BELEIDSPLAN 2017 TOT EN MET 2022 STICHTING PARKINSON IN BEWEGING
Doelstelling en werkzaamheden van de stichting
De stichting heeft ten doel: het bevorderen en stimuleren van verschillende vormen van beweging
bij Parkinson- patiënten en voorts al hetgeen dat hiermee verband houdt.
De stichting wil door
a. het organiseren van danstrainingen, boks-, yogalessen en andere bewegingsvormen;
b. de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van mensen met Parkinson verbeteren,
c. het vergemakkelijken van de acceptatie van de ziekte van Parkinson en
d. het creëren van een gevoel van saamhorigheid en het voorkomen van isolement;
e. het inspireren van zorgverleners om bewegingsprojecten op te zetten in de regio
De stichting verstrekt financiële middelen ten behoeve van dans-, boks-, yoga-, zwem- en andere
Bewegingsprojecten in Noord-Nederland.
De stichting wil graag samenwerken met het Parkinson Net en de Parkinsonvereniging.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het verwerven van gelden
De Stichting Parkinson in Beweging is een onafhankelijke regionale instelling met volledige
rechtsbevoegdheid.
De stichting doet beroep op zorgverzekeraars, fondsen, bedrijven, overheden en particulieren voor
de noodzakelijke middelen.
Het bestuur van de stichting
Het bestuur van de Stichting Parkinson in Beweging is onbezoldigd.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door leden werkzaam als deskundige op het gebied van
de ziekte van Parkinson en leden die lijden aan de ziekte.
De bestuursleden zijn woonachtig in het werkgebied van de stichting.
Het bestuur kent op dit moment één vacature.
De stichting overweegt om een raad van advies in te stellen met personen met een bestuurlijke,
juridische, financiële dan wel medische achtergrond.
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Het huidige bestuur:
Voorzitter de heer P. Kempenaar, verzekeringsdeskundige;
Secretaris mevrouw B. Koelmans, fysiotherapeut Parkinson Net;
Penningmeester de heer P.A. van Dijk, notaris.

De besteding van gelden
De gelden die de stichting heeft verworven zullen worden besteed aan:
Intern:
Het opzetten van een website, het opbouwen van een administratieve organisatie, het
aanvragen van de ANBI status bij de belastingdienst.
Extern:
Het financieren van de opzet van verschillende bewegingsprojecten voor Parkinson patiënten in
Noord Nederland; het is de bedoeling om naast de in de noordelijke provincies aanwezige
bewegingsgroepen tenminste een verdubbeling van de dans-, yoga en andere specifieke groepen na
te streven in 2017 en een verdere uitbouw in de jaren 2018 tot en met 2022.
Gemiddeld zullen de kosten van het opzetten en in stand houden van een specifieke
bewegingsgroep ongeveer € 2500 per jaar bedragen ( prijspeil 2017). Een specificatie van de kosten
zijn als BIJLAGE aan dit beleidsplan gehecht.
Effectiviteit van de bewegingsprojecten
De stichting streeft er naar om de effectiviteit van haar projecten bij Parkinson patiënten te laten
monitoren op wetenschappelijke wijze; er zal aansluiting worden gezocht bij instellingen die hier aan
kunnen bijdragen.
Innovatie
De stichting stimuleert de ontwikkeling van innovatieve bewegingsactiviteiten.
Kunst en cultuur
De stichting wil de bewegingsactiviteiten mede bevorderen en ontwikkelen als uiting van kunst en
cultuur.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De stichting zal de status van ANBI instelling bij de belastingdienst aanvragen. Als die status wordt
verkregen dan zullen erfstellingen, legaten en schenkingen aan en door de stichting zijn vrijgesteld
van heffing van erg- en schenkbelasting.
Bovendien kunnen bedrijven en particulieren voordeel aftrek krijgen van vennootschapsbelasting en
inkomstenbelasting indien zij schenkingen verrichten aan de stichting.
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Kamer van Koophandel/Bankrekening
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67726429
De stichting heeft een bankrekening bij de ING Bank nummer: NL95INGB0007503394.

Leeuwarden, maart 2018.
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