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1. Voorwoord
Het bestuur van de Stichting Huifbedrijden De Bevelanden biedt u graag en ook met
enige trots het eerste jaarverslag 2013 aan. Hoewel dit stichtingsjaar gezien de datum van
oprichting niet twaalf maar een achttal maanden betreft en, in tegenstelling tot de
nadrukkelijke wens en verwachting, de doelstelling zoals opgenomen in de statuten en het
beleidsplan nog niet kon worden waargemaakt, hecht het bestuur eraan o.a. uit oogmerk
van transparantie naar fondsengevers, sponsoren, donateurs, belangstellenden en
vertegenwoordigers van toekomstige cliënten, evaluatie en verslag te doen over de periode
van de start tot 31 december 2013. Hoewel niet helemaal gelukt, is het verslag zo kort
mogelijk gehouden. Voor een eerste jaarverslag wordt dat wellicht niet storend gevonden.
In dit voorwoord wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om waardering en
hartelijke dank uit te spreken aan de vrijwilligers, hun partners en familie, fondsengevers,
sponsors, materiële ondersteuners en belangstellenden voor hun bijdrage in wat voor vorm
ook bij het op- en uitbouwen van de stichting. Zonder hun inzet of financiële ondersteuning
zou er geen Stichting Huifbedrijden De Bevelanden zijn.
Aan het eind van het eerste stichtingsjaar is, met enerzijds meerdere toezeggingen
betreffende meerdere aanzienlijke donaties, dus met zicht op voldoende financiën om de
noodzakelijke middelen aan te schaffen om te starten, en anderzijds een solide gevormde
organisatorische basis, de focus gericht op de toekomst, het jaar 2014 en uiteraard op het
halen van de doelstelling, namelijk 'de gehandicapte laten genieten op het ligzeil boven de
paarden in de huifbedwagen'.
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2. Bestuurszaken
Op 29 april 2013 werd door het huidige bestuurslid Ina de Kok in de kantine van OCStables te Kamperland een samenkomst georganiseerd van een groot aantal potentiële
vrijwilligers. Door Hans Koldijk van de Stichting Huifbedrijden Goeree Overflakkee te
Ouddorp werd uitleg gegeven over een aantal ins en outs met betrekking tot het van de kant
duwen van een stichting huifbedrijden. Ook werd er door de diverse aanwezigen onderling
gecommuniceerd over het hoe en wat en vooral over het verder doorzetten van de
oprichting van een stichting huifbedrijden op Noord-Beveland. Deze avond in april kan wel
beschouwd worden als het informele startschot voor het huifbedrijden op de Bevelanden.
Kort na deze aprildag werd het bestuur gevormd. Een viertal enthousiastelingen
wiens personalia in de bijlage zijn vermeld, gingen aan de slag om de voor hen redelijk
onbekende materie van 'huifbedrijden met meervoudig gehandicapten' in een stichting te
gieten en deze verder op te bouwen en te formaliseren. De door de bestuursleden, ieder
binnen zijn toebedeelde taak, verzamelde informatie over het huifbedrijden en het
vervolgens vorm geven aan de daarvoor benodigde stichting werd na enkele besprekingen
en vele onderlinge contacten omgezet in daadwerkelijk handelen.
Stichting Huifbedrijden De Bevelanden werd middels de acte van notaris Herwig te
Vlissingen op 15 juli 2013 een formeel feit. Inschrijving in de Kamer van Koophandel volgde
en door de Belastingdienst werd op verzoek de zogenaamde Anbi-status verleend.
Het bestuur kwam elke maand een avond bij elkaar om de relevante zaken te
bespreken en besluiten te nemen. Van elke vergadering werd een verslag gemaakt en van de
af te werken actiepunten werd een lijst opgesteld en bijgehouden. De notulen zijn voor
belangstellenden in te zien bij de secretaris. Behalve de meer formele besprekingen waren
er vele onderlinge persoonlijke contacten en werd er gecommuniceerd per telefoon en mail.
In de zomer werd een kortetermijn-beleidsplan geschreven en de begroting
2013/2014 opgesteld, dat laatste met enig advies van de heer A.G (Arnold) van den Ende van
Accon / Avm te Goes. Benevens deze bescheiden werden een aantal zaken geregeld en
beschreven op het terrein van vrijwilligersbeleid en werden (bestuurs)huishoudelijke
afspraken opgenomen een in reglement.
Hoewel niet helemaal duidelijk en concreet beschreven in het beleidsplan was er
sprake van een aantal uitgangspunten die dienden te worden gerealiseerd c.q. op orde
dienden te zijn voordat daadwerkelijk met het huifbedrijden met gehandicapten zou worden
aangevangen. Deze punten betroffen zaken zoals financiën, taakgeschikt- en
taakbekwaamheid (middelen en mensen), veiligheid, verzekering, externe communicatie en
promotie.
Het tijdspad, dat gaandeweg het jaar 2013 werd geboren, wees uit dat ernaar werd
gestreefd om begin september/oktober 2013 daadwerkelijk te starten met het
huifbedrijden.
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Waarschuwende geluiden om de tijdlijn aanzienlijk ruimer te stellen werden liever
niet gehoord en aanvankelijk weggeschoven. Dit had alles te maken met enthousiasme
maar ook met redelijke onervarenheid op het terrein van stichtingsorganisatie. De
gehanteerde tijdlijn van planning diende i.v.m. voor het gevoel tergend langzame maar
begrijpelijke procedures om voldoende fondsen te werven, meerdere keren te worden
bijgesteld.
Het bijstellen van de tijdsplanning betekende echter niet dat er zittend in een hoekje
een afwachtende houding kon worden aangenomen. Nee, het werd een periode van allerlei
formele zaken afregelen, een middelen- en wensenlijst opstellen, offertes aanvragen,
contractjes opstellen, aanmerkelijk veel fondsenaanvragen en subsidieaanvragen
invullen/maken en opsturen, oefenen met vrijwilligers in een andere regio, informatie
vragen bij andere huifbedstichtingen, goede en volledige verzekeringen nazoeken,
communiceren met zorginstelling van potentiële cliënten enz.
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3. Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers, incluis de bestuursleden, betrof op 31 december 13 dames en
3 heren. Onder bijlage 8.1 is een lijst van hun namen gevoegd. Behalve door daadwerkelijk
aangemelde vrijwilligers werden er ook door partners en familie van vrijwilligers ten
behoeve van de stichting belangrijke activiteiten en werkzaamheden uitgevoerd.
In de maanden juni, juli en augustus hebben een aanzienlijk aantal vrijwilligers op de
maandagochtend, in Ouddorp bij de Stichting Goeree Overflakkee, op het gebied van zorg en
mennen in meer of mindere mate ervaring opgedaan met gehandicapten op het ligzeil van
