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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan 2017 -2020 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. Dit beleidsplan
2017-2020 is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting Plons en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Ons beleidsplan borduurt voort op het succesvolle (sport) beleid van de afgelopen jaren en schept mogelijkheden
om onze ambitie naar een volgende fase te brengen. Een fase waarbij behalve het recreatieve zeilen verder wordt ingezet
op de ontwikkeling van het wedstrijdzeilen voor iedereen, ongeacht zijn of haar beperking. 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!
Bijna 14 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). In de afgelopen jaren is Stichting Plons
verder gegroeid naar een toonaangevende watersportorganisatie voor mensen met een beperking. Dit geldt ook voor de
middelen om die expertise nog breder in te zetten en meer (nieuwe) organisaties te helpen en ondersteunen om onze
gezamenlijke doelstelling en visie mogelijk te maken.
De afgelopen jaren kende een aantal zeer belangrijke momenten welke we graag met u delen; zo waren wij te gast in diverse TV en media opnames, was Plons Team NL [zilver en Brons] op de Special Olympics World Summer Games 2015
in Los Angeles. Ook organiseerde wij het allereerste Special Olympics European Unified Sailing Regatta. En waren wij de
organiserende autoriteit van diverse Open Nederlandse Kampioenschappen Unified sailing.
Maar ook was Stichting Plons uitgenodigd als ‘voorbeeld’ stichting inclusief podium huldiging bij de nieuwe landelijke
Erkenningsregeling ter vervanging van het CBF-, Goede Doelen NL-, en Instituut fondsenwerving keurmerken. En ongelooflijk blij zijn wij met het winnen van de rechtszaak en hoger beroep tegen de belastingdienst inzake onze ANBI status.
Plons is en blijft ook fiscaal een ‘Goed Doel’
Bijzonder trots zijn wij door de toekenning op de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond van de Ir. J. Loeff Penning. Deze erepenning is ons uitgereikt ter verdienste van onze ‘enorme’ inzet voor het
aangepaste zeilen in Nederland.
Wij danken al onze sponsors, particuliere en zakelijke, en alle vrijwilligers die ons in het afgelopen periode hebben gesteund. Zonder u was het ons niet gelukt. We hopen ook nu en in de toekomst weer op u te mogen rekenen.

Rotterdam, januari 2017
Bestuur Stichting Plons
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Inhoud
Introductie Stichting Plons
Het doel van Stichting Plons
• Missie/doel
• Beschrijving van de beoogde doelgroep/thema/regio
• Uitgangspunten en kernbeginselen
• Afwezigheid winstoogmerk
Werkzaamheden van Stichting Plons
• Strategie en realisatie van het doel
• Projecten
• Samenwerking met andere sport en watersportorganisaties
• Opleidingen
• Overzicht van toekomstige projecten
Organisatiestructuur
• Bestuurders van stichting Plons, beschrijving van de taakverdeling en
bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur
• Coördinatoren
• Commissies van stichting Plons
Financiering en schenkingsbudget
• Beleid voor vermogensopbouw en plan voor ﬁnanciële duurzaamheid
• Bestedingsbeleid
• Kostenstructuur van de instelling
• ANBI
Vermogensbeheer
• De wijze waarop stichting Plons over het vermogen kan beschikken
• Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw
• Vermogensbeheer
• Beschrijving hoe het vermogen wordt beheerd en met welk beleid.
Communicatie
• Website
• Intranet
• Nieuwsbrief
• Informatiemateriaal
• Sociale media
Stip aan de horizon
Bijlagen
• Statuten
• Jaarrekeningen
• Uittreksel Kamer van Koophandel
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1 - Introductie Stichting Plons

