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Stichting Plons
Postbus 4131
3006 AC  Rotterdam
Tel. 084 003 1343

Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Plons. De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 
18 maart 2004 en gevestigd te Rotterdam en biedt watersportactiviteiten voor mensen met een beperking.

Bijna 10 jaar na de oprichting zijn wij zeer trots op de behaalde resultaten, de forse omvang van de huidige activiteiten en 
de ontwikkeling van nieuwe wedstrijd- en watersportactiviteiten voor sporters met een beperking. Dit alles is alleen maar 
mogelijk door de steun en het vertrouwen van onze sponsors (en vrijwilligers). 

Vandaag de dag hebben wij een actieve pool van meer dan 100 vrijwilligers en een gesponsorde vloot van 4 zeilboten en 
1 rescueboot. Jaarlijks hebben meer dan 1000 deelnemers op de Kralingse Plas in Rotterdam een onvergetelijke tijd in 
een relatief veilige omgeving. 

Wij hebben ons gerealiseerd dat de forse groei van de afgelopen jaren ook om bezinning vraagt: Welke omvang willen wij 
uiteindelijk bereiken? Wat moeten we daarvoor doen? En hoe kunnen we dat wat is bereikt bestendigen? Wat kan beter 
of anders? In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor de komende jaren beschreven.
 
Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting Plons en in het bijzonder voor onze (potentiële) 
donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven. 

Het is onze stip aan de horizon!

Rotterdam, december 2013 
Bestuur Stichting Plons
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1 - Introductie Stichting Plons

die wil voorzien in stimulerende (sportieve) activiteiten 
op het gebied van watersport voor mensen met een 

Sportdeelname Onderzoek, RSO) is gebleken dat met 
name het zeilen een zeer geschikte vorm van sportbeoefe-
ning is voor mensen met een beperking. Daarnaast is deze 
vorm van vrijetijdsbesteding ook goed voor de gezondheid 
en de sociale contacten. 

Stichting Plons heeft een aantal trajecten ontwikkeld 
waaronder aanbod in het kader van sportstimulering 
voor scholieren uit o.a. het speciaal onderwijs, voor 

vervangende tehuizen (GVT’s) en intramurale instellingen. 
Voor deze mensen is vaak weinig te kiezen als het gaat om 
sport, vrije tijd en educatie.

Hiervoor hebben wij in het zeilseizoen op iedere dinsdag 
en donderdag alsmede tweewekelijks op zondag het traject 
‘Begeleid zeilen’.
om hun mogelijkheden en grenzen te ontdekken. De één 
voelt zicht door het vasthouden van een helmstok of een 
lijn al een hele kapitein; met anderen kun je verder gaan. 

Sommige deelnemers krijgen individueel instructies, ande-
ren geven we in groepsverband les; dat weten ze zichtbaar 
te waarderen!

Sinds 2010 is er een meerjarig traject ingezet ter ontwikke-
ling van het wedstrijdzeilen voor lichamelijk gehandicapte 
sporters. Deels in samenwerking met het Nederlands 

In 2013 zijn wij tevens gestart met zeilcursussen voor 
zeilers met een verstandelijke beperking om het wedstrijd-
zeilen voor deze doelgroep te ontwikkelen en op 

maken. 

De thuishaven van Stichting Plons is de 
Watersportvereniging Rotterdam.
De W.S.V.R. gevestigd aan het Langepad 27, te Rotterdam 

Kralingse plas. De samenwerking die is ontstaan op deze 
fantastische locatie, wordt door velen omschreven als een 
voorbeeldfunctie voor de integratie van valide en minder 
valide watersporters in Nederland.
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2 - Het doel van Stichting Plons

Stichting Plons heeft als doel het samenbrengen van men-
sen met én zonder beperking in een zeilboot om op deze 
manier hen een zinvolle vrijetijdsbeleving te bezorgen. 

Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, positieve 
beeldvorming en plezier zijn kernwoorden die als basis 
fungeren. Hiermee bevorderen we tevens de participatie 
tussen deze doelgroepen. Samen plezier maken op het 
water staat voorop!

Deelnemers zijn mensen met een lichamelijke -, verstan-

Denk aan leerlingen uit het speciaal onderwijs of bewo-
ners van bijzondere woonvormen. Plons is bestemd voor 
iedereen met een beperking die kennis wil maken met de 

uitbreiden.

De instructeurs zijn volwassen vrijwilligers met ruime erva-
ring in de zeilsport.

