Voorwoord
Beste lezer: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Fiets tegen Diabetes.

De Stichting Fiets tegen Diabetes is opgericht en notarieel geregistreerd op 11
februari 2019 en gevestigd te Elburg.

Stichting Fiets tegen Diabetes is voortgekomen uit de wens om de
ontwikkelingen rondom behandelen en het mogelijk kunnen genezen van
diabetes mellitus type 1 (hierna: diabetes) te ondersteunen. Diabetes is een
ernstige chronische ziekte, die een verwoestend effect heeft op de bloedvaten,
nieren, ogen en zenuwen. Op langere termijn kunnen er daardoor invaliderende
complicaties optreden als: blindheid, hart- en vaatziekten, nierfalen en
amputaties.
Evert-jan Engeltjes, medeoprichter van de Stichting Fiets tegen Diabetes,
leeft al vanaf zijn vijfde met diabetes mellitus type 1. Inmiddels doen de eerste
complicaties, retinopathie en neuropathie zich voor. Dit, ondanks een zeer
gezonde en sportieve leefstijl om zijn lichaamsfuncties onder controle te houden.
Al langer was er bij de oprichters van de Stichting de gedachte: “We willen ons
actief inzetten voor ontwikkelingen die bijdragen aan het verbeteren van de
kwaliteit van leven van mensen met diabetes”. De uitzending van MAX vandaag
in november 2018 over de bihormonale kunstmatige alvleesklier is de laatste zet
om deze gedachte in handelen om te zetten.
Meerdere gesprekken zijn gevoerd met als resultaat het idee de Stichting Fiets
tegen Diabetes op te richten. Een Stichting die zichzelf ten doel stelt om
onderzoeken en ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de
kwaliteit van het leven van diabetici te ondersteunen.
Wettelijke vereisten
Op grond van artikel 286 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek moet een
stichting worden opgericht bij notariële akte. De notariële akte moet daarbij de
statuten van de stichtingen bevatten. De statuten moeten het volgende
inhouden:
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●

De naam van de stichting, waarbij het woord stichting een deel van de
naam vormt;

●

Het doel van de stichting;

●

De wijze van de benoeming en ontslag van de bestuurders;

●

De gemeente in Nederland waar de stichting haar zetel heeft;

●

De bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval
van ontbinding, of wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

Bijgevoegd treft u volledigheidshalve de statuten van de Stichting Fiets tegen
Diabetes aan.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Indien een stichting de ANBI-status bezit, kan er gebruik worden gemaakt van
verschillende belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.
Zowel bedrijven als particulieren kunnen, indien zij schenken aan een stichting
die de ANBI-stichting heeft, de gedane giften in aftrek brengen in de
inkomstenbelasting. Een ANBI-status wordt verkregen indien de stichting zich
voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als
ANBI moet een instelling aan verschillende voorwaarden voldoen. Wij hebben op
11 maart 2019 de aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om aangewezen te
worden als ANBI.

Termijn beleidsplan
Het beleidsplan is bedoeld voor een jaar. In het jaar 2020 zullen wij een
beleidsplan publiceren voor de periode van 2020 tot en met 2023.

Inhoud beleidsplan
Wij willen met dit beleidsplan duidelijk maken hoe de stichting naar de toekomst
kijkt en welke maatregelen wij willen nemen om de Stichting Fiets tegen
Diabetes meer bekendheid te geven om meer aandacht te genereren voor de
chronische ziekte diabetes mellitus (type 1).
Middels het beleidsplan willen wij u daarom inzicht geven in de missie, visie en
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de doelstelling van de Stichting Fiets tegen Diabetes. Daarnaast willen wij u
inzicht geven in de werkzaamheden ofwel de activiteiten die wij als stichting
willen ontplooien, in de werving van de middelen, in het beheer van het
vermogen en de besteding daarvan en het bestuur van de stichting introduceren.
Wij hopen dat we op uw steun mogen rekenen en wij kijken uit naar de
samenwerking. Laten wij ons sterk maken en samen fietsen tegen diabetes
totdat het hoogst mogelijke doel is bereikt.

