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INLEIDING
Geachte lezer,
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Tour voor MS (hierna: ‘de Stichting’). De stichting is
opgericht op 18 oktober 2013 middels notariële akte en is gevestigd te Duiven. Op 12 december
2013 is een beschikking ontvangen van de Belastingdienst waarin wordt bevestigd dat Stichting Tour
voor MS als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt is (met terugwerkende kracht) per
18 oktober 2013.
In mei 2014 is de eerste Tour voor MS georganiseerd door onze Stichting en in mei 2019 zullen wij de
zesde editie van de Tour voor MS in Gelderland gaan verzorgen. Wij blikken met tevredenheid terug
op de Tour van 2018 waarbij wij ons vijfjarig lustrum hebben gevierd en ook voor het eerst de Tour
hebben georganiseerd op locatie Revalidatiecentrum Klimmendaal te Arnhem. Wij kijken met veel
vreugde vooruit naar de nieuwe Tour welke wij in 2019 zullen gaan organiseren.
Aanleiding voor oprichting
De aanleiding voor de oprichting van de Stichting is gelegen in het feit dat Marcel van Domselaar, de
voorzitter van de Stichting, sinds 2011 zelf de aandoening Primair Progressieve Multiple Sclerose
(PPMS) heeft.
PPMS is een aandoening aan het centrale zenuwstelsel en zorgt voor krachtsverlies, moeite met
lopen en problemen met de balans, blaas en evenwicht. Bij deze vorm van MS zullen deze
problemen op korte termijn snel verergeren en uiteindelijk zullen bepaalde lichaamsfuncties en –
mogelijkheden permanent verloren gaan.
In het dagelijkse leven van Marcel spelen vermoeidheid en uithoudingsvermogen een belangrijke rol
en de gedachte ‘Wat ga ik vandaag doen? Het moet de moeite waard zijn!’ beheerst zijn leven.
Marcel is een doorzetter en wil het beste uit zichzelf halen. Hij wil alles in het werk stellen om zijn
bijdrage te leveren aan een oplossing voor dit probleem; een medicijn voor Progressieve MS. Dat is
typisch Marcel. Voordat hij MS kreeg, had hij zijn eigen eetcafé. Vanwege zijn ziekte moest hij die
verkopen. Gelukkig heeft hij wel nog steeds die ondernemersgeest, maar hij kan dit doel vanwege
zijn ziekte niet alleen verwezenlijken. Daarom kwam hij tot het idee van het starten van een
Stichting om een bijdrage aan onderzoek naar medicatie tegen PPMS te verwezenlijken.
Een medicijn tegen Primair Progressieve MS
Medicatie tegen deze vorm van agressieve vorm van MS bestaat momenteel nog niet. Stichting Tour
voor MS wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een medicijn tegen PPMS. Marcel was en
is een fanatiek sporter die een gezonde levensstijl heeft, derhalve is het idee gekomen om middels
een gesponsorde fietstocht geld in te zamelen voor onderzoek naar een nieuw medicijn tegen PPMS.
Stichting Tour voor MS zal de opbrengst van de te organiseren fietstocht volledig afdragen aan

Stichting Moves met hierbij de uitdrukkelijke wens om de gelden te besteden aan onderzoek naar
PPMS.
Het bestuur wil met dit beleidsplan duidelijk maken hoe het naar de toekomst kijkt en welke
maatregelen zij wil nemen om de Stichting meer bekendheid te geven en geld te verwerven om
haar doelstellingen te kunnen realiseren.
We starten dit beleidsplan hierna met een hoofdstuk over het doel van de instelling, waarin wij
onder andere zullen ingaan op de missie en de doelstelling van de stichting. Daarnaast zullen wij
hier beschrijven wat de beoogde doelgroep is van de stichting en in welke regio wij actief zullen
zijn. Vervolgens zullen wij ingaan op de werkzaamheden van de stichting, waarbij we zullen ingaan
op de te organiseren activiteiten, waarbij we zullen schetsen wat de strategie is welke wij zullen
nastreven om de gestelde doelen van de stichting te realiseren. Tevens zullen we aandacht
besteden aan onze toekomstvisie met betrekking tot de activiteiten.
In hoofdstuk drie zullen wij ingaan op de organisatiestructuur en een beschrijving geven van de
taakverdeling van de bestuurders en de bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur. Daarnaast
wordt ingegaan op de overige organen en vrijwilligers welke betrokken zullen zijn bij de stichting.
Tenslotte zullen wij in het vierde hoofdstuk ingaan op de financiering en het vermogensbeheer
binnen de stichting, waarbij wij een begroting zullen opnemen van de baten en lasten voor 2019 en
eveneens zullen ingaan op de wijze van verkrijging van baten en het beheer van het vermogen.