Om de kosten van het materiaal en andere zaken te kun-
nen dekken zijn we volledig afhankelijk van sponsors,  

giften & donaties. Stichting Plons bestaat alleen uit 
onbetaalde vrijwilligers, allen watersporters met affec-
tie met onze doelgroepen. Wij hebben geen betaalde 
medewerkers noch is er een geldelijke beloningsstructuur 
aanwezig. Alle opbrengsten uit sponsoring, giften en 
donaties komen volledig ten goede aan de doelgroep en 
de doelstellingen van de stichting.

Watersporters komen in de eerste plaats om te sporten; 
bij Plons komen mensen dus om te zeilen. Dit betekent 
dat het uitgangspunt bij het organiseren van onze water-
sportactiviteiten de sporter is, niet zijn of haar beperkin-
gen! Plons gaat ervan uit dat mensen met een beperking 
- evenals andere sporters zelf aangeven hoe ze willen 
sporten, waar ze willen sporten en of ze daarbij geholpen 
willen worden. Onze activiteiten kunnen op een zeer actie-
ve en op een meer recreatieve manier beoefend worden.

Onze watersportactiviteiten bieden wij gratis en zonder 
kosten aan. Ook voor kleding en andere zaken die nodig 
zijn voor het zeilen is gezorgd.
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3 - werkzaamheden van Stichting Plons

voor deelnemers van Stichting Plons.

Recreatief varen onder begeleiding van ervaren water-
sporters op zondag voor individuele deelnemers.
 Groepszeilen voor scholen uit het Speciaal Onderwijs 
en groepen uit woonvormen.
 Paralympisch zeilen voor sporters met een lichamelijke 
beperking.
Wedstrijdzeilen
voor sporters met een verstandelijke beperking.

Bemanningsleden, deelnemers en vrijwilligers zorgen er 
samen voor dat het schip gezeild kan worden. De verschil-
lende werkzaamheden worden in onderling overleg ver-
deeld, zodat er voldoende ruimte blijft voor eigen initiatief. 
De begeleiding is individueel of gebeurt in kleine groepjes.

Samenwerking met derden;
Stichting Plons werkt onder meer samen met:

Dat vrijwilligers zich inzetten voor mensen met een beper-
king is bijzonder! Het onderstreept nog eens hoe geweldig 
het is dat zij zich willen inzetten om vrijetijdsbesteding 
voor een ander mogelijk te maken. Plons is trots op haar 
vrijwilligers. Daarom probeert Plons haar vrijwilligers met 
opleidingen, workshops en handleidingen extra voor te 
bereiden op het zeilen met Plons.

voor vrijwilligers en organiseren we o.a. jaarlijks EHBO, 
Vaarbewijs - en Schiemanswerk cursussen.
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4 - Organisatie-structuur 

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vijf bestuurs-
leden; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester 
en twee bestuursleden met algemene bestuurstaken. De 
bestuurders worden benoemd door het bestuur voor 
onbepaalde tijd. 

Het bestuur (december 2013): 
 

 
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin 
hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden 

-
lidmaatschap vermeden worden. Ook de bestuursleden 
ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, planning, 
-

municatie. Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse 
gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de 
stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbeslui-
ten. De taken worden verdeeld over de vijf bestuursleden 
en haar bestuurs-ondersteunende Commissies .
Hiervoor is dit beleidsplan altijd het uitgangspunt. Ook kan 
er een beroep worden gedaan op de expertise, ervaring en 
kennis van de Raad van Advies, een orgaan bestaande uit 
oud-bestuursleden van Stichting Plons. 

Commissies;
-

willigers van Stichting Plons die onmisbaar zijn voor de 
bestuur-ondersteunende werkzaamheden en het doel van 
de stichting. 
 

  Verantwoordelijk voor de vloot, inventaris en zeilmate-
rialen van Plons.

  Verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties en 
het initiëren en continueren van projecten om de baten 
van Plons aan te vullen en te vergroten.

van Plons zijn zeer ervaren in de watersport en bezitten 
een EHBO diploma en over het algemeen een vaarbewijs.
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5 - Financiering en schenkingsbudget

Werving van gelden
Stichting Plons bestuurders en haar sponsorcommissie 
zijn verantwoordelijk voor de werving van fondsen die 
nodig zijn voor de projecten. Daarbij gelden de volgende 
gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten:

met elkaar in overeenstemming zijn

zijn bedoeld voor de uitvoering van de activiteiten en 
kunnen worden verantwoord

in overeenstemming zijn het doel en de visie van de 
stichting

 (Instituut Fondsenwerving)

De geworven gelden zijn afkomstig van particuliere dona-
teurs (eenmalig of periodiek), het bedrijfsleven, actievoe-

ringsorganisaties. In 2013 is Stichting Plons gestart met 

de “Vrienden van Plons” actie.