de huifbedwagen. Een deel van augustus en in september/oktober is in de binnenrijbak van
OC-Stables te Kamperland het oefenen voortgezet van het rijden met de toekomstige
stichtingshuifbedwagen en de Fjorden van Stalhouderij de Kok.
Om de vrijwilligers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen hun
stichting en de activiteiten van het bestuur, werd hen elke maand door het bestuur een
nieuwsbrief toegestuurd. Ook werd met hen gecommuniceerd middels Facebook.
De genoemde nieuwsbrief werd behalve aan de vrijwilligers ook verzonden aan
Accon/Avm, Kees van Hee van OC-Stables en notaris Herwig.
Ten behoeve van de aanwezigheid van meerdere vrijwilligers van SHDB met
presentatie van de toekomstige huifbedwagen op de markt te Goes voor de door Lions Goes
Wilhelmina georganiseerde Kerstmannenloop, werden in het kader van herkenning,
saamhorigheid en promotie groene (kleur van de huifbedwagen) truien aangeschaft met het
logo van SHDB. Alle vrijwilligers hebben intussen de betreffende trui ontvangen.
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4. Werving van gelden
Een van de uitgangspunten bij dit onderdeel was dat niet eerder zou worden gestart
met het huifbedrijden dan nadat er een goede financiële basis was gelegd voor aanschaf van
deugdelijke noodzakelijke middelen en de exploitatiedekking voor minimaal twee jaar. De
grote vraag daarbij was hoe de stichting het benodigde begrotingsbedrag van totaal € 49470
op redelijk korte termijn gerealiseerd kon krijgen. Bij de aanschaffing- / exploitatiebegroting
is daarbij uitgegaan van een minimale begroting (noodzakelijke middelen met exploitatie)
en een maximale begroting waarbij nog een aantal gewenste middelen waren opgenomen.
Onbekend met de materie van fondsenwerving werd een oriëntatietraject opgestart.
Internet werd uitgekamd, de bibliotheek werd regelmatig bezocht en niet te vergeten bij
andere stichtingen werd info ingewonnen. De uitkomst hiervan was de informatie dat gelden
konden worden verkregen door aanvragen te doen bij goededoelenfondsen,
subsidieverzoeken in te dienen bij gemeenten en provincie, contacten maken met
serviceclubs zoals Lions, Rotary en Kiwanis, het zoeken van sponsoren en verzoeken doen
middels folders en gerichte schrijvens aan verenigingen, bedrijven en particulieren. Ook het
organiseren van activiteiten in allerlei vormen zou een bijdrage kunnen leveren aan het
aanvullen van de stichtingskas.
Na genomen besluit werden een aanzienlijk aantal goededoelenfondsen
aangeschreven waarvan in hun toewijzingscriteria, ruim geïnterpreteerd, de doelstelling van
SHDB terug te vinden was. Ook werden bij gemeenten en de provincie subsidieverzoeken
ingediend. Door middel van folders, mondelinge communicatie en incidenteel ook een
krantenberichtje werd de stichtingsdoelstelling onder de 'financiële' aandacht gebracht.
Geconstateerd is dat de goededoelenfondsen te maken hebben met minder inkomsten en
meer aanvragen. De berichtgeving van meerdere fondsen over het niet toekennen van een
gevraagde donatie, ondanks het feit dat er door SHDB wel werd voldaan aan de criteria, was
teleurstellend. Gelukkig waren er ook heel positieve zaken te melden.
Als bijzonder kan in deze alinea worden opgenomen het feit dat Lions GoesWilhelmina zich in oktober bij het bestuur meldde met de wel heel welkome vraag of de
opbrengst van de op 22 december 2013 in Goes te organiseren Kerstmannenloop een
betekenis zou kunnen hebben voor het financiële plaatje van de stichting. Dit aanbod werd
met alle acht bestuurshanden onder heel veel dank aangenomen. Toen realiseerde Lions dat
de opbrengst van de betreffende loop door de Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind zou
worden verdubbeld. Zoals in de betreffende bijlage vermeld was de totale financiële
opbrengst van de Lions Kerstmannenloop fantastisch en mag deze worden beschouwd als de
financiële injectie die de stichting nodig had om daadwerkelijk te starten. Deze bijzondere
vermelding doet niets af aan de grote waardering voor de aanzienlijke bijdragen door
Fundatie van de Santheuvel, Sobbe en Johanna Kinderfonds, de subsidie van de gemeente
Goes, de donaties van de ringrijvereniging De Zandruiters uit Zoutelande en de bijzondere
donaties van enkele particulieren. Het resultaat van deze fondsenwervingsactie wordt kort
weergegeven in bijlage 7.2.
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5. Cliënten
Uitgangspunt bij het opzetten van de stichting is altijd geweest dat het daadwerkelijk
starten met het huifbedrijden zou gebeuren met cliënten van de zorginstelling de Zuidwester
te Goes. Deze vorm van 'cliëntenvoorrang' is in het wat verdere verleden ontstaan toen er
nog geen vastomlijnde plannen waren voor de oprichting, maar er toch al vragende en
meedenkende geluiden kwamen vanuit de dagbestedingleiding van deze instelling. Ook de
goede contacten met de Stichting Huifbedrijden Goedereede en de Stichting Vrienden van
de Zuidwester brachten mee dat de Zuidwester in het aandachtsveld bleef. Bij het maken
van dit jaarverslag was een samenkomst bij deze zorginstelling gepland om tot concrete en
afrondende afspraken omtrent huifbedcliënten te komen.
Bij de meerdere samenkomsten van de dagbestedingleiding van de Zuidwester en de
afvaardiging van het SHDB-bestuur waren de speerpunten van bespreking behalve het
daadwerkelijk laten genieten van de cliënten in het huifbed, zorg voor en veiligheid van de
cliënten en de communicatie tussen Zuidwester en SHDB in het licht van een vlot en goed
verloop van geplande huifbedritten. Van de respectievelijke besprekingen zijn
afsprakenlijstjes opgesteld die deel uitmaken van de vergadernotulen van het SHDB-bestuur.
Het feit dat de cliënten van de Zuidwester bij de start van het huifbedrijden een
priopositie hebben wil zeker niet zeggen dat cliënten van andere instellingen of particulieren
niet in aanmerking komen. Het tegendeel is waar. Gaandeweg 2014 gaat serieus bekeken
worden hoeveel en met welke frequentie andere cliënten kunnen worden ingepast in het
opgezette huifbedrijschema. Met enkele kleinere zorginstellingen zijn hierover al
verkennende contacten geweest.
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6. Conclusies en actiepunten 2014
Enige conclusies of bevindingen zijn al terug te vinden bij de beschreven onderdelen.
De hoofdconclusie die aan het eind 2013 nog getrokken kan worden is:

Doorgaan op de wijze zoals het bestuur en vrijwilligers in 2013 zijn begonnen.
Voor 2014 staan de volgende aspecten op het planbord:
1. De werving van fondsen verder voortzetten en zo nodig eventueel uitbouwen i.v.m.
financiële continuïteit.
2. Aanschaf van de noodzakelijke middelen en materialen die in beleidsplan en
begroting zijn genoemd.
3. Het formaliseren voor zover nodig van de contracten betreffende de huur van de
paarden van Stalhouderij De Kok, de huur van de rijbak van OC-Stables en de
huifbedcliënten voor de deelname.
4. Opzet en inrichting van de stichtingswebsite.
5. Afsluiten van een aantal vereiste verzekeringen.
6. Verbetering van de vaardigheden van de vrijwilligers door o.a. een infoavond over
het omgaan met meervoudig gehandicapten en een korte cursus tilliftgebruik.
7. Daadwerkelijke start met huifbedrijden in het voorjaar van 2014.
8. Organisatie van een Open Dag, vermoedelijk in mei 2014.
9. Het beschrijven van plannen voor de langere termijn en het opstellen van de
begroting voor 2015.
10. Promotie van de fondsen die een donatie hebben geschonken. Naleven van de
gestelde criteria van deze fondsen.
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7. Bijlagen

