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Inleiding  
 
Stichting Sociaal en Vitaal maakt zich sterk voor een meer leefbare en vitale regio door groepen, organisaties of 
instellingen te ondersteunen die zich daarvoor inzetten. We stellen ons ten doel om ondersteuning te bieden 
aan organisaties in de regio (Fryslân) (en later ook daarbuiten) die dat hard nodig hebben. Met verenigde 
(bestuur)krachten maken we de verbinding met donateurs, vrijwilligers en bedrijven om de kerndoelen van de 
organisatie succesvol te kunnen behalen. In de komende jaren stelt de Stichting zich ten doel om voldoende 
financiële middelen te vergaren om een duurzame rol van betekenis te kunnen spelen in de regio, maar ook 
zeker daarbuiten. De Stichting wil structureel ondersteuning kunnen bieden om in meer of mindere mate van 
positieve invloed te kunnen zijn op de gezondheid, vitaliteit en levensvreugde van individuen, groepen, 
organisaties en/of andere instellingen in de provincie Fryslân en daarbuiten. 
 
De Stichting is nieuw en zal daarom meer naamsbekendheid moeten verkrijgen om nieuwe donateurs aan zich 
te kunnen binden. De focus in de jaren 2020 en 2021 zal hier dan ook met name liggen. Om succesvol te kunnen 
zijn heeft de Stichting financiële middelen nodig die ondersteuning aan de beschreven doelen mogelijk maken. 
Met de middelen die al beschikbaar zijn zal Stichting Sociaal en Vitaal een start maken met het verwezenlijken 
van haar ambities door (lokale) initiatieven actief te steunen die aansluiten bij onze (statutaire en feitelijke) 
doelstellingen.  
 
Zo heeft de Stichting haar (financiële) steun toegezegd aan Stichting Dol Fijn. Stichting Dol Fijn is een 
sportstichting met een ANBI status die gehandicaptensport mogelijk maakt en aanbiedt in Friesland. Dol Fijn 
biedt diverse sporten aan waaraan kan worden deelgenomen op wekelijkse, of maandelijkse basis. Daarmee 
onderscheidt de Stichting zich en draagt bij aan de vitaliteit van de sportparticipanten. De Stichting heeft meer 
financiële middelen nodig om diverse sporten te kunnen aanbieden. Van overheidswege is financiële steun in de 
vorm van subsidies beperkt. Reden hiervoor is dat dergelijke subsidies onder strikte voorwaarden worden 
verleend, een van die voorwaarden is dat de activiteiten in evenementvorm worden aangeboden. Dol Fijn 
organiseert sportactiviteiten met een repeterend karakter om de gezondheid, vitaliteit en maatschappelijke 
participatie te stimuleren. Met een groeiend ledenbestand is de noodzaak voor meer vrijwilligers, meer sport 
benodigdheden en meer financiële middelen (voor bijvoorbeeld het huren van sportaccommodaties (sporthal,  
zwembad, atletiekbaan) concreet geworden). 
 
De samenleving brengt in steeds grotere mate individualisme voort. Het is belangrijk om organisaties die bij 
kunnen dragen aan het algemene welzijn van hulpbehoevenden duurzaam in te richten.  
De oprichters van de Stichting hebben zich in de afgelopen jaren gerealiseerd dat de toegang tot sport, gezond 
en vers voedsel niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De Stichting stelt zich ten doel om groepen, organisaties 
en/of instellingen die bijdragen aan de toegankelijkheid tot (gehandicapten)sport, sociale activiteiten en de 
beschikbaarheid van vers en gezond voedsel voor mensen die daarin niet  zelf kunnen voorzien te ondersteunen.  
 
De reden voor de stichting om zich sterk te maken komt voort uit het feit dat er een gebrek aan (financiële) 
middelen is bij de organisaties die deze vorm van sport aanbieden. Subsidies en fondsen waar organisaties 
normaliter aan kunnen kloppen voor steun zijn in steeds mindere mate beschikbaar. Een van de redenen is dat 
de spelregels om in aanmerking te komen voor subsidies (van overheidswege) steeds meer geënt zijn op 
evenementen. Sporten en beweging zijn belangrijke bezigheden om zo gezond en vitaal mogelijk te kunnen 
leven. Dit geldt ook voor mensen (kinderen) met een beperking van lichamelijke of geestelijke aard.  
 