Besteding van gelden
Aanwezige fondsen en reserves worden, conform de sta-
tutaire doelstelling besteed aan de uitvoering van activitei-
ten van Stichting Plons. Jaarlijks evalueert het bestuur alle 
activiteiten.

ANBI
Stichting Plons is door de Belastingdienst aangewezen 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan 

 

recht te betalen over erfenissen en schenkingen die de 
ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang

zijn vrijgesteld voor het recht van schenking

nootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de 
daarvoor geldende regels)

 
Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels, 
waaronder de de transparantie- en publicatieplicht volgens 

Stichting Plons voldoet daaraan en informeert op elektro-
nische wijze met betrekking tot haar functioneren via 
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6 - Vermogensbeheer

Vermogen
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door

2.  Verkregen fondsen worden ter beschikking gesteld 
voor het uitvoeren van activiteiten

3.  Na afloop van een (afgesloten) boekjaar wordt door de 
penningmeester jaarstukken opgemaakt (incl. balans 
en staten van baten en lasten), waarmee rekening en 
verantwoordelijkheid wordt afgelegd bij het bestuur

Beschikken over het vermogen
1.  Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie 

leden
2.  Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene 

stemmen vastgesteld
3.  Het bestuur kiest uit zijn midden minimaal een voorzit-

ter, een secretaris en een penningmeester
4.  Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden in de functie 

van: voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 alge-
mene bestuursleden.

5.  Het bestuur is belast met het besturen van de stichting 
en bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeen-
komsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring 
van registergoederen

6.  Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en 
buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 
komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden

7.  Het bestuur kan besluiten nemen indien minimaal een 
-

woordigd is. Bij besluitvorming heeft elk bestuurslid het 
recht tot het uitbrengen van 1 stem.

8.  Bij besluitvorming heeft elk bestuurslid het recht tot het 
uitbrengen van 1 stem

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht 
daarop door het bestuur.

1.  Jaarbegroting Stichting Plons:
  Jaarlijks wordt de begroting van Stichting Plons opge-

steld en door het bestuur goedgekeurd. Stichting Plons 
is een Nederlandse stichting welke fondsen werft

2. Financiële verantwoording Stichting Plons (per jaar): 
  Na afloop van een (afgesloten) boekjaar worden door 

de penningmeester van Stichting Plons de jaarstukken 
opgemaakt voor Stichting Plons, waarmee verantwoor-

ding wordt afgelegd bij het bestuur van Stichting Plons 
(feitelijk interne verantwoording). Onderdeel van de 
jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten, 
projectverantwoordingen, welke uiteindelijk uitmonden 
in het jaarverslag (feitelijk externe verantwoording)

3.  Financiële verantwoording Stichting Plons (per 
kwartaal):

  4x per jaar, eind elk kwartaal, wordt door de penning-
meester Stichting Plons een tussenrapportage opge-
steld voor Stichting Plons (staat van baten en lasten). 

  Deze wordt in de bestuursvergadering van Stichting 
Plons besproken.

4. Financiële verantwoording projecten: 
  Bij grotere projecten kan, al dan niet op verzoek van 

-
woording” worden afgelegd. Dit geschiedt in principe 
aan het einde van het project. Op verzoek kan ook 
tussentijds worden gerapporteerd

Beheer van het vermogen 
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct 
mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en 
hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministra-
tie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koop-
handel en onkostendeclaraties. 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk-
zaamheden, noch een onkostenvergoeding.



Beleidsplan STICHTING PLONS 2014-201612

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verant-
woord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle 
opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verant-
woord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden 
ontvangen.

Beschrijving administratieve organisatie
1.  De verantwoording voor de Financiële werkzaamheden 

van Stichting Plons liggen bij de penningmeester en de 
voorzitter

2.  Alle Financiële werkzaamheden voor Stichting Plons 

leerd door de penningmeester en de voorzitter
3.  De Financiële werkzaamheden van Stichting Plons 

omvatten o.a.:

4.  alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het voeren 
van de Financiële administratie zoals;

bankinstellingen

instellingen

bestuur

king met de sponsorcommissie
5.  Over de Financiële werkzaamheden wordt verantwoor-

ding afgelegd aan het bestuur.
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7 - Communicatie

Stichting Plons hecht er veel waarde aan om tegen mini-
male kosten deelnemers, vrijwilligers, donateurs en andere 
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier 
informatie aan te bieden. 
Dat betekent dat er op dit gebied zoveel mogelijk met 
gratis software wordt gewerkt. Openheid en transparantie 
zijn in de communicatie sleutelwoorden. 