Stichting Plons is een onafhankelijke non-profit organisatie
die wil voorzien in stimulerende (sportieve) activiteiten
op het gebied van watersport voor mensen met een
beperking. Uit onderzoek (NOC/NSF, alsmede Richtlijn
Sportdeelname Onderzoek, RSO) is gebleken dat met
name het zeilen een zeer geschikte vorm van sportbeoefening 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 Mytylschool
Leerlingen en ook voor bewoners van gezinsvervangende
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’. Uitgangspunt is deelnemers te stimuleren
om hun mogelijkheden en grenzen te ontdekken. De één
voelt zich door het vasthouden van een helmstok of een
lijn al een hele kapitein; met anderen kun je verder gaan.
Sommige deelnemers krijgen individueel instructies, anderen geven we in groepsverband les; dat weten ze zichtbaar
te waarderen!
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Sinds 2010 is er een meerjarig traject ingezet ter ontwikkeling van het wedstrijdzeilen voor lichamelijk gehandicapte
sporters. Deels is hierin samenwerking gevonden met het
Nederlands Paralympisch Zeilteam, Watersportverbond
en de Delta LLoyd Kernploeg. Sinds eind 2016 hebben
wij de materialen en activiteiten van deze organisaties
overgenomen.
In 2013 zijn wij tevens gestart met zeilcursussen voor
zeilers met een verstandelijke beperking om het wedstrijdzeilen voor deze doelgroep te ontwikkelen en op
regionaal -, nationaal- en Olympisch niveau mogelijk te
maken.
De thuishaven van Stichting Plons is de
Watersportvereniging Rotterdam.
De W.S.V.R. gevestigd aan het Langepad 27, te Rotterdam
is de oudste officiële watersportvereniging aan de
Kralingse plas. De samenwerking die is ontstaan op deze
fantastische locatie, wordt door velen omschreven als een
voorbeeldfunctie voor de integratie van valide en mindervalide watersporters in Nederland.
Ook is sinds 2016 een samenwerking gestart met W.V.
Aegir aan de Bergse Plassen. Op deze locatie is met name
het aangepast zeilen gesitueerd voor sporters met een een
motorische beperking en de jachthaven huisvest tevens de
volledige Paralympische vloot van Plons bestaande uit verschillende 2.4mR eenmansboten en 3 driepersoons Sonars.

2 - Het doel van Stichting Plons
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 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 -, verstandelijke -, visuele - of andere beperking/ziekte in de leeftijd
vanaf 5 jaar. Ze kunnen ook in groepsverband inschrijven.
Denk aan leerlingen uit het speciaal onderwijs of bewoners van bijzondere woonvormen. Plons is bestemd voor
iedereen met een beperking die kennis wil maken met de
watersport, of zijn/haar reeds aanwezige zeilervaring wil
uitbreiden.
De instructeurs zijn volwassen vrijwilligers met ruime ervaring in de zeilsport.

ten & donaties. Stichting Plons bestaat alleen uit onbetaalde vrijwilligers, allen watersporters met affectie 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 watersportactiviteiten de sporter is, niet zijn of haar beperkingen! 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 actieve 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.

Om de kosten van het materiaal en andere zaken te kunnen dekken zijn we volledig afhankelijk van sponsors, gif-
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3 - Werkzaamheden van Stichting Plons
Momenteel zijn er 4 verschillende projecten/ activiteiten
voor deelnemers van Stichting Plons.
•
•
•
•

Recreatief varen onder begeleiding van ervaren watersporters 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 (regionaal, nationaal en olympisch)
voor sporters met een verstandelijke beperking.

Bemanningsleden, deelnemers en vrijwilligers zorgen er
samen voor dat het schip gezeild kan worden. De verschillende werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld, 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:
• �Watersport Vereniging Rotterdam
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•
•
•
•
•
•

Stichting Sportsupport Rotterdam & Sport op Maat
Special Olympics Nederland
Stichting Onbeperkt Sportief
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
Mee Rotterdam
en vele anderen.

Dat vrijwilligers zich inzetten voor mensen met een beperking 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.
Zo hebben wij een interne schippersopleiding door en
voor vrijwilligers en organiseren we o.a. jaarlijks EHBO,
Vaarbewijs - en Schiemanswerk cursussen.

4 - Organisatie-structuur

De stichting heeft een bestuur dat momenteel bestaat
uit zes bestuursleden; een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en drie bestuursleden met algemene
bestuurstaken. De bestuurders worden benoemd door het
bestuur voor onbepaalde tijd.

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.

Het bestuur (januari 2017):
• Mark van der Heijden 		
• Robert de Winter		
• Carla den Braber		
• Toon Mul			
• Christel van Ooijen		
• Tony Teeuwen			
• Vacant

Commissies;
Momenteel zijn er twee commissies bestaande uit vrijwilligers van Stichting Plons die onmisbaar zijn voor de
bestuur-ondersteunende werkzaamheden en het doel van
de stichting.