Organisaties die sport voor deze doelgroep in team- en competitieverband aanbieden komen vaak niet in 
aanmerking voor integrale overheidssteun. Daar juist deze vorm van sport en beweging bijdraagt aan vitaliteit, 
levensvreugde en sociale cohesie ondersteunt Stichting Boppeslach juist deze organisaties in de regio.  
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1. Missie/visie 

Stichting Sociaal en Vitaal is opgericht om in de regio een actieve ondersteunende rol aan te nemen die bijdraagt 
aan de gezondheid en vitaliteit van kwetsbare individuen en/of groepen in de provincie Fryslân. De steun van 
Stichting vertaalt zich hoofdzakelijk in twee vormen:  
 
1. Directe financiële steun aan organisaties die onvoldoende in aanmerking komen voor overheidssteun en/of 
andere maatschappelijke steun die bijdraagt aan de gezondheid en vitaliteit van deze personen of organisaties 
die zich dat ten doel hebben gesteld  
 
2. Financiële en/of andersoortige steun aan initiatieven die organisaties en/of individuen hebben ontwikkeld of 
wensen te ontwikkelen die bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van personen en/of organisaties zoals 
genoemd onder 1.  
 
De Stichting richt zich daarbij met name op organisaties, instellingen en/of stichtingen met een ANBI status die 
vanuit primaire activiteiten zich sterk maken voor bijvoorbeeld toegankelijkheid tot gezond voedsel 
(Voedselbank), het organiseren van sportactiviteiten voor groepen die daarvoor niet terecht kunnen bij ‘gewone’ 
sportorganisaties vanwege de aard van evt. lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Op termijn heeft de 
Stichting mede ten doel om zelf vergelijkbare activiteiten te organiseren.  

1.2 Doelstelling 
 
Stichting Sociaal en Vitaal verzamelt donateurs (particulieren en bedrijven) om voldoende financiële middelen 
ter beschikking te stellen om activiteiten en initiatieven in Fryslân te ondersteunen  die ten goede komen aan de 
gezondheid en vitaliteit van mensen (kinderen) die daar via de reguliere weg niet of nauwelijks voor in 
aanmerking komen.   
 
De Stichting richt zich in beginsel op 2 primaire zaken.  
 
1. Het blijvend mogelijk maken van sportactiviteiten  voor groepen die daarvoor afhankelijk zijn van instellingen 
of organisaties die afhankelijk zijn van giften, sponsoren en de inzet van vrijwilligers en vanwege de groeiende 
vraag naar deze activiteiten en deze zonder extra steun niet kunnen organiseren.  
 
2. Het aantal hulpbehoevenden die afhankelijk zijn van de inzet van instellingen of organisaties om in hun 
primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. Een goed voorbeeld daarvan zijn voedselbanken die te maken 
hebben met een groeiend aantal aanvragen die zij met de huidige capaciteit niet kunnen invullen. Stichting 
Sociaal en Vitaal ondersteunt deze initiatieven direct of indirect. Direct door bij te dragen aan initiatieven die 
voedsel produceren en daarvan een deel beschikbaar willen/kunnen stellen aan deze voedselbanken of indirect 
door voedselbanken te ondersteunen middels het beschikbaar stellen van financiële middelen. De financiële 
middelen die nodig zijn om genoemde vormen van steun te kunnen financieren worden door de stichting 
aangewend om maximale impact te kunnen maken. Dit kan door collectieve initiatieven te steunen die voedsel 
produceren én (een deel daarvan) beschikbaar kunnen stellen aan de voedselbank(en). De donaties van 
donateurs aan de stichting worden op deze wijze zo efficiënt mogelijk aangewend en hebben dan veel meer 
impact dan weer een donateur rechtstreeks een donatie doet aan een der initiatieven die de stichting steunt.  

 

1.3 Strategie 
 
Stichting Sociaal en Vitaal is een initiatief van M.A. Roorda en H.W. Roorda. Zij zijn de oprichters van de Stichting. 
Zij zijn tevens de initiatiefnemers van de bedrijven EPS Nederland, Get2Green Logistics, Green2Grow en 
GreenInclusive. Deze bedrijven hebben met elkaar gemeen dat zij uitsluitend op duurzame en sociale wijze 
opereren in het economisch verkeer (zogenaamde “Social Enterprises”). Deze bedrijven zijn succesvol in het 
implementeren van innovatieve businessconcepten die gepaard gaan met de integratie van sociale arbeid in de 
provincie Fryslân. In de afgelopen jaren hebben deze bedrijven een groot netwerk van klanten, partners en 
andere stakeholders opgebouwd die tezamen de ambities en doelstellingen van deze bedrijven onderschrijven 
en in meer of mindere mate aan de realisatie ervan bijdragen. Deze omstandigheid biedt de ideale 
voedingsbodem om deze partijen, die bekend zijn met standpunten van de bedrijven te laten aansluiten bij de 
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Stichting om ook haar ambities middels giften te kunnen realiseren. Het werven van fondsen voor de Stichting 
zal voor het merendeel en in eerste aanleg plaatsvinden bij de stakeholders van deze bedrijven.  
 