Website 
De website www.plons.nl is een belangrijk communicatie-
kanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers. Op de 
website is informatie te vinden over al onze activiteiten. Het 
is tevens mogelijk om online donateur te worden via de 
“vrienden van Plons” actie. De website wordt voortdurend 
verbeterd en geactualiseerd. 

Intranet
-

richt op het zo optimaal laten verlopen van de activiteiten 
en doelstellingen van de stichting. Hierdoor kunnen wij te 
allen tijde online informatie opvragen die op dat moment 
van belang zijn. Als voorbeeld noemen we medische 

gegevens van onze deelnemers. Ook onze indelingen en 
planning zijn online te raadplegen in deze afgeschermde 
omgeving.
 
Nieuwsbrief 
Bij belangrijke gebeurtenissen en minimaal 1 keer per 
kwartaal wordt er een nieuwsbrief verzonden naar vrijwilli-
gers en relaties van Stichting Plons.
 
Informatiemateriaal 
Stichting Plons hoeft gelukkig niet of nauwelijks te investe-

-

De communicatie verloopt verder grotendeels digitaal. 

Sociale media
Een nieuw speerpunt van Stichting Plons vormen de 

Google + alsmede Facebook worden ingezet om een zo 
groot mogelijk publiek te bereiken en zijn gekoppeld met 
onze website waardoor nieuws op meerdere kanalen 
tegelijk gepubliceerd wordt. Ook worden er regelmatig 
nieuwe foto’s en video’s van onze activiteiten geplaatst op 
ons YouTube kanaal.
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Onze Stip aan de Horizon beschrijft onze koers in de pe-
riode 2014-2016. Het borduurt voort op het succesvolle 
(sport)beleid van de afgelopen jaren en schept mogelijkhe-
den om onze ambitie naar een volgende fase te brengen. 

Een fase waarbij behalve het recreatieve zeilen wordt 
ingezet op de ontwikkeling van het wedstrijdzeilen voor 
iedereen, ongeacht zijn of haar beperking.

Alreeds in 2011 en 2012 is een start gemaakt met de 
werving en training van mensen met een lichamelijke 

Hierbij is uiteindelijk een doorgroei gerealiseerd voor een 
aantal zeilers richting de talentpool van het verbond en zelfs 

in de periode 2014-2016 wordt onverminderd ingezet op 

traject willen wij, naast de Sonar klasse, onze vloot uitbrei-
den met een eenpersoonsboot, de 2,4mR klasse. 

In 2013 is begonnen met de opleiding en training van drie 

sport tijdens dit (inter)nationale event en vanuit Stichting 
Plons hebben we met drie teams een belangrijk aandeel 

en zonder verstandelijke beperking samen in hetzelfde 
zeilteam. Per boot bestaat een team uit 2 watersporters 
met een verstandelijke beperking en 1 reguliere zeiler 

Wedstrijdzeilen
Vanuit deze ontwikkelingen willen we tevens direct door-

zeilers met een verstandelijke beperking deel kunnen gaan 
nemen aan competities en wedstrijden op regionaal - en 
nationaal niveau. 
Onder andere door kennisdeling en voorlichting aan 
andere watersportorganisaties maar vooral door het 
organiseren van zeilwedstrijden, regatta’s en kampi-
oenschappen. De samenwerking met onder andere het 
Watersportverbond en andere partijen in dit traject is en 
blijft essentieel en zeer waardevol voor onze gezamenlijke 
doelstellingen.

met veel details om uit te werken en te laten slagen. 
Kritische vraagtekens zullen continu aanwezig zijn, maar als 
we onze beperken tot de hoofdlijnen dan zijn de plannen 
zeker te realiseren. 
In krappe tijden hoeven we geen spectaculaire toename 
van middelen te verwachten, al blijft de zoektocht hier naar 
uiteraard onverminderd doorgaan. Door inzet van onze 
vrijwilligers en effectieve inzet van het aanwezige materiaal 
kunnen we echter ook met beperkte middelen een heel 
eind komen. Onze kracht ligt juist om tegen weinig kosten, 

wen omhoog” mentaliteit onze doelen te bereiken! 

‘mee te varen’ langs onze klippen van ontwikkelingen, 
ambities en uitdagingen. Alvast namens deelnemers, 
ouders, verzorgers, vrijwilligers en bestuur; 

 Welkom aan boord! 

Bijlage 1 - Statuten
Bijlage 2 - Jaarrekening 

8 - Stip aan de Horizon





Stichting Plons

www.plons.nl

Postbus 4131

3006 AC – Rotterdam 

Telefoonnummer:  084 - 003 13 43

E-mail: info@plons.nl

IBAN:  NL88INGB0004537066 

ANBI Nr.  22805 

 

Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond


