Voorwoord
Begin 2019 is stichting ‘Fiets tegen Diabetes’ opgericht. Tegelijk met de
oprichting is het beleidsplan voor 2019 vastgesteld. In dit plan staat wat ons
drijft en wat onze doelen en ambities zijn.
We kijken tevreden terug op de behaalde successen in ons oprichtingsjaar. Wat
we vooraf niet eens durfden hoopten, is gelukt. Met meer dan 130 deelnemers
fietsten we over de Veluwe om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van de
kunstmatige alvleesklier. Veel vrijwilligers hebben zich buitengewoon ingezet om
de fietstocht tot een succes te maken. Veel deelnemers maakten succesvol hun
eigen actie en fietsten enthousiast mee. Met zijn allen zorgden we ervoor dat we
een ongelooflijke mooie ervaring hebben gedeeld en dat we het megabedrag van
29000 euro hebben kunnen overmaken naar ‘stichting Robopump’. De stichting
die ten doel heeft om een technische oplossing (de artificial pancreas/
bi-hormonale kunstalvleesklier) te ontwikkelen waarmee diabetes behandeld kan
worden.
In december heeft het bestuur het beleidsplan 2019 geëvalueerd. In aansluiting
aan de evaluatie heeft het bestuur besloten dat we de reis die we begonnen zijn,
vervolgen. Daarnaast geeft de evaluatie het bestuur geen aanleiding om de
uitgezette koers de komende twee jaar wezenlijk aan te passen. Daarmee kan
het beleidsplan 2020-2022 beperkt blijven tot een addendum dat toegevoegd
wordt aan het beleidsplan 2019.
Alvast bedankt voor het lezen en mochten er suggesties, vragen of opmerkingen
zijn, neem dan gerust contact op.
Aart Engeltjes, voorzitter.
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Oprichtingsjaar stichting Fiets tegen Diabetes
Stichting Fiets tegen Diabetes kijkt terug op een fantastisch oprichtingsjaar. De
stoutste verwachtingen zijn overtroffen.
Met meer dan 130 deelnemers fietsten we op 29 juni over de Veluwe om geld in
te zamelen voor verdere ontwikkeling van de kunstmatige alvleesklier. We
hebben een ongelooflijk mooie en onvergetelijke ervaring gedeeld.
Samen met veel vrijwilligers hebben we ons ingezet om de fietstocht mogelijk te
maken. Iedereen leverde op zijn eigen manier een prachtige prestatie. Wat we
vooraf niet eens durfden hopen, is gelukt. In juli heeft de stichting 29000 euro
kunnen overmaken naar het gestelde doel (zie ook de financiële verantwoording
2019).
Positieve ervaringen geven energie. Zowel deelnemers als vrijwilligers stelden na
de fietstocht de vraag: “Volgend jaar weer?” Velen zegden toe dat ze dan weer
van de partij wilden zijn. Dit betekent voor het bestuur dat we verwachtingen
hebben gewekt. Verwachtingen die basis zijn voor dit addendum. We zetten
hierin lijn uitzetten die we willen volgen voor de periode van 2020 tot en met
2022.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Op 11 maart 2019 hebben we bij de Belastingdienst de aanvraag ingediend op
aangewezen te worden als ANBI. Op 4 mei 2019 heeft de inspecteur stichting
Fiets tegen Diabetes aangemerkt als algemeen nut beogende instelling vanaf de
oprichtingsdatum (11 februari 2019). Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd.
Tegelijk betekent deze beslissing dat zowel bedrijven als particulieren gedane
giften aan stichting Fiets tegen Diabetes in aftrek kunnen brengen in de
inkomsten belasting. De ANBI erkenning brengt ook verplichtingen met zich mee.
Onder andere dat elk jaar een financiële verantwoording wordt gepubliceerd.
Uiterlijk 1 juni publiceren we de financiële verantwoording over het jaar 2019 op
onze website. Deze datum geldt ook voor de jaren erna.
Keurmerk voor goede doelen
In het beleidsplan 2019 hebben we beschreven dat we een jaar na het bestaan
van de stichting de Erkenning van het CBF (Toezichthouder Goede Doelen
aanvragen). Gezien de resultaten van de acties tot nu toe, lijkt het ons realistisch
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om deze erkenning in de tweede helft van 2020 aan te vragen (na onze 2e
fietstocht op 27 juni 2020).
Verdere uitdagingen en ontwikkelingen
Het is niet vanzelfsprekend dat de successen die gerealiseerd zijn in het
oprichtingsjaar, zich herhalen. Het bestuur is zich ervan bewust dat continueren
en/of uitbreiden van deze successen een uitdaging is. Een uitdaging die veel
inzet vraagt en ook uitbreiding van activiteiten.