De Stichting verkent op dit moment een aantal initiatieven die kunnen bijdragen aan deze ambitie en overweegt 
haar te steun te geven middels het toekennen van fondsen om dergelijke initiatieven duurzaam mogelijk te 
maken in Fryslân. De Stichting onderzoekt de mogelijkheden om voedselbanken die met een groeiend aantal 
hulpverzoeken worden geconfronteerd te kunnen steunen. De Stichting maakt daarbij de afweging of en zo ja in 
welke mate er behoefte is aan directe financiële steun en/of er behoefte is naar een meer primaire vorm van 
steun door bijvoorbeeld levensmiddelen beschikbaar te stellen.  
 
Stichting Sociaal en Vitaal wil zich in de provincie, maar ook zeker daarbuiten, op de kaart zetten en haar 
naamsbekendheid vergroten door met medewerking van vrijwilligers actief te participeren en bij te dragen aan 
initiatieven en activiteiten die in lijn zijn met de doestellingen en ambities van de Stichting.  
 

1.4 Fondsenwerving 
 
Stichting Sociaal en Vitaal werft haar financiële middelen op verschillende manieren om de door haar gekozen 
projecten te kunnen financieren. 
De Stichting doet actief aan fondsenwerving door bedrijven en particulieren te bewegen tot donaties die ten 
goede komen aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.  
De Stichting is voornemens om in het kader van fondsenwerving activiteiten te organiseren waarbij (potentiele) 
donateurs worden uitgenodigd om meer te weten te komen over de Stichting, haar activiteiten en haar 
doelstellingen en ambities. Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van bijeenkomsten die verband 
houden met de Stichting-activiteiten. 
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2. Huidige situatie 
 
Stichting Sociaal en Vitaal is in oprichting en heeft inmiddels 12 bedrijven bereid gevonden om haar na oprichting 
direct van de nodige financiële middelen te voorzien.  
 

2.1 Activiteiten van de organisatie 
 
In de aankomende periode zal de Stichting zich voornamelijk richten op:  

 
• het samenstellen en verdelen van de taken van het bestuur; 

• in contact komen met (lokale) initiatieven en organisaties (met de ANBI-status) die we willen gaan 
ondersteunen; 

• naamsbekendheid vergroten; De Stichting zal hierover communiceren via een cross mediale aanpak die 
wordt geleid door vrijwilligers die  zich in zetten voor de Stichting.  

• Donateurs werven.  
 

2.2 Voorbeeld van activiteiten  
 
De Stichting staat aan het begin en is op dit moment in oprichting. In de voorbij maanden is toegewerkt naar het 
moment van oprichting. Deels is de focus gelegd op het werven van vaste donateurs vanuit het netwerk van de 
bestuursleden. Nu de toezeggingen van een aantal donateurs definitief zijn geworden, de doelstellingen en 
ambities van de Stichting zijn vastgelegd en er een begin is gemaakt met de ‘marketingactiviteiten’ is officiële 
oprichting de laatste stap die de beginfase afsluit.  
De Stichting heeft hard gewerkt aan het funderen van een deel van haar activiteiten die zullen leiden tot het 
vergaren van financiële middelen teneinde het behalen van de Stichting-doelstellingen te financieren. De 
Stichting heeft haar steun kunnen toezeggen aan Stichting Dol Fijn. Deze steun is (in beginsel) van financiële aard 
en maakt het mogelijk om meer en betere sportactiviteiten voor de leden van Dol Fijn met een lichamelijke of 
geestelijke beperking te kunnen aanbieden.  
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3. Toekomst 
 
Stichting Sociaal en Vitaal heeft als motto samen voor morgen. Het bestuur gelooft erin om met de activiteiten 
van de Stichting tot meer sociaal maatschappelijke cohesie te komen. Samen met de stakeholders, de donateurs 
en de vrijwilligers zullen de activiteiten van de Stichting moeten worden geborgd. Mede door het creëren van 
een duurzaam financieringsmodel die de Stichting de mogelijkheid biedt om meerjarige activiteiten integraal te 
ondersteunen is de toekomst van de Stichting en haar positieve invloed op gestelde ambitie voor langere tijd 
verzekerd. Daarbij richt de Stichting haar blik op (middel)lange termijn ook buiten de provincie, zodat de missie 
zich weids verspreid.  
 
