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Beleidsplan 2014 / 2018. 
 

1. Wat doet VG Sport Zwolle. 
 

     VG Sport heeft als primaire functie mensen met een verstandelijke  
     beperking te ondersteunen in het beoefenen van sport- en  
     bewegingsactiviteiten in de ruimste zin. Deze groep is niet homogeen.  
     Iedereen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap wordt bij  
     genoemde activiteiten op maat ondersteund. 
 

2. Het doel van VG Sport Zwolle. 
 

     De stichting VG Sport Zwolle wil: 
a. het mogelijk maken van sport- en bewegingsactiviteiten in de ruimste 

zin voor personen met een verstandelijke en/of meervoudige 
handicap. 

b. Het behartigen van belangen van personen met een verstandelijke 
en/of meervoudige handicap op het gebied van sport- en 
bewegingsactiviteiten. 

c. Wij willen bewegingsactiviteiten mogelijk maken die niet uit de 
reguliere zorggelden betaald kunnen worden. 

d. Een bijdrage leveren bij het aanschaffen van passend materiaal 
zodat activiteiten goed afgestemd zijn op de mogelijkheden van de 
deelnemers. 

 

3. Middelen. 
 

     Omdat de contributiegelden niet kostendekkend zijn, is VG Sport Zwolle   
     voor een deel afhankelijk van andere bronnen van inkomsten, zoals  
     subsidies, sponsering, giften en donaties. VG Sport Zwolle draagt zorg  
     voor naamsbekendheid van de stichting in brede lagen van de  
     samenleving waardoor door derden spontane acties worden  
     ondernomen waarvan de financiële opbrengsten ten goede komen aan  
     VG Sport Zwolle. 
 
     Er is bewust gekozen om de contributie zo laag mogelijk te houden  
     zodat het voor onze deelnemers mogelijk is om te blijven sporten en/of  
     bewegen. 
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     De instructeurs/trices ontvangen een kleine vergoeding voor hun taken  
     en derhalve verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de diverse   
     sportactiviteiten. 
     Bestuursleden en vrijwilligers krijgen alleen de onkosten vergoed die zij  
     zelf aan derden hebben betaald. 
     
     De beschikbare gelden worden door de penningmeester beheerd en  
     worden per kwartaal in een bestuursvergadering besproken.  
     De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op betreffende de te  
     ontvangen en uit te geven gelden zodat een goed inzicht wordt  
     verkregen in de financiële situatie. 
     Jaarlijks vindt er een controle van de financiële administratie plaats.  
 

4. Vrijwilligers. 
 

     Vrijwilligers zijn voor VG Sport Zwolle van groot belang en nemen een  
     belangrijke plaats in binnen onze stichting. Zonder deze vrijwilligers zou  
     VG Sport Zwolle niet kunnen voort bestaan. Naast het bestuur, dat ook  
     uit vrijwilligers bestaat, zijn de vrijwilligers beslist nodig om de diverse   
     activiteiten op een verantwoorde wijze uit voeren. Bij diverse activiteiten  
     is individuele begeleiding een noodzaak. 
 
     Diverse malen per jaar worden er specifieke bijeenkomsten  
     georganiseerd voor de vrijwilligers, zoals opleiding en voorlichting  
     bedoelt voor omgang met onze doelgroep. 

 
 

     5. VG Sport bevordert en ondersteunt activiteiten voor mensen  
          met een verstandelijke en/of meervoudige beperking zoals: 
 
     a. kopen van aangepast en voldoende spelmateriaal. 
     b. ondersteunen van sport- en bewegingsactiviteiten zoals: zwemmen;  
         sport en spel; jeu de boules; dansen; kegelen; tandemfietsen;    
         avondvierdaagse en darten. 
     d. stimuleren van nieuwe initiatieven. 
     e. vergroten van het vrijetijdsaanbod. 
     f.  deelnemen aan het reguliere aanbod van activiteiten b.v.  
         avondvierdaagse. 
     h. deelnemen aan regionale specifieke sport- en bewegingsactiviteiten. 
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     VG Sport Zwolle spant zich in door, naast incidentele ook  
     ‘meerjarige’ sponsors te vinden om daardoor de continuïteit van de in  
     gang gezette activiteiten te verzekeren, en waar mogelijk nieuwe    
     initiatieven op te starten. 
 
     Het is van belang om ons als stichting op een positieve wijze naar  
     buiten toe te presenteren, een goede image, een betrouwbare partner  
     en heldere doelen moeten ertoe bijdrage dat voldoende middelen   
     beschikbaar komen. 
 
     Hiervoor is nodig dat het bestuur een pro actieve houding heeft bij het  
     realiseren van gestelde doelen. Voortdurend aandacht voor zijn  
     netwerk, op de hoogte blijft van ontwikkelingen, kansen ziet en benut,  
     samenwerking zoekt daar waar mogelijk en participatie van andere  
     stimuleert. 
 
     Een belangrijk medium is onze website, www.vgsportzwolle.nl, waarin  
     onze deelnemers, vrijwilligers en bezoekers een kijk kunnen nemen in  
     onze activiteiten. Ook functioneert deze website als nieuwsbrenger en  
     kunnen onze leden en vrijwilligers zich op eenvoudige wijze aan- en  
     afmelden voor de diverse activiteiten. 
     Ook eventuele nieuwe leden kunnen zich op een zeer eenvoudige wijze  
     melden. 
 
     Jaarlijks maak VG Sport Zwolle kenbaar welke initiatieven en acties  
     mede door giften en sponsoring mogelijk worden gemaakt. Door het  
     maken van een jaarrekening willen wij het beheer van onze financiële  
     middelen verantwoorden. 
 
     Op grond van onze statuten gaat de stichting VG Sport Zwolle  
     uitvoering geven aan het beleidsplan 2014 – 2018. 
 
 
     Zwolle, december 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 


