BELEIDSPLAN 2014-2015
Stichting Co-Cycling

‘Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder’

Stichting Co-Cycling
Schierstins 7
1082 TC Amsterdam
Info@cocycling.nl / www.cocycling.nl
KVK: 59824263
IBAN: NL 13 ABNA 0413 3774 66

Inhoud
1.

Introductie .................................................................................................................................................... 3

2.

Het doel van de Stichting ........................................................................................................................ 4
2.1 Missie/doel ................................................................................................................................................ 4
2.2 Doelgroep ................................................................................................................................................... 4
2.3 Geen winstoogmerk ............................................................................................................................... 4

3.

Werkzaamheden van de Stichting ...................................................................................................... 5
3.1 Strategie en realisatie van het doel ................................................................................................. 5
3.2 Richtlijnen voor het vinden en beoordelen van het goede doel ......................................... 6
3.3 Schenkingen .............................................................................................................................................. 6
3.4 Toekomstig goed doel ........................................................................................................................... 6

4.

Organisatiestructuur ................................................................................................................................ 7
4.1 Bestuurlijk niveau .................................................................................................................................. 7
4.2 Uitvoerend niveau .................................................................................................................................. 8

5.

Financiering en schenkingsbudget.................................................................................................. 10
5.1 Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiele duurzaamheid van de
organisatie ...................................................................................................................................................... 10
5.2 Bestedingsbeleid .................................................................................................................................. 10
5.3 Verwacht jaarlijks budget voor schenkingen .......................................................................... 10
5.4 Kostenstructuur van de instelling ................................................................................................ 10

6.

Vermogensbeheer................................................................................................................................... 11
6.1 Beleid vermogensbeheer .................................................................................................................. 11
6.2 Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw ................ 11

7.

Bijlagen ........................................................................................................................................................ 12
7.1 Statuten .................................................................................................................................................... 12
7.2 Jaarrekening ........................................................................................................................................... 12
7.3 Uittreksel Kamer van Koophandel ............................................................................................... 12

1. Introductie
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Co Cycling. Dit document is opgesteld door het gehele
bestuur en zal de basisbeginselen van de Stichting en haar doelstellingen aan u presenteren. Het zal
gelden als een richtlijn, en als controle middel voor de werkzaamheden van de Stichting Co Cycling.
ANBI
Stichting Co Cycling beschikt over een ANBI status. Dit betekent dat de Stichting een Algemeen Nut
Beoogende Instelling is, dat wil zeggen dat ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Hierbij hoort ze een aantal dingen te publiceren, waaronder de hoofdlijnen van een beleidsplan die
wij onderstaand zullen benoemen.
Stichting Co Cycling is in januari 2014 te Amsterdam opgericht als initiatief van zes medisch
studenten. Zij hebben het idee gevat om een wielerevenement voor medici, co-assistenten en
medisch personeel te organiseren om op die manier een goed doel te ondersteunen.
In juni 2014 heeft de Stichting haar eerste evenement georganiseerd. Vanwege het grote succes en
de positieve reacties heeft de Stichting besloten om voor 2015 weer een nieuwe editie van de Co
Cycling tour te organiseren. Ze streeft ernaar om het evenement qua deelnemers aantallen uit te
breiden en daarmee een groter bedrag te genereren voor het goede doel.
Motto
In hun dagelijkse bezigheden worden de oprichters van de stichting geconfronteerd met de
mogelijkheden, maar ook met de beperkingen van de geneeskunde. Ondanks dat de medische
wereld vaak een uitkomst kan bieden aan ernstig zieke patiënten, zijn er ook gevallen waarbij
medisch ingrijpen onvoldoende zal zijn. De stichting wil iets betekenen voor diegene bij wie medisch
handelen niet meer zinvol is. Daarom hanteert de instelling het volgende motto:
‘Waar de medische grenzen eindingen, fietsen wij nog een stukje verder’.

2. Het doel van de Stichting
2.1 Missie/doel
De stichting heeft ten doel het werven van fondsen en het (financieel) ondersteunen van goede
doelen organisaties die zich inzetten voor ernstig en/of ongeneeslijk zieke patiënten door middel van
het verstrekken van een financiële bijdrage aan of het bezorgen van naamsbekendheid van die goede
doelen organisatie

2.2 Doelgroep
Onder studenten is de laatste jaren het enthousiasme voor het wielrennen enorm toegenomen en
afgelopen jaar is de omvang van het ‘medisch-peloton’ van de Stichting dan ook sterk gegroeid. Door
deze trend ontstond bij haar het idee om zelf een toertocht te organiseren voor co-assistenten en
ander medisch personeel. Een toertocht in de omgeving van Amsterdam voor zowel de beginnende
fietser alswel voor de wat meer ervaren fietser. Dit was vorig jaar een groot succes gezien het
deelnemersveld, de publiciteit voor het goede doel en het opgehaalde bedrag. Dit jaar wil ze echter
weer een stap zetten. Ze streeft ernaar om nog meer mensen te laten deelnemen en de focus op de
zorg niet los te laten maar het wel toegangelijker te maken voor algemeen publiek. De samenwerking
met de twee Amsterdamse universiteiten wil ze dan ook intensiveren met als extra focusgebied de
Amsterdamse academische societe.
Het doel van aankomend jaar is dan ook een wielertocht voor zorgmedewerkers gecombineerd met
academische deelnemers uit Amsterdam in de ruimste zin van het woord.

