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1. Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van stichting Heroes4Life.
Stichting Heroes4Life opgericht op 22 november 2017 te Kampen. Het doel van de stichting is
het verzorgen van vakanties en/of vrijetijdsactiviteiten voor ernstig zieke kinderen in de leeftijd
van 16 tot en met 25 jaar en/of hun families teneinde deze kinderen en/of hun families een
rustmoment te geven in de dagelijkse zorg om gezondheid.
Een stichting is verplicht door een notaris statuten op te laten stellen. Nadat deze statuten zijn
opgesteld, waarin bijvoorbeeld de bestuurders van de stichting worden vermeld, volgt
inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst. Het schrijven
van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd. Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het
verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling. Bij het opstellen van dit beleidsplan
is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat
organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt
gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Dit beleidsplan geeft onder andere inzicht in:
 Missie, visie, ambitie van de stichting
 Doelstelling van de stichting
 Het doel waar de stichting zich voor inzet
 Strategie
 Financiën
 De manier waarop de stichting geld werft
 Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting
Met vriendelijke groet,

Erik-Jan Dekker, voorzitter
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2. Algemeen
Stichting Heroes4Life is in 2017 gestart. Heroes4Life organiseert vakanties en evenementen
voor chronisch en ernstig zieke jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar.
Daarnaast organiseert zij ook vakanties voor gezinnen waarvan één van de kinderen ernstig
ziek is, vakanties voor gezinnen waarvan een kind is overleden door een ernstige ziekte (2019)
en een 'Brussentocht' voor broertjes en zusjes van een ernstig ziek kind (2019).
Statutaire naam:
Organisatietype:
Opgericht:

Heroes4Life
stichting
22-11-2017

KvK nummer:
Banknummer (IBAN):

70197512
NL26TRIO0338830561

Bezoekadres:
Telefoonnummer:
Bij geen gehoor:
Website:
Email adres:

Veldoven 7 B, 8271 RT IJsselmuiden
038-3033050
06-44085767
www.heroes4life.nl
info@heroes4life.nl

Werkgebied:
Doelgroep(en):

Landelijk
jongvolwassenen

3. Bestuur
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden, met
uitzondering van onkostenvergoeding voor de reisafstand.
Bestuursleden van de stichting zijn:
Naam:
Dekker, Erik Jan
Geboortedatum en –plaats: 16-01-1974, Meppel
Titel:
voorzitter
Bevoegdheid:
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Email adres:
ej.dekker@ijsselborgh.nl
Naam:
Geboortedatum en –plaats:
Titel:
Bevoegdheid:
Email adres:

Dekker, Pieter Bauke
04-04-1972, Meppel
penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
p.dekker@ijsselborgh.nl

Naam:
Geboortedatum en –plaats:
Titel:
Bevoegdheid:
Email adres:

Abbes, Cornelis
14-01-1979, Almelo
secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
secretariaat@heroes4life.nl

Naam:
Geboortedatum en –plaats:
Titel:
Bevoegdheid:
Email adres:

Heins, Norman
27-10-1970, Amsterdam
vice-voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
normanheins@outlook.com
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Naam:
Geboortedatum en –plaats:
Titel:
Bevoegdheid:
Email adres:

Stam, Rudolf Pieter
12-03-1966, Soest
bestuurslid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
meridiaan24@gmail.com

Naam:
Geboortedatum en –plaats:
Titel:
Bevoegdheid:
Email adres:

Koeling-van der Weide, Therèse Jeanne Simone
16-10-1984, Eindhoven
bestuurslid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
renske.vdw@gmail.com