Hoogachtend,
Het bestuur van Stichting Tour voor MS,

Marcel van Domselaar, Voorzitter
Gert van Alfen, Secretaris
Henk Schouten, Penningmeester
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1. DOEL VAN DE INSTELLING
In dit hoofdstuk zal worden beschreven wat de doelstellingen zijn van Stichting Tour voor MS. Zoals
reeds is beschreven in de inleiding is deze Stichting opgericht vanuit persoonlijke ervaring, waarbij
gebleken is dat er nog geen medicijn tegen Primair Progressieve MS is, ondanks dat hier wel
behoefte aan is (zie ook onderstaande uitspraak van neuroloog Mostert).
In de eerste jaren na de oprichting van de Stichting is het onderzoek naar de stof Fluoxetine als
medicijn tegen Primair Progressieve MS gesponsord vanuit onze opbrengsten door dit te doneren aan
Stichting MS Anders.
Met ingang van 2018 is er door het bestuur van de Stichting besloten om een samenwerkingsverband
aan te gaan met Stichting Moves. Hiermee is tevens overeengekomen dat de opbrengsten van
Stichting Tour voor MS met ingang van 2018 ten goede komen aan Moves.
We zullen in dit hoofdstuk ingaan op de missie van Stichting Tour voor MS en de doelstelling welke
hierbij hoort. Daarnaast zal beschreven worden wat de beoogde doelgroep is van onze stichting en
in welke regio wij actief zullen zijn.
Missie
Stichting Tour voor MS is opgericht om versterking te bieden aan alle mensen die zelf de aandoening
Primair Progressieve MS hebben en anderzijds voor de mensen die hiermee te maken hebben
doordat mensen in hun omgeving deze aandoening hebben.
Stichting Tour voor MS gelooft er in dat het van belang is om mensen te inspireren om in beweging
te komen tegen MS en derhalve is ook gekozen voor een samenwerking met Moves met ingang van
2018. Marcel die als voorzitter van de Stichting enkele jaren Primair Progressieve MS heeft, wil
hiermee ook andere mensen inspireren om zich in te zetten voor een wereld zonder MS.
Middels het organiseren van een gesponsorde fietstocht gaat Stichting Tour voor MS uit van het
zoeken van versterking naar onderzoek naar MS. Doordat veel mensen met (PP)MS krachtverlies
krijgen en moeite met de balans en lopen kunnen krijgen, zullen zij zelf niet (allemaal) in staat zijn
om zelf deel te nemen aan de fietstocht. Echter, de deelnemers van de fietstocht kunnen door hun
deelname en inzet met de fietstocht versterking bieden voor de mensen met (PP)MS en hiermee hen
helpen in de strijd naar een medicijn voor MS.
Tevens creëert een fietstocht verbondenheid tussen de fietsers en anderzijds richting de bezoekers
en mensen met MS, wat tevens als belangrijk uitgangspunt geldt van de Stichting.
De Stichting is vastbesloten om:
-

onderzoek naar MS te financieren om hiermee een bijdrage te leveren aan de behoefte voor
een medicijn naar PPMS;

-

verbondenheid te creëren tussen deelnemers van de fietstocht en tussen deelnemers en
mensen met de aandoening PPMS en MS.

