Beleidsplan Onbeperkt op Pad
Doelstelling
De Stichting Onbeperkt op Pad (SOP) heeft ten doel:
I. Bij te dragen aan de persoonlijke autonomie van ouderen en gehandicapten door het verzamelen,
classificeren en publiceren van wandel- en fietsroutes, die geschikt zijn voor de doelgroep.
II. Het ontwikkelen en beheren van wandel- en fietsroutes, die geschikt zijn voor de doelgroep.
III. Het ondersteunen van instanties, groepen en personen die initiatieven ontplooien die bijdragen aan het onder
I. en II. genoemde.
De doelgroep zijn ouderen en gehandicapten, met beperkte mobiliteit veroorzaakt door fysieke omstandigheden.
Het betreft mensen met een beperking in het voortbewegen of met een visuele beperking. SOP ziet het als haar
missie minder mobiele mensen onbeperkt op pad te kunnen laten gaan. Onbeperkt in de zin van gebruik kunnen
maken van routes die voor hen geschikt zijn, zonder onneembare hindernissen onderweg. Zelfstandig de natuur
in kunnen verblijven, bevordert de persoonlijke autonomie van de doelgroep en draagt bij aan het deel uitmaken
van de samenleving. Het vergroot het welbevinden van de doelgroep.
Recreëren in de buitenlucht en de natuur verheugt zich in een toenemende populariteit. Veel overheden,
natuurorganisaties, landgoedeigenaren en particulieren zetten wandelingen en fietstochten uit, ook voor onze
doelgroep. De tochten worden aangeboden op diverse websites en via gedrukte publicaties. Een goed landelijk
overzicht van route voor de doelgroep ontbreekt, zodat de gebruiker zich door de websites van de vele
aanbieders moet worstelen om een mogelijke route te vinden. Een tweede probleem is, dat het niet altijd duidelijk
is, wat de specifieke kenmerken zijn van de toegankelijkheid en de omstandigheden bij de start en onderweg.
Verder is vaak onduidelijk hoe actueel de gegeven informatie is.
Dit beperkt de persoonlijk autonomie van de doelgroep en beperkt ook de mogelijkheid om te participeren in
sociale activiteiten.
SOP geeft uitvoering aan de doelstelling door het ontwikkelen van een platform dat een actueel, landelijk inzicht
geeft van bestaande routes voor de doelgroep. Aanvullend worden ook zelfstandig routes ontwikkeld. Alle routes
worden naar kwaliteit en geschiktheid voor verschillende vormen van mobiliteit als rollator, rolstoel of handbike
geïnventariseerd en geclassificeerd. Daarvoor wordt een vrijwilligersorganisatie opgebouwd en onderhouden die
het inventariseren en classificeren uitvoert. Ten behoeve van de vindbaarheid en publicatie van de routes wordt
een gratis toegankelijke website ontwikkeld, waar uit geclassificeerde routes een selectie gemaakt kan worden.
Verwerving van inkomsten
De inkomsten van SOP bestaan uit donaties, bijdragen en giften van:
 Particulieren
 Fondsen die goede doelen ondersteunen, voornamelijk maar niet uitsluitend gericht op de doelgroep
 Natuurorganisaties en beheerders van natuurgebieden, bossen etc.
Fondsen en natuurorganisaties worden actief benaderd voor een bijdrage. Particulieren zullen via een crowdfunding-actie uitgenodigd worden een financiële bijdrage te leveren.
Beheer en besteding van het vermogen
Ondanks dat het project steunt op de inzet van vrijwilligers zijn er toch substantiële kosten aan verbonden. Deze
kosten betreffen vooral het inschakelen van professionele partners voor het realiseren van het platform, de
website en content managementsysteem. Tijdens en net na de oprichting van SOP zijn het vooral eenmalige
uitgaven.
In de operationele fase zijn de kosten beperkt tot professionele ondersteuning bij aanpassingen aan website en
het content managementsysteem. Ook zullen er kosten gemaakt moeten worden voor het operationele beheer
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van de systemen.
Een klein deel van de uitgaven zal worden gedaan om de vrijwilligersorganisatie op te bouwen en in stand te
houden. Hierbij moet gedacht worden aan kosten voor instructie en motivatie van de vrijwilligers en eventuele
vergoedingen van gedane uitgaven voor specifieke activiteiten. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.
De stichting streeft niet naar vermogensvorming. Het vermogen zal ingezet worden voor de bekostiging van de
uitgaven en het dekken van eventuele exploitatietekorten. Overschotten worden aan het vermogen toegevoegd.
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester, middels het aanhouden van een lopende betaalrekening.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De financiële gang van zaken zal jaarlijks gerapporteerd worden op de website van Onbeperkt op Pad.
Algemene gegevens
•
•
•
•
•
•
•

Naam: Stichting Onbeperkt op Pad
RSIN: 861451521
Postadres: Secretaris Stichting Onbeperkt op Pad, Cor Mellemalaan 11, 5626HR Eindhoven
Mailadres: onbeperktoppad@gmail.com
Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer: 78563801
Bankrekeningnr: in aanvraag bij ABNAMRO Bank
Bestuur:
o Jos Baardemans, voorzitter
o Cees Carrière, penningmeester
o Rien de Schipper, secretaris
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