4. Missie, visie, strategie
13 jaar geleden is Ruud Stam gestart met de stichting ‘SailingKids’. Zoals de naam al zegt, lag
hier de focus vooral op zeilen met kinderen. Hierbij merkte Ruud dat de jongeren /
jongvolwassenen zich niet (meer) aangesproken en ‘soms vergeten’ voelden. Eén van de
jongeren die mee op zeilreis was vertelde dat ze zich echt een ‘hero’ voelde omdat ze na een
lange ziekte periode weer kon genieten door één van de zeilvakanties. Mede daardoor ontstond
zo’n zes jaar geleden het idee voor een stichting genaamd “Heroes4Life”. Heroes4Life is van
mening dat er voor de groep jongvolwassenen en de kinderen met een zeldzame ziekte weinig
geregeld is. Ruud Stam is samen met zijn compagnon, Kees Abbes, gaan nadenken wat ze
voor deze groep konden organiseren.
Kees is zelf vader van vier kinderen waarvan twee kinderen ernstig ziek zijn. Hierdoor is zijn wil
om alles uit het leven van deze kinderen te halen heel erg groot.
Ruud is zelf vroeger een kind verloren (een belangrijke beweegreden tot het ontstaan van
SailingKids). Tijdens het nadenken over de nieuwe stichting kwam men al snel tot de conclusie
dat hun ervaring, werk en ideeën perfect gecombineerd kunnen worden tot wat Heroes4Life nu
is; namelijk niet alleen voor kinderen en ook niet alleen maar zeilen.
Met Heroes4Life wil men meerdere dingen bereiken:
- Dat jongeren ná en tijdens hun ziekteperiode even hun “ziek zijn” kunnen vergeten, door
weer te genieten van de natuur en het water en hen laten inzien dat het leven niet stopt
na een diagnose. Met een beetje hulp kunnen zij veel meer dingen dan ze bij voorbaat
dachten. Denk aan het samen “optuigen” van de zeilen, kanoën, paragliden, paardrijden
of duiken.
- Daarnaast wordt er gemerkt dat jongvolwassenen vaak in een sociaal isolement komen,
omdat ze niet meer onder de kinderafdeling van een ziekenhuis vallen maar zich
meestal ook niet thuis voelen op een afdeling voor volwassenen. Soms moeten ze
stoppen met werk of school waardoor ze vaak vrienden en contacten kwijtraken. Tijdens
de zeilvakanties van Heroes4Life leren ze leeftijdsgenoten en lotgenoten kennen. Na
een zeilvakantie worden ze vaak opnieuw uitgenodigd om mee te gaan duiken en/of
paragliden, met de hoop op het ontstaan van nieuwe vriendschappen.

5. Doelstelling
Het doel van de stichting is de jongeren die ernstig of chronisch ziek zijn hun zorgen even te
laten vergeten. Doordat de zorgen naar de achtergrond gaan, hoopt Heroes4Life te bereiken
dat zij weer even kunnen genieten van een mooie ervaring.
Dit wordt gedaan in de vorm van verschillende soorten vakanties. Zeilen: heerlijk je hoofd leeg
maken op het water, meehelpen met het zeilen, met je eigen mogelijkheden. Of door te duiken
onder begeleiding van een professioneel team.
Of juist door te leren paardrijden en je te laten begeleiden door een paard, maar dat je toch zelf
nog de teugels in handen hebt. Dit zijn activiteiten die geheel gratis worden aangeboden. Dit is
mogelijk door sponsoren en donateurs en vele enthousiaste vrijwilligers.
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6. Strategie
Zeilen:
Onder leiding van een ervaren schipper en matroos gaan de deelnemers met een groep van 15
tot 20 jongeren zeilen op één van de zeilschepen. Tijdens de tocht gaan er verschillende
vrijwilligers mee. Denk hier aan een arts, verpleegkundige, koks en activiteitenbegeleiders.
Op de schepen zijn verschillende aanpassingen gemaakt zoals medische stroom, een traplift en
invaliden douche/toilet. Door deze aanpassingen en de hulp van meerdere vrijwilligers wordt het
voor de zieke jongeren weer mogelijk om op vakantie te gaan.
De arts en verpleegkundige(n) bieden een stuk zekerheid zodat een patiënt weer op vakantie
kan. De koks houden met de verschillende diëten rekening en de begeleiders helpen waar
nodig, denk aan begeleiding aan boord of het tillen/duwen van een rolstoel.
Paardenkamp:
Ook bij de paardenkampen gaan verschillende vrijwilligers mee. De deelnemers verblijven in
een blokhut op de manege. Onder leiding van ervaren menners leren ze de paarden te
verzorgen, het rijden op een paard en gaan ze met plaatselijke ondernemers bijvoorbeeld een
mooie buitentocht rijden in het bos.
Ook hier word weer rekening gehouden met de belastbaarheid en benodigde diëten en gaat er
altijd een arts en/of verpleegkundige mee.
Paragliden, kanoën en duiken:
In samenwerking met verschillende verenigingen organiseert de stichting “terugkomdagen”
zodat de jongeren elkaar opnieuw ontmoeten op één van deze evenementen. De vlieg-, kanoof duikdag word door de desbetreffende vereniging georganiseerd. Stichting Heroes4Life neemt
de deelnemers en vrijwilligers mee naar de vereniging om met professionele begeleiders en
vrijwilligers van Heroes4Life een leuke (maar zeker ook veilige) dag te organiseren.
De zeilvakanties en ruiterkampen vinden plaats in de voorjaars-, zomer- en herfstvakantie
periodes. De andere activiteiten worden vooral in het najaar gehouden worden.
De deelnemers komen uit Nederland en Duitsland. In Nederland zijn er verschillende contacten
met ziekenhuizen, kinderthuiszorg, revalidatiecentra en Pro-Kids. In Duitsland zijn er
verschillende contacten met Duitse ziekenhuizen in Jena, Regensburg en Köln.
Het uiteindelijke doel is om iets te doen aan het sociaal isolement, het weer kunnen genieten en
om aan te tonen dat er meer in het leven is dan ‘ziek zijn’.