Stichting Tour voor MS heeft de overtuiging dat zij de hierboven benoemde missie kan waarmaken
middels de activiteiten welke zij zal gaan uitvoeren. Zie hiervoor ook het volgende hoofdstuk,
waarin we nader zullen ingaan op de werkzaamheden welke de stichting zal gaan uitvoeren.
Doelstelling
Vanuit de missie welke de Stichting heeft gesteld zijn er door het bestuur doelstellingen voor het
jaar 2015 vastgesteld.
De volgende doelstelling is vastgesteld voor het jaar 2019 door Stichting Tour voor MS:
-

het organiseren van een gesponsorde fietstocht in de provincie Gelderland waarmee verder
onderzoek naar MS gefinancierd kan worden;

Het bestuur heeft vastgesteld dat er geen winstoogmerk is bij de uitvoering van haar activiteiten
welke zullen worden uitgevoerd om de hierboven benoemde doelstellingen te realiseren. De
Stichting zal alle opbrengsten welke worden gerealiseerd ten goede brengen aan onderzoek naar MS
door dit te doneren aan Stichting Moves.
Beoogde doelgroep
De Stichting streeft ernaar om aandacht te besteden aan mensen met de aandoening (Primair
Progressieve) MS. Dit is de belangrijkste doelgroep welke wordt onderkend door het bestuur en
welke tevens de aanleiding zijn voor oprichting van de Stichting.
Daarnaast zijn voor het realiseren van de doelstellingen de overige beoogde doelgroepen:
professionele toerfietsers en recreatieve fietsers. Hiertoe zal de Stichting tevens lid worden voor de
Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) om deze doelgroep te kunnen bereiken voor het meedoen aan
de gesponsorde fietstocht. De laatst onderkende doelgroep met overige sponsoren, zowel
particulieren en bedrijven. De overige sponsoren zullen wij benaderen via diverse media, zoals
bijvoorbeeld het internet of artikelen in krant of het direct benaderen van bedrijven of
particulieren voor een bijdrage aan de Stichting.
Regio voor activiteiten
De activiteiten van Stichting Tour voor MS zullen voor 2019 uitgevoerd worden in de provincie
Gelderland. De Stichting is gevestigd in Gelderland (te Duiven) en de gesponsorde fietstocht zal
worden georganiseerd in Arnhem. In het jaar 2014 heeft de eerste Tour voor MS plaatsgevonden in
de provincie Gelderland in Arnhem.

2. WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING
In dit hoofdstuk zal worden beschreven wat de werkzaamheden zijn welke zullen worden uitgevoerd
door Stichting Tour voor MS in het jaar 2019. Deze werkzaamheden en activiteiten welke de
Stichting uitvoert volgen uit haar missie en doelstellingen welke in het vorige hoofdstuk zijn
geformuleerd. De werkzaamheden welke de stichting in het boekjaar zal gaan verrichten zijn de
volgende:
Tevens zal in dit hoofdstuk ook een toekomstvisie worden gegeven op de activiteiten.
De fietstocht
Als grootste en hiermee belangrijkste werkzaamheid welke de Stichting zal gaan uitvoeren op 18
mei 2019 wordt onderkend het organiseren van de gesponsorde fietstocht in de maand mei om
hiermee gelden te verzamelen voor verder onderzoek naar MS. Er is bewust gekozen voor het
houden van de fietstocht in de maand mei, omdat deze maand geldt als ‘mei = MS maand’ 1.
Deze fietstocht zal voor het jaar 2019 wederom worden georganiseerd in Gelderland en zal als
startplaats Arnhem hebben, te weten vanaf Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal.
Hierbij zullen we een fietstocht gaan organiseren voor drie verschillende doelgroepen:
-

professionele toertochtfietsers;

-

recreatieve toertochtfietsers;