Alvast bedankt en mochten er suggesties, vragen of opmerkingen zijn, neem dan
gerust contact op.
Aart Engeltjes, voorzitter.
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Missie, Visie en Strategie
In dit hoofdstuk gaan we in op de missie van Stichting Fiets tegen Diabetes en de
doelstelling die hierbij hoort. Daarnaast beschrijven we wat de beoogde
doelgroep is voor de stichting en op welke manier we actief willen zijn.
Missie
Stichting Fiets tegen Diabetes is opgericht om ondersteuning en hoop te bieden
aan alle mensen die zelf diabetes mellitus hebben en voor hun naastbetrokkenen,
door het ondersteunen van onderzoeken en ontwikkelingen die kunnen bijdragen
aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van diabetici. Wij zijn ervan
overtuigd dat diabetes niet alleen nog beter behandeld kan worden, maar dat
ook genezing tot de mogelijkheden kan behoren. Ook zijn wij ervan overtuigd dat
een positieve, actieve en ondernemende manier van leven een belangrijke
positieve invloed heeft bij het zo lang mogelijk kunnen blijven doen van de
dingen die de moeite waard zijn in het leven.
Visie
Stichting Fiets tegen Diabetes gelooft in het nut en belang van samen
organiseren en zelf actief meedoen aan specifieke en herkenbare evenementen
die relatie hebben met diabetes. Het samen organiseren en meedoen draagt bij
aan gevoelens van (h-)erkenning, saamhorigheid, verbondenheid en zelf iets
kunnen doen. Daarnaast denken we dat het bijdraagt aan het geloof in eigen
kunnen en mogelijkheden om grenzen te verleggen bij jezelf en voor anderen
met diabetes en hun naastbetrokkenen.

Doelstelling en strategie
Stichting Fiets tegen Diabetes heeft de volgende doelstelling geformuleerd:
“Stichting Fiets tegen Diabetes heeft tot doel om samen ontwikkelings- en
onderzoeksprojecten te ondersteunen die zich richten op het verbeteren van de
kwaliteit van leven van mensen met diabetes mellitus, zowel op korte als op
lange termijn.”
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Daarnaast wil Stichting Fiets tegen Diabetes zichzelf ten doel stellen om “binnen
de samenleving de erkenning en bewustwording te vergroten en te bevorderen
van de impact die de aandoening diabetes mellitus heeft op het leven van
mensen.”
Wij willen deze twee doelen bereiken door:
●

Het verwerven van middelen, materialen, subsidieverstrekkers en
sponsoren om de georganiseerde activiteiten door de stichting te
ondersteunen;

●

Organiseren van fietsactiviteiten om middelen en daarbij
naamsbekendheid te verwerven.

●

Onderzoek te steunen dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van
leven van mensen met de aandoening diabetes;

●

Verbondenheid te creëren tussen deelnemers en diabetici aan de
evenementen van Fiets tegen Diabetes;