7. Huidige situatie
In 2016 is de stichting gestart met de werving van vrijwilligers, deelnemers, sponsors en
verenigingen. Hierbij heeft het bestuur veel tijd besteed aan het uitwerken van de plannen en
het samenstellen van het bestuur.
In 2017 en 2018 zijn er negen zeilvakanties en is er één ruiterkamp georganiseerd. In totaal
hebben hiermee zo’n 90 jongeren en 15 gezinnen genoten van een heerlijke vakantie.
Deze vakanties zijn mede mogelijk gemaakt door samenwerking met verschillende Duitse
ziekenhuizen uit onder andere Jena, Köln en Regensburg. Deze ziekenhuizen voorzien in
sponsorgeld en bieden eigen vrijwilligers aan. Het ziekenhuis in Jena opereert onder andere
ook als externe stichting: Sailingkids Jena.
Er waren plannen om in 2018 te gaan duiken en paragliden. Maar door privéaangelegenheden
zijn deze evenementen opgeschort.
Heroes4Life had graag meer tochten willen organiseren, maar door een tegenvallend sponsor
saldo zijn alle tochten van 2017 door het bestuur zelf gefinancierd.
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Het bestuur is nu in gesprek met een hoofdsponsor die voor meerdere jaren, meerdere
evenementen voor zijn rekening neemt. Daarnaast zijn er verschillende gesprekken met
bedrijven die graag financieel willen helpen bij het verwezenlijken van het gezamenlijk doel.
Stichting Heroes4Life heeft geen betaalde krachten in dienst. Alle evenementen en vakanties
worden gefinancierd met binnengekomen sponsorgeld. De planning voor 2019 en de toekomst
hangen volledig van sponsoring af.

8. Activiteiten van de organisatie
Voor de jaren 2019 en 2020 is het doel van de stichting het op orde brengen van het
sponsorgeld, omdat er nu geen buffer is.
Daarnaast zijn er recent contracten afgesloten met drie grote Duitse ziekenhuizen. Zij “leveren”
zowel sponsorgeld, deelnemers als vrijwilligers. Hierdoor ontstaat er een stabiele basis voor de
reizen.
In het eerste kwartaal van 2019 is een actie opgezet door een aantal vrijwilligers om zoveel
mogelijk potentiële sponsors proberen te benaderen.
Ook worden de contacten binnen de ziekenhuizen versterkt om zo het deelnemers aantal te
verhogen. Er wordt namelijk gemerkt dat de jongvolwassenen moeilijk te bereiken zijn doordat
ze niet meer onder de kinderafdelingen vallen. Om de jongvolwassenen beter te bereiken gaat
men een aantal vrijwilligers inzetten die als coördinatoren verschillende ziekenhuizen bezoeken.

9. Werknemers
Stichting Heroes4Life werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dit geldt zowel voor het bestuur, de
vrijwilligers tijdens de evenementen als de vrijwilligers op kantoor.
Niemand binnen de organisatie ontvangt een financiële vergoeding voor zijn of haar
werkzaamheden.

10.

Financiën

In 2018 waren er tegenvallende inkomsten uit donaties waardoor tochten niet door konden
gaan. De stichting spaart niet voor projecten. Zodra er voldoende inkomsten zijn worden
evenementen georganiseerd.

11.

Het werven van gelden

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. De stichting
wenst geld binnen te krijgen door: sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage
van activiteiten, fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar
effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk.
De bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners actief
onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan
bijvoorbeeld telefonisch, door brieven, of door het voeren van acties voor het verkrijgen van
financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn:
• Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de
ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel
ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven
evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens
doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en
evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer.
• Donateurschap: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed
gevoel!
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•
•
•

Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in
stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.