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin
hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden
tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. Ook de bestuursleden
ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, planning,
beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. 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 bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de vijf bestuursleden

• De Materiaalcommissie;
	Verantwoordelijk voor de vloot, inventaris en zeilmaterialen van Plons.
• De Sponsorcommissie;
	Verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties en
het initiëren en continueren van projecten om de baten
van Plons aan te vullen en te vergroten.
Coördinatoren;
Een coördinator is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen van een activiteit. Alle coördinatoren
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
Besteding van gelden
Aanwezige fondsen en reserves worden, conform de statutaire doelstelling besteed aan de uitvoering van activiteiten van Stichting Plons. Jaarlijks evalueert het bestuur alle
activiteiten.
Erkenning
Het CBF heeft, als onafhankelijk toezichthouder, Stichting Plons getoetst op de
volgende nieuwe normen; Missie/maatschappelijke waarde, Middelen, Activiteiten
& Organisatie, Doelrealisatie, Governance,
Verantwoording & Belanghebbenden en
hoe de onderdelen met elkaar in verband staan. Stichting
Plons mag als Erkende Organisatie het logo ‘Erkend goed
doel’ voeren.
ANBI
Stichting Plons is, en blijft, door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen,
zoals:
•

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de
ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang
zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de
daarvoor geldende regels)

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

•

•

Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels, waaronder de de transparantie- en publicatieplicht volgens
artikel 1a lid 7 Uitvoeringsregeling AWR.
Stichting Plons voldoet daaraan en informeert op elektronische wijze met betrekking tot haar functioneren via www.
plons.nl/anbi

•

•

•

De fondsen behoefte en de wervingscapaciteit moeten
met elkaar in overeenstemming zijn
Stichting Plons is volledig transparant; alle uitgaven
zijn bedoeld voor de uitvoering van de activiteiten en
kunnen worden verantwoord
Er worden alleen projecten en activiteiten gestart die
in overeenstemming zijn het doel en de visie van de
stichting
Stichting Plons onderschrijft de richtlijnen van
het CBF en de gedragscode van het IF (Instituut
Fondsenwerving)

De geworven gelden zijn afkomstig van particuliere
donateurs (eenmalig of periodiek), het bedrijfsleven,
actievoerende scholen, stichtingen, serviceclubs en
medefinancieringsorganisaties.
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•

Verklaring omtrent gedrag
Stichting Plons is een bij Justitie erkende organisatie
voor het aanvragen van de VOG. Deze procedure is een
integraal onderdeel van het vrijwilligersbeleid in combinatie
met een interne vertrouwenspersoon.

6 - Vermogensbeheer
Vermogen
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door
• Donaties
• Schenkingen, erfstellingen en legaten
• Alle andere subsidies, verkrijgingen en baten
2. V
 erkregen fondsen worden ter beschikking gesteld
voor het uitvoeren van activiteiten
3. N
 a 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. H
 et bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie
leden
2. H
 et aantal leden wordt door het bestuur met algemene
stemmen vastgesteld
3. H
 et bestuur kiest uit zijn midden minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
4. H
 et huidige bestuur bestaat uit zes leden in de functie
van: voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 algemene bestuursleden. Er is een vacante functie om een
oneven aantal te verkrijgen conform de statuten.
5. H
 et bestuur is belast met het besturen van de stichting
en bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen
6. H
 et bestuur vertegenwoordigt de stichting in en
buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden
7. H
 et bestuur kan besluiten nemen indien minimaal een
meerderheid van de bestuursleden aanwezig/vertegenwoordigd is. Bij besluitvorming heeft elk bestuurslid het
recht tot het uitbrengen van 1 stem.
8. B
 ij besluitvorming heeft elk bestuurslid het recht tot
het uitbrengen van 1 stem

	Na afloop van een (afgesloten) boekjaar worden door
de penningmeester van Stichting Plons de jaarstukken
opgemaakt voor Stichting Plons, waarmee verantwoording 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 penningmeester Stichting Plons een tussenrapportage opgesteld voor Stichting Plons (staat van baten en lasten).
	Deze wordt in bestuursvergadering van Stichting Plons
besproken.
4. Financiële verantwoording projecten:
	Bij grotere projecten kan, al dan niet op verzoek van
de financier, een “Financiële- en Inhoudelijke verantwoording” 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 bankadministratie- en overboekingskosten, porto en declaraties.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, noch een onkostenvergoeding.