●

Genereren van media-aandacht en communiceren via verschillende media
om de erkenning en de bewustwording van de impact van diabetes
mellitus op het leven van mensen bij de samenleving te vergroten en te
bevorderen. Tijdens de evenementen zal hieraan dan ook extra aandacht
worden besteed door middel van bijvoorbeeld een diabetesstation.
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Doelgroepen
Gezien verbondenheid en samenwerking belangrijk is voor ons, willen wij
meerdere doelgroepen bereiken.
Voor de Stichting is de focus in het bijzonder gericht op mensen met de
aandoening diabetes mellitus type 1. Deze groep is de belangrijkste doelgroep en
tegelijk de aanleiding voor de oprichting van de Stichting. Voor het realiseren van
de doelstellingen van de stichting is het echter lastiger om specifieke
doelgroepen te benoemen.
Stichting Fiets tegen diabetes is een stichting zonder winstoogmerk. Een
dergelijke stichting kan niet zonder vrijwilligers, sponsors en donateurs. Daarom
zullen er diverse bekenden (en nu nog voor ons onbekenden) benaderd worden
om actief te worden als vrijwilliger of sponsor voor de Stichting. De inzet van
vrijwilligers is bijvoorbeeld nodig bij de ontvangst en inschrijving van de
deelnemers, voor de verzorgingspost, voor veiligheid op cruciale punten,
uitzetten en bepalen van de route, het diabetesstation, EHBO, etc. Wij zullen op
de website actief bijhouden wie de sponsoren, vrijwilligers en donateurs (indien
gewenst) zijn.
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Huidige situatie en activiteiten van de organisatie
Het opzetten van de Stichting Fiets tegen Diabetes is niet de enige uitdaging en
ontwikkeling die zich op dit moment voordoet. Een misschien nog grotere
uitdaging is het binnen een relatief korte tijd daadwerkelijk organiseren van het
eerste fietsevenement.
Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat Stichting Fietsen tegen diabetes op 29
juni 2019 al de eerste fietstocht zal organiseren. We zien hier hoopvol en met
positieve verwachting naar uit.
De fietstocht wordt georganiseerd op en rond de Veluwe. In principe is het starten eindpunt voor de tocht het terrein van de Veiligheidsacademie Landstede
Harderwijk (Locatie Kranenburg aan de Mecklenburglaan 3). Een en ander is nog
afhankelijk van eventueel benodigde vergunningen van de gemeente. De leiding
van de Veiligheidsacademie heeft akkoord gegeven.
We organiseren een fietstocht voor twee verschillende doelgroepen:
●

Sportieve (professionele) fietsers;

●

Recreatieve (sportieve) fietsers.

Door in te zetten op twee verschillende doelgroepen willen we een evenement
organiseren dat aanspreekt, laagdrempelig en toegankelijk is voor een breed
publiek. Dit doen we niet alleen om zoveel mogelijk potentiële deelnemers te
enthousiasmeren.
Bij het organiseren van zowel de recreatieve als de sportieve tocht laten we
aspecten naar voren komen die in het dagelijks leven van iemand met diabetes
ook centraal staan. Een aantal aspecten waarbij aan gedacht kan worden is:
●

Eigen grenzen ontmoeten en deze verleggen, zowel lichamelijk als
mentaal;

●

Balans zoeken en houden tussen activiteit en rust;

●

De uitdaging zien en deze aangaan;

●

Aandacht voor het juiste eten en drinken op de juiste momenten.
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Om de fietstocht in de aandacht te brengen bij potentiële deelnemers zetten we
verschillende manieren van benadering in. Wij zien als belangrijkste manier een
gerichte actie via social-media (bijvoorbeeld door mensen in kaart te brengen op
facebook, instagram en linked-in die blijk geven van een bepaalde betrokkenheid
bij diabetes en deze gericht te informeren). Andere methoden die we inzetten
zijn o.a. regionaal bekend maken van het evenement bij fietsclubs, in
ziekenhuizen, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, etc. door posters op te
hangen, flyers te verspreiden of ander promotiemateriaal te verspreiden. Ook
benaderen we (regionale) kranten en media met de vraag of ze het evenement
willen promoten.
De sportieve fietstocht is bedoeld voor de fietser met racefiets of mountainbike
die een uitdaging ziet in een langer dan gemiddelde toertocht en bereid is om
zijn eigen grenzen te verkennen. Om dit te bereiken bieden we een uitgepijlde
tocht aan van meer dan 100 km met een stevige moeilijkheidsgraad over de
mooie Veluwe. De moeilijkheidsgraad realiseren we door een relatief stevig

