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Beleidsplan Stichting BijdeHandjes Oss

Stichting BijdeHandjes Oss is in 2015 opgericht met als doel activiteiten te organiseren
voor kinderen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking, in de leeftijd van 4
tot 14 jaar. Dit maken we mogelijk door regelmatig een activiteit te organiseren met
een afwisselend programma , zoals knutselen, spelletjes, buitenspelen, muziek maken
en naar de speeltuin gaan.

Algemeen
Op 23 maart 2015 is de Stichting BijdeHandjes Oss opgericht.
Na bijna elf jaar actief te zijn geweest onder de vleugels van de Wijkstichting hebben de
vrijwilligers van de club “Bijdehandjes” besloten als eigen stichting verder te gaan.
De reden hiervoor is dat sponsoring en fondsenwerving wat eenvoudiger zal worden.

Organisatie
Onze werkzaamheden
In grote lijnen komen onze werkzaamheden neer op het organiseren van afwisselende
activiteiten. Een club die leuk en gezellig is en waar niks moet. Er wordt gewerkt vanuit
een duidelijk structuur. De kinderen worden begeleid door een groep enthousiaste
vrijwilligers. De activiteiten worden 2 tot 3 keer per maand op woensdagmiddag
georganiseerd van 14.00 tot 16.30 uur in buurthuis De Deel, Treubstraat 27, Oss.
Voornoemd buurthuis is gelegen in de wijk Ruwaard.
Gezelligheid staat bij ons voorop, niks moet, en de kinderen moeten het vooral leuk
vinden, en het gevoel hebben ergens bij te horen. Net zoals hun gezonde broertjes en
zusjes.
Het programma is afwisselend, en bestaat uit knutselen, spelletjes doen, zingen, buiten
spelen, muziek maken, verkleedpartijen, naar de speeltuin, etc.
We werken door het jaar heen met thema’s:
 de jaargetijden
 de feesten (Sinterklaas, kerstmis, carnaval, Pasen)
 de start en het eind van het seizoen
 speciale thema’s zoals “muziek in je dagelijks leven”, of “dieren”
 kleine uitstapjes, naar de speeltuin Elkerlyck
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We werken vanuit een vaste structuur, dat geeft de kinderen duidelijkheid en houvast. Zo
openen we de middag met ons vaste clublied “En beide handjes de lucht in en zing maar
lekker mee”, en we sluiten de middag er ook mee af.
Aan het eind van de middag krijgt ieder kind een briefje mee naar huis voor de volgende
keer. Op het briefje staat het programma voor de volgende keer en eventuele
opmerkingen / aandachtspunten.
Programma van een middag bij de BijdeHandjes:
Opening (kringgesprek, clublied, uitleg van het programma)
Deel 1 van het programma (creatief element, muziek of spel)
Pauze met drinken, fruit en een koekje; toiletgang
Deel 2 van het programma (creatief element, muziek of spel)
Afsluiting met kringspel, clublied en uitdelen van het briefje voor de volgende keer
We spelen zo vaak als mogelijk buiten; voor de kinderen is dit erg belangrijk want we
spelen op de speelplaats waar ook gezonde kinderen spelen.
Een keer per jaar (in de maand juni) organiseren wij een ouderavond voor de ouders.
Kinderen
Stichting BijdeHandjes Oss is in 2015 opgericht met als doel activiteiten te organiseren
voor kinderen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking, in de leeftijd van 4 tot
14 jaar. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kan het bestuur besluiten om hiervan
af te wijken.
Peildatum is 1 augustus van het betreffende jaar.
Kinderen mogen 3x proef draaien/sfeer proeven. Hierna besluit het bestuur al of niet tot
definitieve toelating.

