Beleidsplannen Stichting “Vliegeren met jou” 2021 -2026.
Op 8 maart 2021 is Stichting “Vliegeren met jou” opgericht.
Vanuit het werken in de culturele sector met vrijwilligers die een afstand hebben tot
de arbeidsmarkt, en vanuit het omgaan en werken met anderstaligen is de ervaring
opgedaan dat mensen soms te maken hebben met torenhoge medische kosten die
niet door een ziektekostenverzekering vergoed worden.
Hieruit is de behoefte ontstaan om in dergelijke situaties ondersteuning te kunnen
bieden.
Als levensreddende of invaliditeit-betreffende medische of para-medische
behandeling om financiële redenen niet uitgevoerd kan worden brengt dat mensen
vaak (ook in geestelijk opzicht) in grote nood.
Daarom luidt in de statuten van de stichting artikel 2.1.a:
de stichting heeft ten doel het verwerven van inkomsten om alzo medische of paramedische
behandelingen van invalide medemensen mogelijk te maken die noodzakelijk zijn voor een
relatief normale kwaliteit van leven en die niet of slechts ten dele door een
ziektekostenverzekering worden vergoed, en die door invaliditeit niet door betrokkene zelf
kunnen worden opgebracht. Evenzo geldt dit voor het verkrijgen van voorgeschreven
medicatie en/of noodzakelijke hulpmiddelen.
Het werven van gelden.
De stichting zal geld bijeen brengen door:
+ het ontvangen van particuliere giften
+ het ontvangen van jaarlijkse donaties door het benaderen van bedrijven die een
“goede doelen” beleid hebben
+ het benaderen van groepen of charitatieve fondsen die éénmalige inzamelingen
houden
+ andere financiële wervingsacties
Beheer van gelden.
De stichting houdt een administratie bij die voor alle bestuursleden toegankelijk is en
up-to-date gehouden wordt.
Alle binnenkomende gelden worden door bestuursleden gezien en eventueel
besproken. Indien de reserves het toelaten zal de stichting altijd een bedrag van
€ 3000,00 in reserve houden voor eventuele noodsituaties.
De penningmeester en de voorzitter hebben beschikking over de bankrekening.
De penningmeester kan een persoon aanwijzen die de administratie voert.
De jaarrekening wordt jaarlijks opgesteld.
Donaties en schenkingen komen zoveel mogelijk ten goede aan het doel waarvoor zij
gegeven zijn, d.w.z. dat altijd minimaal 95% van geschonken gelden ten goede zal
komen aan de gestelde doelen.

Kosten.
Het stichtingsbeleid is erop gericht zo weinig mogelijk stichting-gerelateerde kosten
te maken.
Er zullen alleen kosten gemaakt worden ten behoeve van promotie en een goede
administratie. Uitgaven hiervoor worden in het bestuur overlegd.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
Eventuele noodzakelijke onkosten worden op declaratiebasis vergoed na
goedkeuring door de voorzitter en penningmeester.
Plannen:
De eerste actie zal erop zijn gericht geld op de bankrekening te krijgen.
Daartoe zal naar een groot aantal adressen een mail uitgaan waarin de stichting zal
worden voorgesteld.
Deze mail adressen horen bij personen en/of instanties die in het verleden hulp
hebben geboden in medische noodsituaties. Deze contacten zal ook gevraagd
worden de stichting in hun omgeving bekend te maken.
Daarnaast zal gericht gezocht worden naar bedrijven die bereid zijn voor kortere of
langere tijd de stichting te steunen.
Door het voorstellen van de stichting aan personen en organisaties hopen wij
verdere acties te kunnen ontwikkelen.