aantal kilometers te combineren met een behoorlijk aantal hoogtemeters. De
deelnemer is tijdens de tocht vooral op zichzelf aangewezen waar het gaat om de
zorg voor eten en drinken. De uiterste starttijd is 10:00 uur en de uiterst
finishtijd 16:30 uur (om voor een herinnering in aanmerking te komen).
Speedpedalecs of e-bikes zijn niet toegestaan.
De recreatieve fietstocht is bedoeld voor de fietsers van alle leeftijden die zelf in
beweging willen komen voor ‘Fiets tegen Diabetes’. De tocht is maximaal tussen
de 50 en 55 km lang en heeft een lage moeilijkheidsgraad. Wat niet wil zeggen
dat deze afstand voor de gemiddelde recreatieve fietser geen uitdaging kan zijn.
De tocht wordt uitgezet met behulp van bepijling en de bestaande
fietsknooppunten. Voor deze tocht zijn de deelnemers welkom met alle soorten
fietsen, met uitzondering van Speedpedalecs. Ook de deelnemer aan de
recreatieve tocht is vooral op zichzelf aangewezen waar het gaat om de zorg
voor eten en drinken. De uiterste starttijd is 11:30 uur en de uiterst finishtijd
16:30 uur (om voor een herinnering in aanmerking te komen).
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Diabetesstation
Tijdens elk evenement zullen wij trachtten een zogenoemd diabetesstation op te
zetten om erkenning en bewustwording te vergroten en te bevorderen.
Deelnemers van de fietstocht zullen tijdens de fietstocht meerdere stations tegen
komen waar de mogelijkheid wordt geboden om verschillende metingen te
verrichten. Op deze manier zullen wij ook proberen te laten zien waar tijdens
verschillende activiteiten rekening mee moet worden gehouden wanneer een
persoon moet leven met deze chronische aandoening.
Netwerk, media & communicatiedoeleinden
Wij hebben met betrekking tot de fietstocht op 29 juni 2019 contact opgenomen
met Inreda Diabetic, het bedrijf dat op dit moment bezig is met de ontwikkeling
van de kunstalvleesklier. Inreda Diabetic heeft ons geinformeerd dat wij gebruik
mogen maken van hun logo en dat zij bij zullen dragen aan verschillende
pr-activiteiten. De initiatiefnemers van Inreda Diabetic hebben daarnaast
Stichting Robopump in het leven geroepen om de wens van zowel van
particulieren als bedrijven tegemoet te komen om het doel van Inreda Diabetic te
realiseren. Stichting Robopump stelt alle gelden die zij ontvangen dan ook ter
beschikking aan Inreda Diabetic of aan andere wetenschappelijke projecten die
het onderzoek naar de kunstalvleesklier (direct) ondersteunen.

Besteding eerste opbrengst
Stichting Fiets tegen Diabetes zal de opbrengst van de eerste te organiseren
fietstocht op 29 juni 2019 volledig doneren aan de Stichting Robopump.
Voor meer informatie met betrekking tot Inreda Diabetic verwijzen wij u
vriendelijk naar www.inredadiabetic.nl.
Werkgroepen
Er zal worden gestart met een beoordeling door het bestuur voor het inrichten
van werkgroepen voor het uitvoeren van diverse activiteiten. Hierbij wordt
gedacht aan het inrichten van bijvoorbeeld een werkgroep die verantwoordelijk
wordt voor het werven van donateurs en vrijwilligers en EHBO.
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Website
Voor het realiseren van de beoogde doelstellingen en resultaten van de Stichting
is effectief communiceren met de doelgroepen van cruciaal belang. Voor het
realiseren hiervan is een website een noodzakelijk instrument. We hebben
daarom meteen ingezet op het vinden van bedrijf dat bereid zou zijn om tegen
een acceptabele prijs een website voor ons te bouwen. We hebben dit bedrijf
gevonden in MENtechmedia uit Groningen. Ze hebben toegezegd een website
te ontwerpen en te bouwen (en in de toekomst te onderhouden). Vooralsnog
doen ze dit als partner/sponsor van de Stichting, wat betekent dat ze geen
kosten in rekening brengen. Dit omdat ze sympathiek staan tegenover de
Stichting en haar doelstellingen. We schatten in dat deze sponsoring (in natura
voor het jaar 2019) een waarde van meer dan 2000 euro vertegenwoordigd.
Deze deal is om meerdere reden uitermate gunstig voor de Stichting omdat het
veel geld bespaard en er ook voor zorgt dat de werkzaamheden beperkt blijven
tot het aanleveren van info en tekst.
De website www.fietstegendiabetes.nl is een belangrijk communicatiemiddel voor
zowel donateurs, fondsen, vrijwilligers en de deelnemers zelf. Op de website