Belangrijke pijlers:

In het beleid van Stichting BijdeHandjes Oss staat een aantal pijlers centraal, namelijk:
Onbezorgdheid:
Leven met een (ernstige) verstandelijke en of lichamelijke beperking brengt doorgaans al
heel veel zorgen met zich mee. Juist daarom is het ons streven om deze kinderen
regelmatig een onbezorgde middag te bezorgen. Dit realiseren we door het organiseren
van afwisselende activiteiten zoals knutselen, spelletjes, buitenspelen, muziek maken en
naar de speeltuin gaan. Gezelligheid staat bij ons voorop, niks moet, en de kinderen
moeten het vooral leuk vinden, en het gevoel hebben ergens bij te horen. Net zoals hun
gezonde broertjes en zusjes.
Vrijwilligers:
Stichting Bijdehandjes Oss werkt alleen met vrijwilligers. De activiteiten worden
georganiseerd door een groep van enthousiaste vrijwilligers, die tevens de activiteiten
begeleiden. Zij zijn stapelgek op deze kindjes. Kortheidshalve wordt verwezen naar het
document “vrijwilligersbeleid”.
Betaalbaarheid:
Stichting BijdeHandjes Oss is een goed doel en géén commerciële instelling. De ouders van
kinderen met een (ernstige) verstandelijke en of lichamelijke beperking hebben vaak al op
allerlei vlakken te maken met noodzakelijke aanpassingen. Hiermee zijn vaak veel kosten
gemoeid. Daarom vinden wij het extra belangrijk om onze doelgroep op een betaalbare
manier een mooie dienst te bewijzen. De ouderbijdrage bedraagt dan ook slechts € 50,per schooljaar.
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Werven van gelden
Om onze doelstelling waar te kunnen maken, zijn extra gelden nodig, want de jaarlijks te
ontvangen ouderbijdragen zijn verre van toereikend om de activiteiten te bekostigen.
Daarnaast hechten we veel waarde aan kwaliteit en variëteit in activiteiten, wat uiteraard
ook z’n prijs heeft.
Volledig zelfstandig
Stichting BijdeHandjes Oss draait al sinds 2004 volledig zelfstandig. Dat wil zeggen: zonder
steun of subsidie van de overheid. Wel krijgt de stichting support van diverse bedrijven en
instellingen die hen een warm hart toedragen. Dankzij deze hulp en de inzet van vele
vrijwilligers, heeft Stichting BijdeHandjes Oss afgelopen jaren al heel veel kinderen met
een verstandelijke en of lichamelijke beperking blij kunnen maken.
Sponsors en donateurs & vrienden
Stichting BijdeHandjes Oss heeft enkele sponsors en donateurs, die eenmalig c.q. jaarlijks
een bijdrage betalen dan wel een sponsoring in natura. Daarnaast heeft de Stichting ook
een aantal vrienden, die ons goede doel een warm hart toedragen. Deze vrienden bestaan
voor een deel uit bedrijven en instellingen en voor een deel uit particulieren die eenmalig
c.q. jaarlijks een bedrag aan Stichting BijdeHandjes Oss overmaken.

Het beheer van het vermogen
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden/activiteiten ten behoeve van de doelstelling van de
stichting.

De besteding van het vermogen
Projecten
Naast bovengenoemd vermogen, spaart Stichting BijdeHandjes Oss, indien daartoe
financiéle ruimte voor aanwezig is, voor een project, zoals bijv. een jeugdkamp.
Voor een dergelijk project sparen we vaak langere tijd (ca. twee jaar) achtereen. We
vragen vooraf een offerte op en zodra het geld dan na langere tijd bijeen is, wordt deze
activiteit ook direct ingepland.
Continuïteit van de stichting
Ondanks dat Stichting BijdeHandjes Oss alleen werkt met vrijwilligers, worden er wel
kosten gemaakt voor het dagelijkse functioneren van de stichting.
In eerste instantie gaat het hierbij om beheerkosten van de stichting (o.a. bankkosten,
huur en belastingen).
In tweede instantie worden er ook kosten gemaakt voor kantoormiddelen, voor de
informatievoorziening, zoals informatie- en promotiemateriaal en het in de lucht houden
en actueel houden van de website.
Financiële verantwoording
Een verdere financiële verantwoording treft u aan in ons financiële jaarverslag dat elders
op de website gepubliceerd wordt. Aangezien de stichting pas dit jaar is opgericht, zal het
1e jaarverslag pas in 2016 worden gepubliceerd.

Het beschikken over het vermogen
Op grond van artikel 4 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de
besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele
persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele persoon
beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
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