2.3 Geen winstoogmerk
Stichting Co Cycling heeft geen winstoogmerk. De stichting Co Cycling heeft geen winstoogmerk. Alle
inkomsten in vorm van donaties, sponsering of inschrijfkosten worden aangewend enerzijds voor het
organiseren van de tourtocht en anderzijds geschonken aan de stichting ambulance wens. Het
organiserend committee ontvangt dan ook, net zoals zijn vrijwilligers, geen vergoeding en
organiseerd de tourtocht vanuit een altruïstisch oogpunt. Jaarlijks wordt het maximaal wettelijke
bedrag in kas gehouden voor de organisatie van een volgende toertocht wat verder beschreven
wordt onder punt 5.

3. Werkzaamheden van de Stichting
3.1 Strategie en realisatie van het doel
De instelling hanteert de volgende strategie om haar primaire doel te bereiken, waarbij ze
onderscheid maakt tussen het doel ‘geld werven’ en het doel ‘naamsbekendheid vergroten’.
Het werven van zoveel mogelijk geld zal de instelling via de volgende twee wegen proberen
tebewerkstelligen.

a) Ze maakt een helder en compleet sponsorboek met duidelijke sponsormogelijkheden en
biedt deze aan bedrijven die een relatie hebben met de medische wereld, die een relatie
hebben met toekomstige dokteren of geneeskunde studenten en aan kennissen en vrienden.
b) De instelling zorgt voor een goede exposure in de vorm van sociale
media/website/flyer/poster/e-mail om op die manier deelnemers te werven die op hun
beurt een financiële bijdrage zullen leveren aan het gekozen project door middel van een
inschrijfbedrag om deel te kunnen nemen aan het evenement.
De instelling gelooft erin dat met behulp van een aantal grote sponsoren, het mogelijk is een
wielershirt voor de deelnemers te financieren en de onkosten voor de dag van het evenement te
dragen. Het overige bedrag van het sponsorgeld zal naar stichting Ambulance Wens gaan met
aanvullend het inschrijfgeld van de deelnemers en de donaties.
Het wielershirt dat de deelnemers zullen ontvangen in ruil voor deelname zal op twee manieren
fungeren namelijk als exposure voor de sponsoren die het shirt zullen bekostigen, maar het zal
voornamelijk fungeren als reclame en naamsbekendheid voor het te ondersteunen project.
Het geven van meer naamsbekendheid aan het gekozen project, zal de instelling op de volgende
manier proberen te bewerkstelligen. De instelling zal het project noemen op alle manieren van
exposure (lees: website/flyer/poster, etc). De instelling zal de naam van het project laten bedrukken
op het wielershirt en de instelling zal het project de mogelijkheid geven om op de dag van het
evenement in natura aanwezig te zijn en zichzelf te promoten.
Door het ophalen van een geldbedrag en door het geven van de nodige aandacht draagt de stichting
bij aan de realisatie van de doestelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.

3.2 Richtlijnen voor het vinden en beoordelen van het goede doel
De instelling kiest ervoor om één goed doel te ondersteunen per evenement. Bij het vinden van het
juiste goede doel zal ze op de volgende punten letten:
Het goede doel:
- moet zich inzetten voor ernstig/ongeneselijke zieke mensen
- moet een ‘wenskarakter’ hebben
- moet laagdrempelig zijn, het moet voor een ieder toegankelijk zijn
- moet tastbaar en relevant zijn
- moet transparant zijn en niet door verschillende bestuurslagen worden geleid
- moet geleid worden door een enthousiast team
- moet kleinschalig zijn. Dat wil zeggen dat het niet een grote instelling moet zijn waar jaarlijks
miljoenen euro’s binnenkomen en worden verdeeld.
- mag niet gesteund worden door grote organisaties als loterijen, etc.

3.3 Schenkingen
De instelling zal door middel van het te organiseren evenement een geldbedrag ophalen wat zij zal
schenken aan het goede doel die zij hebben gekozen om te ondersteunen.

3.4 Toekomstig goed doel
Zoals hierboven beschreven kiest de instelling ervoor jaarlijks één goed doel om te ondersteunen. Dit
wil niet zeggen dat er elk jaar een ander goed doel zal worden gekozen. Gezien het feit de instelling
zeer tevreden is over de samenwerking met haar huidige goede doel ‘Stichting Ambulance Wens
Nederland’ is er nog geen aandacht besteed aan het kiezen van een eventueel ander toekomstig
project.

