagt tot een sneller fysiek herstel en het herwinnen van het vertrouwen in het lichaam.
Daarnaast laten we als stichting een grote wens in vervulling gaan, namelijk het overwinnen
van een schijnbaar onmogelijk doel, de beklimming tijdens de Aple d’HuZes.
Ook voor degenen die in hun ‘reservetijd’ zitten heeft deelname een belangrijk betekenis.
Onze stichting zorgt ervoor dat familie en vrienden eveneens dezelfde week aanwezig kunnen zijn.

BELEIDSPLAN 2017 STICHTING 2CLIMB2RAISE
04

STRATEGIE
VISIE
De visie van de Stichting is dat het stellen van een doel en het behalen van een sportieve
prestatie positief effect hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid en derhalve de
kwaliteit van leven van een persoon met of na kanker.
Het levert een positieve bijdrage aan een sneller fysiek herstel en aan de heropbouw van het
vertrouwen in het lichaam.

MISSIE
De leden van het bestuur hebben direct of indirect te maken gehad met het proces tijdens en
na kanker.
Zij leveren allen een actieve bijdrage aan de visie en hebben de missie om mensen met en na
kanker de gelegenheid te bieden
eenmalig een sportieve prestatie te behalen: de ervaring te beleven dat het onmogelijk toch
mogelijk is!
Deze sportieve prestatie bestaat uit het op een tandem beklimmen van de Alpe D’Huez tijdens het evenement Alpe d’HuZes.

AFWEZIGHEID VAN WINSTDOELSTELLING
Stichting 2climb2raise heeft geen winstoogmerk.

BESTEMMING LIQUIDATIESALDO
De statuten geven aan dat bij liquidatie een eventueel overblijvend batig saldo besteed zal
worden in het algemeen belang, zoveel als mogelijk overeenkomstig de doelstelling van de
stichting of ten behoeve van een of meer algemeen nut beogende instellingen.
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BELEID
De stichting en haar mensen zet zich belangeloos in voor het realiseren van de eigen
doelstellingen.
TE VERWACHTEN WERKZAAMHEDEN
De te verwachten werkzaamheden van de stichting zijn:
Het onderhouden van de tandems
Het in samenspraak met artsen selecteren van patiënt deelnemers
Het werven van financiële middelen waardoor deelname van de (ex)kankerpatiënt mo
gelijk gemaakt wordt
Het regelen van huisvesting in Frankrijk
Het opzetten van trainingsprogramma’s
Het organiseren van de logistiek van de tandems ten behoeve van trainingen alsmede
naar en van Frankrijk
Alle het doel bevorderende activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
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BELEID
TOEKOMSTIGE PROJECTEN
De focus ligt steeds op deelname aan Alpe d’HuZes van het komende jaar, dit jaar op 2
juni 2016. Voor volgende jaren is dat steeds de eerste donderdag van de maand juni.

ALGEMEEN JAARPROGRAMMA
Na de Alpe d’HuZes week:

Tot juni:

Start werving nieuwe deelnemers via 		
media/verschillende platforms zoals:
		- opgevenisgeenoptie.nl
		- tegenkracht.nl
		- kanker.nl
		
- directe contacten
		- sportverenigingen
		
- en onze eigen website,
		
social-media en contacten.

De trainingsdagen
Sponsor werving; verschillende 			
sponsorwerving activiteiten
Advies over kleiding, voeding en fiets
De Alpe d’HuZes week:
Training op locatie

Opzetten van het programma;
trainingsschema; de communicatie, 		
data, vergaderingen, bijeenkomsten, 		
sponsorwerving, onderhoud

Voorbereiding materialen
Logistieke zaken
D-day:

Begin van het jaar:

Afsluitend feest

De kick-off kennis making
Start van de binnentrainingen, om de 		
twee weken

September:

Eerste kwartaal:

Reünie van afgelopen seizoen, tevens 		
afsluiting van het seizoen

De sport keuringen begeleiding, onder
leiding van onze eigen team arts.
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BELEID
WIJZE VAN WERVEN GELDEN
Gelden worden geworven door het actief uitdragen van de doelstelling van de stichting
waarbij op welwillendheid van de benaderde personen een beroep wordt gedaan om een
financiële bijdrage te leveren.

BESCHIKKEN OVER VERMOGEN VAN DE STICHTING
De ter beschikking gestelde gelden worden enerzijds aangewend om de (ex)kankerpatiënt
in staat te stellen deel te nemen aan Alpe d’HuZes door hem/haar een financiële bijdrage te
geven in de aan deelname verbonden kosten en anderzijds voor het onderhouden van de
tandems en aanhanger (in het geval daarvoor geen sponsor voor te vinden is).
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UITGAVEN
ONDERVERDELING UITGAVEN
1. Onderhoud, beheer en transport tandem fietsen;
		

€ 100,- per tandem per jaar

		

€ 500,- per jaar aanhanger voor transport

		

€ 750,- brandstof kosten voor vervoer

2. Deelname ondersteuning per jaar, max € 1000,- per patiënt, afhankelijk van de
sponsor bijdrage, opgebouwd uit;
		

€ 250,- inschrijving AD6 en keuring(en)

		

€ 400,- verblijf

		

€ 250,- aanvulling op vervoerskosten

		

€ 100,- aanvulling op speciale fiets kleding en voorzieningen

3. promotie middelen, bestaande uit;
		€ -----,- website (gesponsord)
		€ -----,- folders (gesponsord)
		

€ 150,- diverse materialen

		

€ 250,- per jaar bestuur shirt en jas

HET VERMOGEN VAN DE STICHTING
Het vermogen van de stichting bestaat thans uit:
8 tandems
een aanhanger
een batig saldo op de bankrekening van € 6.000
Uitkeringen aan (ex)kankerpatiënten hebben tot op heden nog niet plaats gevonden. Met het
werven van fondsen is onlangs een aanvang gemaakt.
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BEHEER
TAAKSTELLING EN BESTUUR VERHOUDINGEN
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester
en een viertal algemene bestuursleden.
De penningmeester bewaakt de financiën en wordt bijgestaan door de voormalige penningmeester (accountant).
Afhankelijk van de periode van het jaar wordt er twee- of drie wekelijks vergaderd.

BEHEER
Het bestuur wordt thans financieel bijgestaan door de voormalig penningmeester (accountant) die het budget bewaakt.
Zoals gezegd hebben er tot op heden enkel uitgaven plaats gevonden die de betrouwbaarheid van tandems en aanhangwagen ten goede zijn gekomen.
De bestuurdersleden ontvangen geen vergoeding. De kosten die gemaakt worden door
bestuursleden voor deelname aan de activiteiten zijn dan ook voor rekening van de bestuursleden zelf.
Binnenkort zal een financieel verslag, in lijn met de ANBI voorwaarden, van de stichting
2Climb2Raise op de website worden geplaatst.
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EINDE BELEIDSPLAN
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CONTACTGEGEVENS
CONTACTGEGEVENS STICHTING
Stichting 2climb2raise
Postbus 197
5600 AD Eindhoven
bestuur@2climb2raise.nl
www.2climb2raise.nl

OVERIGE GEGEVENS STICHTING
Stichting 2climb2raise
KvK: 54011221
IBAN: NL77 INGB 0005 739 676
BIC: INGB NL2A
RSIN: 851115895
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