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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in
de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI
regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Het bestuur van de Stichting Doe Wat.
Willem Baarslag
Voorzitter
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1. Profiel van de Stichting Doe Wat
Stichting Doe Wat ondersteunt mensen met een beperking financieel om bijzondere
wensen en dromen te realiseren die anders niet mogelijk zouden zijn.
Stichting Doe Wat werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2008. Het initiatief voor
de oprichting werd genomen door De Passerel. Deze stichting verleent diensten aan
mensen met een beperking. In de regel verblijft deze doelgroep financieel-economisch,
en daarmee ook vaak sociaal, aan de onderkant van de samenleving. De benodigde zorg
en ondersteuning is meestal in voldoende mate voorhanden. Hier zijn voldoende
financiële middelen voor. De inkomenspositie van deze mensen is echter dermate laag
dat alleen met veel discipline, soberheid en vasthoudendheid het hoofd boven water kan
worden gehouden. Onze maatschappij is echter gericht op consumptie. Alles kost geld,
iets wat voor onze doelgroep doorgaans erg schaars is.
De Passerel heeft de visie dat de zorg en ondersteuning aanvullend is; nodig om een
leven als anderen te leiden, samen met anderen. De gewenste ondersteuning is een
basisbehoefte die vervuld moet worden om een bestaan als volwaardig burger te kunnen
leiden.
Door veranderende wet en regelgeving zien we dat de inkomens voor mensen met een
beperking meer en meer onder druk komen te staan, inkomen dat nodig is om jezelf te
huisvesten, te voeden en dat nodig is om deel te nemen aan leuke activiteiten in het
leven.
De Passerel ondersteunt haar cliënten bij het gebruik maken van regelingen die Rijk en
Gemeentes bieden ter ondersteuning van de inkomenspositie en ter bestrijding van de
armoede. Op een enkele na is geen van deze regelingen echter bedoeld om leuke dingen
te doen maar zijn ze vaak bittere noodzaak om financieel onafhankelijk te kunnen zijn.
Om die reden heeft De Passerel Stichting Doe Wat opgericht. Een stichting die zich bezig
houdt met het werven van fondsen om de wensen van de doelgroep te kunnen
realiseren.
Stichting Doe Wat is er voor alle mensen met een beperking in de regio, waarin de
Passerel werkzaam is. Deze regio wordt gevormd door de gemeenten Epe, Voorst en
Apeldoorn.
Giften via Stichting Doe Wat bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig.
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2. De doelstelling en het actuele beleid
De doelstelling
Stichting Doe Wat heeft ten doel het ondersteunen van mensen met een beperking bij
hun maatschappelijke participatie en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woord.
Stichting Doe Wat geeft financiële steun voor deelname aan bijzondere activiteiten of
voor het realiseren van bijzondere wensen die niet door de reguliere (gezondheids)zorg
worden gefinancierd.
Het actuele beleid
In het
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
het maken van een werkplan voor het werven van fondsen;
het opstellen van een compacte en praktische aanvraagprocedure;
het opstellen van een compacte en praktische beoordeling en toekenning
procedure;
het opstellen van een PR plan;
aanvragen van de ANBI status.