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht
daarop door het bestuur.
Samenvatting/praktische invulling:
1.	Jaarbegroting Stichting Plons:
	Jaarlijks wordt de begroting van Stichting Plons opgesteld en door het bestuur goedgekeurd. Stichting Plons
is een Nederlandse stichting welke fondsen werft
2. 	Financiële verantwoording Stichting Plons (per jaar):
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Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle
opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord 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
worden uitgevoerd, gecoördineerd en/of gecontroleerd door de penningmeester en de voorzitter
3. De Financiële werkzaamheden van Stichting Plons
omvatten o.a.:
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4. alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het voeren
van de Financiële administratie zoals;
� • het onderhouden en beheren van bankrekeningen
� • het onderhouden van contacten met
bankinstellingen
� • het onderhouden van contacten met Financiële
instellingen
� • het samenstellen van periodieke Financiële
rapportage
� • het samenstellen van de jaarrekening
� • het aﬂeggen van Financiële verantwoording aan het
bestuur
� • het zorgdragen van Financiële funding in samenwerking met de sponsorcommissie
5. Over de Financiële werkzaamheden wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur.

7 - Communicatie
Stichting Plons hecht er veel waarde aan om tegen
minimale 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 communicatiekanaal 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
Stichting Plons heeft een intranet ontwikkeld specifiek gericht 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 informatie, taxi/ ver-

voersnummers en “contact bij nood” 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 vrijwilligers en relaties van Stichting Plons.
Informatiemateriaal
Stichting Plons hoeft gelukkig niet of nauwelijks te investeren in fysiek foldermateriaal en DTP kosten door ondersteuning van onze sponsor Mediacenter Rotterdam.
De communicatie verloopt verder grotendeels digitaal.
Sociale media
Een nieuw speerpunt van Stichting Plons vormen de
‘sociale media’ en online fondsenwerving. Zowel Twitter,
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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8 - Stip aan de Horizon
een team uit 2 watersporters met een verstandelijke beperking en 1 reguliere zeiler zonder verstandelijke beperking
(Unified partner).
zie ook www.unifiedsailing.nl
Wedstrijdzeilen
Vanuit deze ontwikkelingen willen we tevens direct doorpakken en een opleidingstraject ontwikkelen waardoor
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 kampioenschappen. De samenwerking met onder andere het
Watersportverbond en andere partijen in dit traject is en
blijft essentieel en zeer waardevol voor onze gezamenlijke
doelstellingen.

Onze Stip aan de Horizon beschrijft onze koers in de
periode 2017-2020. Het borduurt voort op het succesvolle (sport) beleid van de afgelopen jaren en schept
mogelijkheden om onze ambitie naar een volgende fase te
brengen.
Een fase waarbij behalve het recreatieve zeilen wordt ingezet op de verder ontwikkeling van het wedstrijdzeilen
voor iedereen, ongeacht zijn of haar beperking.
Paralympisch zeilen
Alreeds in 2011 en 2012 is een start gemaakt met de
werving en training van mensen met een lichamelijke beperking voor paralympische deelname. Hierbij is
uiteindelijk een doorgroei gerealiseerd voor een aantal
zeilers richting de talentpool van het verbond en zelfs de
Delta LLoyd Kernploeg voor de Olympische Spelen. Ook
in de periode 2017-2020 wordt onverminderd ingezet op
scouting en ontwikkeling van o.a. wedstrijdzeilers met een
beperking. Hiervoor hebben wij momenteel een vloot van
Paralympische boten tot onze beschikking op het prachtige
geoutilleerde en volledig toegankelijke W.V. Aegir aan de
Bergse Plassen.
Special Olympics zeilen
In 2013 is begonnen met de opleiding en training van
teams voor het Special zeilen. Vanuit Stichting Plons hebben we sindsdien een belangrijk aandeel genomen in het
opzetten en ontwikkelen van Unified Sailing in Nederland.
Unified Sailing brengt mensen met- en zonder verstandelijke beperking samen in hetzelfde zeilteam. Per boot bestaat
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Uiteraard beschrijft deze „Stip aan de horizon” een visie
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 deze tijden hoeven we geen spectaculaire toename van
middelen te verwachten, al blijft de zoektocht hiernaar
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,
met onverminderd enthousiasme en de welbekende „mouwen omhoog” mentaliteit onze doelen te bereiken!
•

De koers is uitgezet en wij nodigen u van harte uit om
‘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
Bijlage 3 - Uittreksel Kamer van Koophandel
beschikbaar via www.plons.nl/anbi

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