zullen wij informatie plaatsen over de activiteiten, projecten en de achtergrond
van de stichting. Wij dragen er daarnaast zorg voor dat de website actueel is en
wij zullen te allen tijde communiceren over de opbrengsten en de bestedingen.
Wij zullen daarom ook elk jaar een financieel jaarverslag publiceren.
ANBI-status
Zoals eerdergenoemd zijn willen wij als stichting de ANBI-status verkrijgen.
Zodra de ANBI-status wordt verkregen zullen wij hier van melding maken via de
website.
De Erkenning: keurmerk voor goede doelen
Gezien kwaliteit en vertrouwen voor ons belangrijk zijn, zullen wij na een jaar
van het bestaan van de Stichting de Erkenning van het CBF (Toezichthouder
Goede Doelen) aanvragen. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen en
is daarbij een investering in het donateursvertrouwen, de organisatie en de
sector. In verband met de toetsingsnormen stellen wij ons zelf een realistisch
doel om de Erkenning pas na een jaar aan te vragen.

Beleidsplan 2019 – Stichting Fiets tegen Diabetes

Verdere uitdagingen en ontwikkelingen
Naast bovengenoemde activiteiten en doelen, is het uiteraard ook van belang om
lokaal naamsbekendheid en een netwerk op te bouwen. Wij willen actief diverse
media inzetten om aandacht te vragen en te verkrijgen voor onze activiteiten.
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Bestuur
Momenteel bestaat het bestuur uit vier bestuursleden, te weten een voorzitter,
secretaris, een penningsmeester en een bestuurder met algemene
bestuurstaken. De bestuurders zijn benoemd door het bestuur voor onbepaalde
tijd.
De volgende personen vervullen deze functie achtereenvolgend:
●

Dhr. Drs. A. Engeltjes (Aart);

●

Dhr. M. Nieuwkamp (Michel);

●

Dhr. R.J. Reuvers (Roel).

Overige leden van het bestuur:
●

Dhr. E.J. Engeltjes.

Binnen het bestuur zijn de verantwoordelijkheden als volgt ingedeeld:
●

De voorzitter zal zich met name bezighouden met overleg met diverse
instanties, PR en communicatie (promoten van de Stichting/ beheer
website), benaderen, communiceren met en eventueel aansturen van
werkgroepen/vrijwilligers, opzetten en aansturen van de gesponsorde
fietstocht, financiële acquisitie in de vorm van benaderen van sponsors;

●

De secretaris zal zich met name bezighouden met ondersteunen van de
voorzitter met PR en communicatie, zorg dragen voor het uitschrijven van
de agenda en notuleren van vergaderingen, zorg dragen voor de externe
communicatie via website, bijhouden/archiveren van gemaakte afspraken
(o.a. met partners en sponsors);

●

De penningmeester zal zich met name bezighouden met het financieel
beheer binnen de Stichting, het bewaken van het voldoen aan de
ANBI-voorwaarden en publicatievereisten (ook al is deze status nu nog
niet verleend) en financiële acquisitie in de vorm van benaderen van
sponsors.
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●

De overige leden van het bestuur zullen zich met name bezighouden met
het opzetten en organiseren van de activiteiten en de financiële acquisitie
in de vorm van benaderen van sponsors.

