Beleidsplan Stichting Happy Wings 2019
Voorwoord
Voor u ligt het tweede beleidsplan van Stichting Happy Wings. Het voorgaande beleidsplan is opgesteld in 2017.
Inmiddels kunnen doelen worden bijgesteld en zijn er nieuwe plannen in ontwikkeling. Dit maakt dat het
beleidsplan aangepast en geactualiseerd dient te worden. Dit beleidsplan omvat de doelstellingen voor het jaar
2019. Het voormalige beleidsplan komt hiermee te vervallen.
Inleiding
Stichting Happy Wings is opgericht vanuit de wens van valkeniers Martin en Max Doderer om kinderen en
volwassen met een lichamelijke of verstandelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen.
Zij geven met hun vogels geen vogelshows of demonstraties, maar laten, van heel dichtbij, de schoonheid van
deze vogelsoorten zien en vertellen er boeiend over. Inmiddels bezoeken zij op regelmatige basis met hun
vogels scholen voor speciaal onderwijs en zorginstellingen, waarbij de leerlingen en cliënten op een ontspannen
manier met de vogels in aanraking komen. De vogels van Stichting Happy Wings zijn rescue vogels. Ooit
verwaarloosd of niet meer welkom. Nu liefdevol opgevangen en verzorgd. De valkeniers beschikken over alle
benodigde vergunningen en zijn benoemd tot erkend leerwerkbedrijf voor het VMBO.
Inmiddels is de wens gegroeid om de activiteiten uit te breiden en op een eigen locatie, een zorgboerderij te
openen om zo een groter aanbod aan mogelijkheden te kunnen bieden aan mensen met een zorgindicatie. Het
komend jaar zal in het teken staan van het opbouwen en openen van de zorgboerderij met daarbij het werven
van donateurs en sponsoren, om de benodigde gelden bijeen te krijgen om dit doel te kunnen bereiken en te
kunnen continueren.
Termijn
Voor het jaar 2019 is een jaarplan opgesteld met daarin opgenomen de activiteiten die zullen plaatsvinden om
het gestelde doel te bereiken. Tevens is ook de meerjarenbegroting opgesteld. De activiteiten betreffen het
opbouwen van de zorgboerderij, het onderhouden van relaties zoals sponsoren en instanties, het leggen van
contacten met (mogelijk toekomstige) cliënten en het verkrijgen van de benodigde fondsen om deze doelen te
bereiken. Hiervoor worden sponsors en donateurs gezocht. Het jaarplan en de begroting is op te vragen bij de
stichting of in te zien op de website www. happywings.nl.
Missie
Met Stichting Happy Wings willen de valkeniers op een kleinschalige, persoonlijke en ontspannen manier,
kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking met roofvogels in aanraking laten
komen, waarbij plezier en verrijking van het leven voorop staan.

Visie
Stichting Happy Wings wil zich in de komende jaren ontwikkelen tot een begrip binnen de zorginstellingen,
waarbij zoveel mogelijk mensen met een beperking even hun beperking kunnen vergeten en een onvergetelijke
ervaring kunnen opdoen.
Doelstelling
Stichting Happy Wings wil mensen met een zorgindicatie: langdurig zieke kinderen, mensen met een beperking
en ouderen, dagbesteding bieden op een vaste locatie. Hen de mogelijkheid bieden uit hun comfortzone te
stappen en te ervaren dat zij meer kunnen en zijn dan hun beperking. Hierdoor zal het zelfvertrouwen
toenemen. Om dit te kunnen bereiken zal zij, zonder winstoogmerk, in 2019 een zorgboerderij openen. Tevens
zullen de bezoeken aan scholen voor speciaal onderwijs en zorginstellingen gecontinueerd worden.
Strategie
Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken zal Stichting Happy Wings in 2019 haar activiteiten richten op
het leggen van contacten met instanties en overkoepelende instellingen, het werven van donateurs en het
vinden van sponsoren en fondsen. Deze activiteiten zullen opgenomen en uitgewerkt worden in het eerder
genoemde jaarplan.
Huidige situatie
In 2018 zijn in totaal 19 scholen voor speciaal onderwijs en 11 zorginstellingen bezocht. Hiermee is het
voormalige doel, gesteld in november 2017, behaald.
Organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden:
- de heer M. Doderer (voorzitter);
- mevrouw P. Kooijman (secretaris);
- mevrouw C. van Berge (penningmeester).
Contactgegevens
Stichting Happy Wings
Aurora 3
1716 DN OPMEER
(info@happywings.nl)
De stichting is opgericht op 19 augustus 2015 in de gemeente Alkmaar.
Ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 63977745.
De statuten van de stichting zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 25 augustus 2015.
De stichting geniet een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN-nummer 85547436

Beloningssysteem
Het bestuur werkt op vrijwillige basis voor de stichting. Zij krijgt een onkostenvergoeding voor gemaakte
reiskosten en gemaakte kosten voor het bijwonen van vergaderingen.
Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De valkenier ontvangt van de stichting een vergoeding voor het
afleggen van de bezoeken. De overige activiteiten en werkzaamheden worden door het bestuur en vrijwilligers
verricht.
Financiën
In november 2017 heeft de stichting tijdens een sponsorbijeenkomst bekend kunnen maken dat twee sponsoren
zich voor een langere periode aan de stichting verbonden hebben. Tijdens deze bijeenkomst hebben deze
sponsoren elk een groot bedrag gedoneerd. In december 2018 heeft de stichting een donatie van een
serviceclub in ontvangst mogen nemen. Meer gedetailleerde informatie omtrent de financiën vindt u in het
(financieel) jaarverslag. Dit jaarverslag is op te vragen bij de stichting of in te zien op de website www.
happywings.nl.
Werven van gelden
Om de zorgboerderij een goede start te geven is een bedrag van minimaal € 60.000 euro nodig. Om dit doel te
bereiken worden sponsoren en donateurs gezocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wervingskanalen als
koude acquisitie, (social) media en de netwerken van het bestuur en de vrijwilligers. Tevens is aan beoogde
donateurs aangegeven dat het mogelijk is te doneren in natura, waarbij gedacht kan worden aan
bouwmaterialen etc. of het ter beschikking stellen van mankracht of materieel.
Beheer en besteding van het vermogen
De thans nog aanwezig gelden en toekomstige gelden zullen gebruikt worden voor de opbouw van de
zorgboerderij en voor de bezoeken aan scholen en zorginstellingen. Gelden die nog aanwezig zijn na het starten
van de zorgboerderij zullen ingezet worden voor de continuering van de zorgboerderij en de bezoeken aan
scholen en zorginstellingen.
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