CBF Erkenningspaspoort

Plons
Het organiseren en aanbieden van watersport activiteiten voor mensen in de
samenleving die door ziekte of beperking 'buiten de boot vallen'

Sinds 1 juli 2016

Klik op het logo en ga naar de
website van het goede doel

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Plons heeft als doel het samenbrengen van mensen 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 vormt de basis
van de activiteiten

Stichting Plons is een toonaangevende organisatie op het gebied
van aangepast watersporten en in het bijzonder voor het
wedstrijdzeilen voor mensen met een beperking. De stichting draait
alleen op de inzet van onbezoldigde vrijwilligers.

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Middels het aanbieden van en het
bevorderen van deelname van
voornoemde doelgroepen aan
watersportactiviteiten, beoogt de
Stichting meer in het bijzonder bij te
dragen aan de revalidatie, de
zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen
en de sociale integratie van
deelnemers.

€ 38.180
Maatschappelijk doel

88%

Wervingskosten

6%

Kosten administratie
en beheer

6%

88%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Organiseren en/of aanbieden van
aangepaste watersportactiviteiten
voor mensen met een beperking
en/of achterstand tot de
maatschappij.
2. Organiseren en/of aanbieden van
wedstrijden en wedstrijdzeilen
voor mensen met een beperking
en/of achterstand tot de
maatschappij
3. Begeleiden en/of ondersteunen,
in de ruimste zin van het woord,
van soortgelijke stichtingen in het
aanbieden van aangepaste
watersporten.
4. Het uitdragen van de
meerwaarde van watersport voor
mensen met een beperking.

€ 33.737
Recreatie, ontspanning 100%
en vakanties

100%

Dit waren onze inkomsten in 2018

Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de
doelstelling

€ 32.545
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Continuïteitsreserve
7%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.
Bestemmingsreserves 93%
Bestemming door het bestuur bepaald.