4. Organisatiestructuur
Hieronder volgt een overzicht van de bestuursleden en hun bestuurlijke taken. Stichting Co Cycling
staat sinds januari 2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBIstatus; een status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

4.1 Bestuurlijk niveau
De volgende bestuurders vormen het dagelijks bestuur van Stichting Co Cycling:

Voorzitter – Robbert van Leeuwen
 Leidt de vergadering van het bestuur
 Stelt een agenda op voor de vergadering
 Plant een vergadering op een moment dat alle bestuursleden, of in ieder geval zo veel
mogelijk aanwezig kunnen zijn
 Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden

Secretaris – Pieter Pander
 Bijhouden van notulen tijdens een vergadering
 Verzamelen van gegevens en deze overzichtelijk ordenen, danwel beschikbaar hebben in
dossiers. Deze dossiers zijn te allen tijde beschikbaar en actueel.
 Beheert inkomende en uitgaande post
 Op de hoogte zijn van bestuurlijke regels

Penningmeester – Allard Aukema
 Financiële beheer van de stichting voeren
o Boekhouding
o Jaarverslag
o Het bijhouden van een archief
o Afhandelen dagelijkse financiële zaken
 Jaarlijks een begroting opstellen en deze bewaken!
 Het werven van financiële middelen, danwel het laten werven.

Vice-voorzitter – Reinout de Roest
 De voorzitter vervangen als deze niet aanwezig is
 Controleert penningmeester en ontvangt daarom ook de afrekeningen
 Onderhoudt contact met bevriende organisaties en andere instanties

Bestuurslid algemeen – Jeroen Oeben
 In de mogelijkheid om bovenstaande functies te vervullen bij afwezigheid van één van hen.
 Het samen met een ander bestuurslid van de Stichting vertegenwoordigen van de Stichting
bij contacten met/naar overheden, toezichthouders en zusterorganisaties e.d. en het
onderhouden van externe contacten.

Bestuurslid algemeen – David de Boer
 In de mogelijkheid om bovenstaande functies te vervullen bij afwezigheid van één van hen.
 Het samen met een ander bestuurslid van de Stichting vertegenwoordigen van de Stichting
bij contacten met/naar overheden, toezichthouders en zusterorganisaties e.d. en het
onderhouden van externe contacten.

4.2 Uitvoerend niveau
In het jaar 2015 zal de Stichting haar tweede editie gaan organiseren van de Co Cycling tour. Meer
dan in de eerste editie heeft ieder lid van het bestuur een eigen taak in de organisatie, maar blijft het
bestuur van de stichting ook het organisatorisch orgaan van de Co Cycling Tour.
Verschil in de organisatie van de eerste editie is het werken in zogenaamde teams. Deze teams zijn
verantwoordelijk voor één deel van de organisatie dat hieronder staat beschreven. Elk bestuurslid
heeft zijn eigen uitvoerende taak, die onderling worden verdeeld. Tijdens 2- à 3-wekelijkse
vergaderingen wordt het gehele bestuur op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Elk team regelt zogenaamde team-ondersteuners die op hun vlak het team kunnen helpen bij de
organisatie. Deze vrijwilligers maken geen deel uit van het bestuur maar zijn wel onderdeel van de
organisatie van de Co Cycling Tour. Dit is een wezenlijk verschil.

Tot slot hebben enige bestuursleden aangegeven dat komend jaar waarschijnlijk het laatste jaar zal
zijn dat in deze formatie de Co Cycling Tour zal worden georganiseerd. Komend jaar zal daarom ook
gezocht worden naar een goede vervanging van het huidige bestuur voor eventuele edities in 2016
en verder. Er zal actief onder medisch studenten worden gezocht naar organisatietalent wat met een
nieuwe groep een editie van de Co Cycling Tour wil organiseren. Verder beleid zal tegen die tijd
worden gemaakt.
Hieronder staan de teams vermeld voor de komende, 2e editie van de Co Cycling Tour 2015.

Team A: De route
Deze commissie gaat zich richten op het neerzetten van een degelijke, mooie, maar vooral veilige
route. Over de volgende punten moeten plannen worden opgesteld:
 Welke route?
 Welke afstanden?
 Waarlangs?
 Maximaal aantal deelnemers?