De activiteiten van de Stichting, in de basis het ondersteunen van organisaties en groepen, kunnen naarmate de 
financiële mogelijkheden toenemen telkenmale worden uitgebreid. Het doel is om in eerste instantie zoveel 
mogelijk impact te kunnen maken in de provincie Fryslân en van daaruit de grenzen letterlijk te verleggen.  
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4. Organisatie 
 
Statutaire naam  Stichting Sociaal en Vitaal 
Rechtsvorm   Stichting 
Oprichtingsdatum  16-10-2020 
 
KvK nummer   80617034 
Fiscaal nummer/RSIN  861737441 
Bankrekening   in aanvraag 
ANBI status   in aanvraag 
 
Bezoekadres   Fugelliet 3 (9247 GD) Ureterp 
Postadres   Fugelliet 3 (9247 GD) Ureterp 
Telefoonnummer  0512 – 202019 
Website   www.sociaalenvitaal.nl  
Email    info@sociaalenvitaal.nl 
 

4.1 Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Sociaal en Vitaal wordt gevormd door de oprichters en aangevuld met een 
onafhankelijke secretaris. Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt géén vergoeding voor haar werkzaamheden. 
Het bestuur is samengesteld met inachtneming van de eisen die gesteld worden aan personen die zitting 
nemen in het bestuur van een stichting met ANBI status.  
 
Voorzitter:    H.G. Bos 
Penningmeester:  H.W. Roorda 
Secretaris:    M.A. Edzes 
Algemeen bestuurslid:  M.A. Roorda 

De voorzitter, penningmeester en secretaris zullen gezamenlijk bevoegd zijn. Ieder bestuurslid zal één stem 
hebben, zodat de stemmen nooit staken.  

Alle bestuursleden hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

4.2 Werknemers/vrijwilligers 

 
Er zullen in het begin geen werknemers in dienst zijn. De bestuursleden draaien de stichting en zullen dit op 
parttime, vrijwillige basis doen. Externe vrijwilligers kunnen met unanieme goedkeuring van het bestuur 
eventueel aanspraak maken op een (onbelaste) vrijwilligersvergoeding. Daarbij zullen de fiscale regels voor een 
belastingvrije vrijwilligersvergoeding strikt in acht worden genomen. Aan de externe vrijwilligers wordt tevens 
de mogelijkheid geboden om af te zien van hun vrijwilligersvergoeding en op deze manier de stichting te 
ondersteunen. Het afzien van de vrijwilligersvergoeding kan, mits de juiste regels worden gevolgd, bij de 
vrijwilligers tot een fiscaal aftrekbare gift leiden. Mogelijk zullen er in de toekomst werknemers in dienst treden 
bij de stichting.  
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5. Financiën  

Onderstaand hebben we een prognose van baten en lasten in 2020 opgenomen.  

Prognose 2020  

Inkomsten  
Donaties, subsidies, fondsen en sponsoren  €   12.500 

Totaal baten       € 12.500 

Uitgaven/lasten  

Verkoop-/marketingkosten    €        500  
Huisvestingskosten      €        100 
Kantoorkosten      €        250 
Algemene kosten      €        250 
Wervingskosten      €        500 
Overige (onvoorziene) kosten     €        250 
Voorzieningen/ reserve    €     1.500 
 
Totaal lasten      €     3.350 
 
Donaties aan projecten     €     9.150 
 
Exploitatieresultaat               nihil 

 

De stichting heeft conform haar statuten geen winstoogmerk. Eventuele exploitatieoverschotten zullen zoveel 
mogelijk conform de statutaire doelstelling van de stichting worden aangewend. Om te voldoen aan de ANBI-
voorwaarden en zo transparant mogelijk te zijn voor haar donateurs zal de stichting jaarlijks een staat van baten 
en lasten op haar eigen website publiceren. Een externe accountant zal deze staat van baten en lasten opstellen. 
Deze is voor het eerst in 2021 beschikbaar omdat de stichting in 2020 wordt opgericht.  

De inkomsten van de stichting zullen onder andere bestaan uit donaties/giften van particulieren en bedrijven, 
(overheids-)subsidies en fondsenwerving door middel van eigen initiatieven of projecten (bijvoorbeeld 
sponsoravond, veilingen, lunchmeetings etc.)  

Alle donaties (minus de kleine kostenposten hierboven genoemd) zullen worden besteed aan de projecten die 
we steunen. Hoe meer donaties, hoe meer projecten we kunnen steunen.  

 

 

 

 

6. Tot slot  

De stichting streeft na om het beleidsplan jaarlijks bij te werken, zodat het actueel is. Daarbij zullen de 
voorwaarden voor de ANBI-status zoveel mogelijk in acht worden genomen.  
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Voor eventuele vragen of opmerkingen over dit beleidsplan, de activiteiten van de stichting of andere 
vragen/suggesties kan contact op worden genomen met het bestuur.  
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