Voor het werven van gelden is stichting Heroes4Life volledig aangewezen op haar bestuur en
haar vrijwilligers. De vrijwilligers op kantoor schrijven bedrijven, verenigingen en scholen aan.
Bestuurslid Stam geeft presentaties en uitleg op locaties, denk hierbij aan directieleden van
bedrijven, scholen en verenigingen.
Daarnaast is de stichting ook sterk afhankelijk van ‘mond-op-mond reclame’ van de
deelnemers. Via de deelnemers komen er verschillende giften binnen, onder andere via het
DELA goede doelenfonds (https://www.dela.nl/over-dela/dela-goededoelenfonds).
De ontvangen gelden worden besteed aan vakanties, activiteiten, eten, uitjes tijdens deze
vakanties, onkostenvergoeding van de vrijwilligers en reclame materiaal. Geen van de
inkomsten gaat naar medewerkers of naar een directeur.
De kantoorruimte van de stichting wordt gratis aangeboden door het bedrijf IJsselborgh Real
Estate BV te IJsselmuiden. Een deel van het reclame materiaal zoals visitekaartjes en
foldermateriaal wordt gesponsord door verschillende sponsoren.
De gelden worden als volgt besteed (is benodigd):
* Huur klipper Meridiaan
(Dit is inclusief schipper, matroos, havengelden, brandstof, etc.)
* Boodschappen 7 dagen (24 personen)
(rekening houdend met allergieën en diëten)
* Budget activiteiten (zoals zwembad, museum, excursie, bioscoop, etc.)
* Reiskostenvergoeding vrijwilligers (6 personen)
* Dokter aan boord
* Verpleegkundigen aan boord
* Kok en kokshulp aan boord
* Activiteitenbegeleiders aan boord
* Kantoorkosten planning en begeleiding tocht
(Denk aan printen, telefonie, autokilometers)
* onvoorziene kosten tijdens de tocht
* Communicatie deelnemers

€ 5540,00

* Communicatie met ziekenhuizen
* Planning en organisatie tocht

bestuur
bestuur

€ 1320,00
€ 500,00
€ 330,00
vrijwilliger
vrijwilligers
vrijwilligers
vrijwilligers
€ 250,00
€ 150,00
bestuur

Totale kosten
€ 8090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Huur topzeilschoener de Vrijheid
(Dit is inclusief schipper, matroos, havengelden, brandstof, etc.)
* Boodschappen 7 dagen (34 personen)
(rekening houdend met allergieën en diëten)
* Budget activiteiten ( zoals zwembad, museum, excursie, bioscoop, etc. )
* Reiskostenvergoeding vrijwilligers (7 personen)
* Dokter aan boord

€7900,00

€ 1870,00
€ 500,00
€ 385,00
vrijwilliger
8

* Verpleegkundigen aan boord
* Kok en kokshulp aan boord
* Activiteitenbegeleiders aan boord
* Kantoorkosten planning en begeleiding tocht
(Denk aan printen, telefonie, autokilometers)
* Onvoorziene kosten tijdens de tocht
* Communicatie deelnemers
* Communicatie met ziekenhuizen
* Planning en organisatie tocht

vrijwilligers
vrijwilligers
vrijwilligers
€ 250,00

Totale kosten

€ 11055,00

€ 150,00
bestuur
bestuur
bestuur

Deze kosten zijn berekend op basis van een hoogseizoen tarief en volledige bezetting (2019).
Mocht de tocht in een voor- of naseizoen gehouden worden, dan valt de prijs lager uit.
Week Paardenkamp +/- € 7.000,- (afhankelijk van het seizoen).
Voor het kanoën, paragliden en duiken is nog geen bedrag bekend, omdat dit in principe door de
vereniging georganiseerd worden.
Om de doelstelling (wens) te behalen hebben we een minimaal sponsorbedrag van
€ 50.000,-- per jaar nodig.

12.

Beheer en besteding van vermogen

Stichting Heroes4Life is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet
blijken:
•

•
•

welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald,
welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling.
Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het
vermogen van de instelling is.
de ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de stichting.
aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december
van het jaar daaraan volgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten.
Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit: de winst- en verliesrekening, de
jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht
hiervan gepubliceerd op de website.

De stichting bouwt geen vermogen op. Alle donaties/gelden die worden ontvangen worden
ingezet voor te plannen vakanties of evenementen. De stichting heeft geen buffer voor
tegenvallende opbrengsten.

13.

Aanvraag ANBI status

Door deze status zijn de belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op
het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (Inkomsten- en
Vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft
aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is
ook belangrijk voor de mensen die de stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de
9

inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een
beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend
zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.
Als stichting Heroes4Life door de Belastingdienst aangewezen wordt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) dan kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen, zoals:
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen
die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen
schenkbelasting te betalen.
• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een
gift aan een ANBI.
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en
de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
• Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.
Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:
• De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang: de 90%-eis.
• De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk.
• De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, voldoen aan de
integriteitseisen.
• De bestuurders of beleidsbepalers van de stichting mogen niet over het vermogen van de
stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van
gescheiden vermogen.
• De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk
van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale
vacatiegelden.
• De stichting heeft een actueel beleidsplan.
• De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een
soortgelijk doel.
• De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
• De stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
_________________________________________________________________
Stichting Heroes4Life is in mei 2019 bij de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI); na goedkeuring zijn uw bijdragen zijn dus fiscaal aftrekbaar.
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