Team B: De start/finish
Deze commissie is verantwoordelijk voor de start-finish-locatie en het draaiboek ter plaatse. In
samenwerking met team A maken zij hoofdverantwoordelijk voor het maken van het draaiboek voor
de gehele dag. Waar over moet worden nagedacht:
 Waar gaan we starten?
 Wanneer?
o Zowel welke datum gaat de tour plaatsvinden, als
o Welk(e) tijdstip(pen) gaan de deelnemers van start?
Wat er uiteindelijk geregeld moet worden zijn:
 Materialen
o Promotie-materiaal in samenwerking met Team D
 (vrijwilligers voor) Het opbouwen van de start en het inschrijven van de deelnemers
 Een compleet verzorgd draaiboek

Team C: financiën
Dit team heeft een controlerende functie. In- en uitgaven van de andere teams worden op de
weegschaal gelegd en beoordeeld op hun juistheid. Op deze manier worden er nooit
onverantwoordelijke uitgaven gedaan. Concreet maakt dat de volgende taken:
 Controleren van in- en uitgaande bedragen
 Kennis van het bedrag in kas

Team D: De fondswerving, deelnemerswerving en exposure
Het belangrijkste doel van de Co Cycling Tour is geld ophalen voor het goede doel. Daarnaast willen
we meer naamsbekendheid van onze stichting, maar ook van die van Stichting Ambulance Wens. Om
over na te denken:
 Huidige sponsoren; hoe deze te behouden/meer te laten doneren?
 Een strategie om nieuwe sponsoren aan te trekken
 Zijn er meer mogelijkheden voor sponsoren om in de kijker te komen dan alleen op het shirt
staan of dan doeken op te hangen?
 Ludieke acties?
 Sponsoring in natura?
Om meer deelnemers te werven:
 Actief potentiele deelnemers gaan opzoeken en hier een goede selectie in maken.
Team E: Het overzicht
De voorzitter is een schakel tussen elk team, maar ook een handje extra als er werk verzet moet
worden. Hij blijft op deze manier ook een aanspreekpunt zijn voor elk individueel bestuurslid én van
elk team.

5. Financiering en schenkingsbudget
5.1 Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiele duurzaamheid
van de organisatie
Stichting Co Cycling organiseert jaarlijks een evenement, de eerder genoemde Co Cycling tour. De
financiering van dit evenement komt tot stand door middel van bijdrage van deelnemers,
sponsorgelden en donaties. Het doel is om de kosten te dekken met sponsorgelden zodat het
inschrijfgeld en alle donaties volledig ten goede komen aan het goede doel.
Wij hebben geen selectief sponsorbeleid. In ruil voor sponsoring bieden wij reclame en
communicatie uitingen.

5.2 Bestedingsbeleid
Bestuurders van de stichting Co Cycling ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegelden.
Algemene bestuurskosten zullen tot een redelijkerwijs aanvaardbare hoogte worden vergoed. Echter
dit zal niet het functioneren van het bestuur mogen belemmeren. Er is geen sprake van wervings- ,
administratie- en beheerskosten.
Om risicovolle investeringen tegen te gaan, mogen bestuursleden uitgaven boven de 100 euro niet
zonder overleg met de penningmeester doen. De penningmeester zal grote investeringen ( groter
dan 1000 euro) overleggen met de vergadering. Om zo transparantie te waarborgen.

5.3 Verwacht jaarlijks budget voor schenkingen
Om het jaarlijkse schenkingsbudget zo groot mogelijk te maken streeft de Stichting ernaar om de Co
Cycling tour met minimale uitgaven te organiseren. Afgelopen jaar hebben heeft ze een bedrag van
circa 9000 euro mogen schenken aan de Stichting Ambulance Wens, wij hopen dit bij de komende
editie te verdubbelen.

5.4 Kostenstructuur van de instelling
Zoals eerder vermeld streeft de stichting ernaar om de Co Cycling Tour met minimale kosten te
organiseren, dit proberen wij te bewerkstelligen door sponsoring in natura. Wij verwachten dat de
omvang van het evenement de komende jaren zal groeien en daarmee de vaste lasten ook zullen
toenemen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Geld dat overblijft na het bekostigen van de vaste
lasten zal worden geïnvesteerd in de toekomst van de stichting.

6. Vermogensbeheer
6.1 Beleid vermogensbeheer
De stichting Co Cycling is rekeninghouder bij de ABN AMRO NV, zo beschikken bestuurders en
beleidsbepalers niet persoonlijk over het vermogen van de stichting. De penningmeester is
verantwoordelijk voor het financiële beleid.

6.2 Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw
De stichting Co Cycling voldoet aan de ANBI voorwaarden ten aanzien van het eigen vermogen, dit
betekent dat de stichting niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van
de instelling. Meer dan 90% van de inkomsten van de stichting gaat naar het goede doel. We streven
ernaar 10% van de inkomsten als eigen vermogen op te bouwen. Hiermee willen wij de vaste lasten
bekostigen zodat de continuïteit van de stichting gewaarborgd blijft.

7. Bijlagen
7.1 Statuten
7.2 Jaarrekening
7.3 Uittreksel Kamer van Koophandel
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