Door in te zetten op verschillende doelgroepen wil Stichting Tour voor MS een evenement
organiseren dat voor verschillende mensen toegankelijk is en laagdrempelig is. Tevens willen we
verbondenheid en bewustzijn creëren bij verschillende mensen en daarom is gekozen voor een
brede doelgroep.
De afstand van de tocht zal voor de verschillende doelgroepen verschillen; de toertocht voor de
professionele toertochtfietsers zal de langste zijn en ongeveer 110 kilometer bedragen in de
provincie Gelderland en de kortste tocht (voor recreanten) zal een tourtocht zijn van 30 kilometer.
Door deze verschillende doelgroepen zal ook het benaderen van deze verschillende doelgroepen op
verschillende wijzen plaatsvinden. Hierna zal beschreven worden per doelgroep op welke wijze de
Stichting deze potentiele deelnemers wil bereiken.
Professionele toertochtfietsers
De professionele toertochtfietsers zullen benaderd worden via de NTFU (Nederlandse Toer Fiets
Unie). Hiertoe zal Stichting Tour voor MS zelf lid worden van de NTFU om hiermee een fietstocht te
kunnen organiseren welke zal worden opgenomen op de Toerkalender van de NTFU. Hiermee

1

Ontleend aan: http://msresearch.nl/meimsmaand

kunnen leden van de NTFU zich inschrijven voor de fietstocht en worden veel potentiele deelnemers
bereikt. Daarnaast hebben wij reeds bekendheid opgedaan onder professionele toertochtfietsers
middels de toertochten van de afgelopen jaren, de deelname aan Bikemotion beurs in 2018 en
zullen wij actief fietsclubs gaan benaderen voor deelname.
Recreatieve toertochtfietsers
De recreatieve toertochtfietsers zullen benaderd worden via diverse media. Hierbij denkt Stichting
Tour voor MS onder andere aan bekendmaking van de fietstocht op internet en anderzijds via
regionale kranten of ander drukwerk. Tevens zal regionaal gezocht worden naar andere wijzen van
bekendmaking van het evenement, bijvoorbeeld door het onder de aandacht brengen met
bijvoorbeeld flyers of promotiemateriaal.
Op deze wijze kunnen ook professionele toertochtfietsers – welke tevens via de Toerkalender van
NTFU bekend worden met de tocht – nogmaals bereikt worden wat mogelijk leidt tot meer
inschrijvingen.

Toekomstvisie inzake activiteiten
Voor de toekomst zal het bestuur van de Stichting beoordelen of er mogelijkheden bestaan om de
gesponsorde fietstocht in meerdere provincies tegelijk te houden in Nederland. Hoogste prioriteit
voor 2019 is het realiseren van groei in deelname aantallen bij de fietstocht welke wij zullen
organiseren vanuit Arnhem.

3. ORGANISATIESTRUCTUUR
In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe de organisatiestructuur van Stichting Tour voor MS is
ingericht en wordt beschrijving gegeven van de taakverdeling tussen de bestuurders en de
bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur. Daarnaast wordt ingegaan op de overige organen en
vrijwilligers welke betrokken zullen zijn bij de stichting.
Organisatiestructuur van Stichting Tour voor MS
Bij de oprichting op 18 oktober 2013 is een bestuur gevormd voor de Stichting Tour voor MS welke
bestaat uit de volgende leden:
-

M. (Marcel) van Domselaar, voorzitter;

-

G.J. (Gert) van Alfen, secretaris;

-

H. (Henk) Schouten, penningmeester.

Hierbij is vastgelegd in de statuten dat de bestuurders niet zelfstandig over het vermogen van de
stichting mogen en kunnen beschikken, alsof het zijn eigen vermogen is. Dit is tevens een vereiste
vanuit de ANBI. De bestuurders hebben gezamenlijke bevoegdheid en er is geen sprake van volledige
bevoegdheid bij één bestuurslid.
Er is bij oprichting besloten dat er minimaal maandelijks een bestuursvergadering plaatsvindt en er
verder via mail en telefonisch contact gehouden wordt tussen de bestuursleden voor wat betreft
relevante ontwikkelingen van de Stichting. Van de gehouden bestuursvergaderingen zullen notulen
worden vastgelegd en voorafgaand aan elke vergadering zal een agenda overeengekomen worden
door het bestuur.
Binnen het bestuur zijn de verantwoordelijkheden als volgt ingedeeld:
-