7.1

Bestuursleden / Vrijwilligers per 31 december 2013

Voorzitter :

Theophilus Mattheus Josephus van HECKE, geboren te Terneuzen op
28 november 1947, wonende 4371 TG Koudekerke (gem. Veere),
Drakensteynlaan 24

Secretaris :

Miranda SPORRY, geboren te Vlissingen op 13 juli 1973, wonende 4491
EX Wissenkerke (gem. Noord-Beveland), Weststraat 16a

Penningmeester :

Hendrika Wilhelmina MARKUSSE, geboren te Kortgene op 12 juli 1964,
wonende 4493 NE Kamperland (gem. Noord-Beveland), Baas Huisweg
12

Lid :

Klazina Wilhelmina de KOK, geboren te ’s Heer Arendskerke op 11 april
1966, wonende 4491 EH Wissenkerke (gem. Noord-Beveland),
Ooststraat 26

Vrijwilligers :

Jessica Zuijdweg Kamperland
Rianka Hendrikse Kortgene
Wilma Hendrikse Wissenkerke
Lidy de Kok ’s Heerenhoek
Ingrid en Jan-Willem Maranus Kortgene
Brenda van Leeuwen Wissenkerke
Corine Augustijn Kamperland
Evelien de Vries Wissenkerke
Pascalle Dittner Kortgene
Petra Verhulst Colijnsplaat
Marscha Biemans Kortgene
Jan Maranus Grijpskerke
Kees Weterings Wissenkerke

.
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7.2

Resultaat fondsenwerving en donaties

Lions Goes-Wilhelmina (toezegging) opbrengst Kerstmannenloop € 6000 (o.a. voor aanschaf
huifbedwagen/tillift)
Nederlandse Stichting Gehandicapte KInd (toezegging) door bemiddeling van Lions
verdubbeling van opbrengst Kerstmannenloop € 6000 (o.a. voor aanschaf huifbedwagen/
tillift)
Fundatie van de Santheuvel, Sobbe (toewijzing € 3000 gelabeld aan de huur van geschikte
paarden)
Johanna Kinderfonds (toezegging € 3000 gelabeld aan de aanschaf van een tillift)
Vrienden van de Zuidwester ( toezegging financiële ondersteuning, nadere uitwerking)
Gemeente Goes € 1000 donatie voor gebruik binnen de stichtingsbegroting
Ringrijvereniging De Zandruiters te Zoutelande € 200
Donaties door particulieren :
fam. van der Moere-Markusse, Baas Huisweg te Kamperland
fam. Van Yperen, Koningin Emmaweg te Vrouwenpolder
fam. K. Wielemaker, Lange Voorhout te Koudekerke
mevr. Lidy de Kok, Prins Hendrikstraat te s Heerenhoek

7.3

Sponsoring (diverse vormen)

Accon/Avm adv en Acc te Goes
Notaris Herwig te Vlissingen
OC-Stables te Kamperland
Pieters Grafisch Bedrijf B.V. te Groede
Stalhouderij de Kok te Wissenkerke
Stichting Dupla Noord-Holland
Stichting Huifbedrijden Goeree Overflakkee te Ouddorp
Stichting Vrienden van de Zuidwester te Spijkenisse
Vervaet van Weele te Wolphaartsdijk
BenikZichtbaar te Kruiningen
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7.4

Resultatenrekening / balans 2013
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