2.1 Het maken van een werkplan voor het werven van fondsen
We willen een werkplan opstellen waarmee we zoveel mogelijk kapitaal bijeen willen
brengen waarmee we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.
Doe wat heeft vooralsnog de intentie om jaarlijks te komen tot een uitkeringsbedrag van
€ 25.000,-. Om dit te kunnen doen zullen er fondsen geworven moeten worden. Naast
het vormen van eigen renderend vermogen wil Stichting Doe Wat donateurs gaan
werven; bedrijven vragen aan haar doelstelling bij te dragen en particulieren te bewegen
giften te doen en/of legaten op te stellen.
2.2 Het opstellen van een compacte en praktische aanvraagprocedure
De doelgroep waarvoor Stichting Doe Wat werkt is gebaat bij een eenvoudige en heldere
wijze van aanvragen. De procedure hiertoe moet duidelijk, toegankelijk en eenvoudig
zijn. Zowel via een papieren versie als langs elektronische weg moeten aanvragen binnen
kunnen komen die per ommegaande beantwoord worden met de termijn waarop er op de
aanvraag beschikt kan worden. Duidelijke criteria zullen beschikbaar komen om gewekte
verwachtingen zo reëel mogelijk te maken.
2.3 Het opstellen van een compacte en praktische beoordeling en toekenning
procedure
In ieder geval het eerste jaar van bestaan zal het bestuur van de Stichting Doe Wat zelf
de aanvragen beoordelen. Op die manier kan de procedure die het bestuur wil hanteren
in dit eerste jaar eenvoudig verfijnd of bijgesteld worden. Vooralsnog wil het bestuur op
twee momenten in het jaar aanvragen gaan beoordelen. In een later stadium is het goed
mogelijk dat de beoordeling van aanvragen door een derde partij gedaan gaan worden.
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Hierdoor neemt de objectiviteit toe en kan het draagvlak voor het werk van de Stichting
Doe Wat vergroot worden.
2.4 Het opstellen van een PR plan
Stichting Doe Wat is nog nieuw en zal zichzelf bekend moeten maken bij een breed
publiek van zowel potentiële schenkers als potentiële aanvragers. Om dit te bereiken wil
Stichting Doe Wat folders gaan uitgeven en een website gaan ontwikkelen. Voor de
activiteiten van Stichting Doe Wat willen we aandacht vragen in de plaatselijke media.
2.5 Het aanvragen van de ANBI status
Het bestuur is van mening dat Stichting Doe Wat van algemene nut voor de samenleving
is. Om die reden wil de stichting graag de ANBI status verwerven om het zo voor
bedrijven en particulieren aantrekkelijker te maken aan de stichting te geven.
Stichting Doe Wat heeft zich verplicht om per 1 juli 2009 voldoende
georganiseerd te zijn om aanvragen in behandeling te kunnen nemen.
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3. De werkzaamheden
De werkzaamheden van Stichting Doe Wat zijn:








het werven van fondsen;
het beheer van deze fondsen;
het beoordelen van aanvragen;
toekennen van financiële bijdragen;
toezien op de juiste besteding van deze bijdragen;
verzorgen van publiciteit voor de activiteiten van de stichting;
voeren van administratie en secretariaat.

4. Werving van fondsen
Werving
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier
zoals tijdens contacten met zakelijke relaties, het verzenden van brieven en het
publiceren van de doelstelling en activiteiten van de stichting in de plaatselijke media.
De bestaande contacten met de diverse leveranciers en collega organisaties worden
actief onderhouden. Bovendien worden gerichte fundraisingactiviteiten voor de Stichting
Doe Wat door de verschillende serviceclubs in de regio actief ondersteund.
Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een
bijdrage geven, wil de stichting incidentele donaties ontvangen van particulieren die de
doelstelling onderschrijven. Met andere woorden….alles is welkom.
5. Beheer van fondsen
Het kapitaal van Stichting Doe Wat is bescheiden en wordt beheerd door Stichting De
Passerel (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer
08080399). De Passerel beheert rekening 13.65.51.866 (Rabobank Apeldoorn en
Omgeving, op naam van Stichting Doe Wat Apeldoorn).
De directe kosten zijn minimaal. In de aanloop verwacht de stichting €5000,- nodig te
hebben aan notariskosten, publiciteitsmateriaal en het (laten) ontwikkelen van een
website.
De jaren daarna worden de directe kosten op niet meer dan € 1000,- geraamd en
hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten,
inschrijving kamer van koophandel, secretariaatskosten en eventuele reisdeclaraties .
6. Besteding van fondsen
De besteding van fondsen gebeurt door het toekennen van financiële bijdragen op basis
van de bij het secretariaat binnengekomen aanvragen. De bestedingen hebben te maken
met het ondernemen van bijzondere activiteiten die anders voor de aanvrager onmogelijk
zijn om te ondernemen.
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7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
Stichting Doe Wat is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Apeldoorn onder nummer 08180969 als de Stichting Doe Wat, adres Paslaan 8 te
Apeldoorn.
Het bestuur kent naast een statutaire vertegenwoordiging uit de Passerel ook een
vertegenwoordiging uit andere maatschappelijke kringen.
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
De heer W. (Wessel) Kroon
: secretaris
De heer M. (Martin) Berkenbosch : penningmeester
De heer W. (Willem) Baarslag
: voorzitter
Het fiscaal nummer van de stichting is 8198.78.911.
Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door
belangstellenden worden gedownload (zie http://www.stichtingdoewat.nl).
Contacten met de Stichting Doe Wat verlopen via het secretariaat van de Passerel:
Marijke van Rijssen
Postbus 10180
7301 GD Apeldoorn
info@stichtingdoewat.nl
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