Inzet
Speerpunten waarop we inzetten:
●

Behoud en werving van vrijwilligers: Het bestand vrijwilligers is de kurk
waarop een stichting drijft. Hoewel we afgelopen jaar over voldoende
vrijwilligers konden beschikken, is uitbreiding zeker nodig. Bijvoorbeeld
omdat we meer activiteiten willen uitzetten, sterker willen inzetten op
marketing en communicatie.

●

Sponsoring: Meer sponsoring genereren betekent dat de netto opbrengst
van de acties toeneemt. Bijvoorbeeld omdat inschrijfgelden niet ingezet
hoeven te worden voor verzorging of het afsluiten van verzekeringen om
de risico’s van evenementen af te dekken.

●

Marketing en communicatie: Zichtbaar zijn, vergroten van onze
naamsbekendheid, ons imago verder uitbouwen in positieve zin, uitbouwen
van onze relaties zijn essentieel voor het realiseren van de doelen van de
stichting. Activiteiten o.a.: actief berichten plaatsen op social-media
(facebook en instagram), advertenties plaatsen op social-media, update
van de website en aanpassen van de functies van de site, blogs schrijven
op de site, benaderen kranten, radio en tv., meefietsen van team “Fiets
tegen Diabetes’ met georganiseerde fietstochten, etc.

●

Samenwerken: We zetten in op samenwerking met andere stichtingen
(denk aan Diabetes Fonds, Bas van de Goor Foundation). De inzet van
samenwerken is ‘elkaar versterken’. We staan open voor samenwerking
wanneer het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling en de
werkwijze van onze stichting. Contacten zijn gelegd.
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De manier waarop aan de slag wordt gegaan met de speerpunten, wordt
uitgewerkt tijdens de bestuursvergaderingen.
Ontwikkelingen en uitbreiding van activiteiten
●

Op de website geven we mensen die zelf een sponsor actie willen
opstarten de gelegenheid om dit via de site van de stichting te doen.
Hiervoor kan gratis een account worden aangemaakt. De betalingen aan
een dergelijke actie worden toegevoegd aan de opbrengsten van het
betreffende actie jaar.

●

Naast de sportieve en recreatieve fietstocht, zetten we ook een tocht uit
voor mountainbike. Het is een wens die afgelopen jaar meerdere keren is
gehoord. Daar het uitzetten van een mtb-tocht veel extra organisatie vergt
stellen we het aantal van 30 deelnemers als minimum.

●

Afgelopen jaar zijn de pijltjes geleend van de fietsclub uit Heesch. Dit jaar
worden eigen pijlbordjes gemaakt (deze zijn groter dan die afgelopen jaar
zijn gebruikt voor betere zichtbaarheid). Ook worden nog extra beachflags,
etc. bijgemaakt.

●

De start- en finish tijden van de fietstochten op 27 juni worden aangepast.

●

Filmpje op de site wordt zo mogelijk vernieuwd (aangepast aan doel 2020)

Besteding tweede opbrengst
Stichting Fiets tegen Diabetes zal de opbrengsten van het actiejaar 2020 volledig
doneren aan de Stichting Robopump. Met de voorzitter van deze stichting is
afgesproken dat dit bedrag bestemd wordt voor onderzoek dat nodig is voor het
geschikt maken van de kunstalvleesklier voor jongeren en kinderen. Voor de
jaren erna zal het bestuur in januari besluiten waarvoor de opbrengsten bestemd
worden.
Bestuur
Per januari 2020 is het bestuur uitgebreid met extra lid. Het bestuur bestaat nu
uit vijf bestuursleden, te weten een voorzitter, secretaris, een penningsmeester
en twee leden 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);
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●

Dhr. R.J. Reuvers (Roel).

Overige leden van het bestuur:
●

Dhr. E.J. Engeltjes (Evert-Jan);

●

Mw. L. Engeltjes (Lianne).
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