Integriteit is een belangrijk kernwoord voor onze stichting en daarom ook voor
het bestuur. Tegenstrijdigheden tussen eventuele persoonlijke (financiële)
belangen en bestuurderstaken zullen ten alle tijden worden vermeden. De
bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
Het bestuur in het geheel zal verder verantwoordelijk zijn voor het bestuur,
planning, beleid, financieel beheer en de interne en externe communicatie.
Ondanks de taakverdeling zullen de bestuurders met elkaar communiceren over
alle genoemde taken.
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Financiering en schenkingsbudget
Werving van gelden
Stichting Fiets tegen Diabetes is verantwoordelijk voor de werving van de
fondsen die nodig zijn voor de projecten en activiteiten. Daarbij gelden de
volgende gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten:
●

●

●

Stichting Fiets tegen diabetes is volledig transparant. De uitgaven die wij
doen zijn enkel bedoeld voor de uitvoering van de activiteiten. Wij zullen
te allen tijde de uitgaven kunnen verantwoorden;
Stichting Fiets tegen diabetes zal enkel activiteiten en projecten
organiseren die het gestelde doel en de visie van de stichting
ondersteunen;
Stichting Fiets tegen diabetes onderschrijft de richtlijnen van het CBF
(Toezichthouder Goede Doelen) en de gedragscode van het Instituut
Fondsenwerving.

De geworven gelden zullen afkomstig zijn van particuliere donateurs (eenmalig of
periodiek), het bedrijfsleven, andere stichtingen en overige donateurs.
Wij zullen voortdurend naar streven om de kosten zo klein mogelijk te houden en
deze af te dekken met het inschrijfgeld van deelnemers. In het geval dit niet
mogelijk blijkt, dan zal de Stichting een eventueel tekort financieren uit de
sponsoring en donaties. Wanneer de kosten lager uitvallen dan de het
inschrijfgeld van de deelnemers, dan wordt het overtollige geld toegevoegd aan
de opbrengst voor het geselecteerde doel.
Het doel van de Stichting is om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Alle
bedragen zijn daarom even belangrijk, groot of klein.
Besteding van gelden
De aanwezige fondsen en gelden zullen, conform hetgeen in de statuten is
opgenomen, ten goede komen aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die
zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met
diabetes.
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Beheer en besteding vermogen
Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties, schenkingen,
erfstellingen, legaten en andere subsidies, verkrijgen en baten. Verkregen
fondsen zullen ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van de
activiteiten en het gestelde doel. Na afloop van een boekjaar, zal door de
penningmeester het jaarverslag worden opgemaakt.
Beschikken over het vermogen
De bestuurders beschikken niet zelfstandig over het vermogen van de stichting,
als ware het hun eigen vermogen.

Beloningsbeleid
Stichting Fiets tegen diabetes is een vrijwilligersorganisatie. Er zal geen sprake
zijn van betaalde werknemers of een beloningsbeleid. Alle opbrengsten uit giften
en donaties zullen volledig ten goede komen aan het doel dat is gesteld.
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Organisatie
Stichting Fiets tegen diabetes heeft als rechtsvorm ‘de stichting’ en is
ingeschreven te Elburg. De stichting is eveneens ingeschreven in de Kamer van
Koophandel.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De
volgende personen vervullen deze functie achtereenvolgend:
●

Dhr. Drs. A. Engeltjes (Aart);

●

Dhr. M. Nieuwkamp (Michel);

●

Dhr. R.J. Reuvers (Roel).

Overige leden van het bestuur:
●

Dhr. E.J. Engeltjes.

Overige belangrijke gegevens van Stichting Fiets tegen diabetes:

●

KvK-nummer: 74088971

●

Adres: Hellebeekstraat 153, 8081 HV Elburg

●

Fiscaal nummer (RSIN): 859768570

●

Bankrekeningnummer: NL42 RABO 0388 090762

●

Website: www.fietstegendiabetes.nl.

Indien u contact met ons wil opnemen, doe dit dan gerust via
info@fietstegendiabetes.nl of Hellenbeekstraat 153, 8081 HV Elburg.
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