De voorzitter zal zich met name bezig houden met overleg met diverse instanties, PR en
communicatie (bekendheid verkrijgen voor de Stichting), beheer van de website, financiele
acquisitie in de vorm van benaderen van sponsors, benaderen van werkgroep leden en
communicatie hiermee;

-

De secretaris zal zich met name bezighouden met het ondersteunen van de voorzitter met
PR en communicatie, financiële acquisitie in de vorm van benaderen van sponsors, opzetten
van de fietstocht en communicatie met deze werkgroep leden en de NTFU;

-

De penningmeester zal zich met name bezighouden met financiële acquisitie in de vorm van
benaderen van sponsors, het financieel beheer binnen de Stichting en het bewaken van
voldoen aan de ANBI voorwaarden en publicatievereisten;

Samenwerking met Stichting Moves
Teneinde haar doelstellingen te kunnen realiseren is Stichting Tour voor MS een samenwerking
aangegaan met Stichting Moves. Stichting Moves heeft zich ten doel gesteld om te werken aan een
wereld zonder MS en wil mensen inspireren tegen MS in beweging te komen. Dit doet zij door het
organiseren van diverse evenementen, waaronder Klimmen tegen MS. Stichting Tour voor MS
herkent zich in de doelstellingen van Moves en met de organisatie van een fietstocht wordt een
soortgelijke activiteit georganiseerd als Klimmen tegen MS. De opbrengsten (na aftrek van kosten)
van de Tour voor MS zullen worden gestort aan Stichting Moves en zullen worden besteed door aan
projecten welke raakvlak hebben met PPMS. Als onderdeel van de samenwerking zal Stichting Moves
tevens nader in te vullen bijdragen leveren tijdens de (organisatie van de) Tour voor MS.
Overige relevante organen
Naast het bestuur en Stichting MS Anders worden nog als relevante organen en partijen onderkend:
-

De Geitenbulttrappers

-

De werkgroepen welke actief zullen zijn binnen de stichting.

-

De vrijwilligers welke een rol zullen hebben bij de tour.

De Geitenbulttrappers
Deze fietsclub de Geitenbulttrappers zijn bij de organisatie van de afgelopen edities van de Tour
sterk betrokken geweest als vrijwilligers en daarnaast deelnemer aan de Tour. Voor de Tour van
2019 is tevens de medewerking toegezegd door de fietsclub voor onder andere het uitzetten van de
fietsroute en uitzetten van de pijlen op de route.
Werkgroepen
Er zal in 2019 worden gestart met een beoordeling door het bestuur voor het inrichten van
werkgroepen voor het uitvoeren van diverse activiteiten welke samenhangen met het organiseren
van de fietstocht. Hierbij wordt gedacht aan het inrichten van bijvoorbeeld een werkgroep welke
verantwoordelijk wordt voor het werven van donateurs en vrijwilligers en EHBO.
Vrijwilligers
Een Stichting zonder winstoogmerk kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zullen er diverse bekenden
en onbekenden benaderd worden om actief te worden als vrijwilliger voor de Stichting en hierbij
een rol op enige wijze te spelen bij de te organiseren fietstocht. De afgelopen edities is tevens door
de inzet van diverse vrijwilligers, bij bijvoorbeeld de inschrijvingen, diverse kramen en langs de
route, een succes geworden.

4. FINANCIERING EN VERMOGENSBEHEER

In dit hoofdstuk zullen wij ingaan op de financiering en het vermogensbeheer binnen de stichting.
We zullen in dit hoofdstuk een begroting opnemen van de baten en lasten voor 2019 en hierbij
tevens specifiek ingaan op de bestuurdersbeloningen. Verder zal ook aandacht besteed worden aan
de wijze van verkrijging van baten en het beheer van het vermogen door het bestuur.
Begroting 2019
Voor het jaar 2019 heeft het bestuur de onderstaande begroting van haar baten en lasten opgesteld:

BEGROTING STICHTING TOUR VOOR MS - 2019
Opbrengsten
deelnamegelden
* Professionele toerfietsers

250 deelnemers á €15,-

€

3.750,00

* Recreatieve toerfietsers

75 deelnemers á €15,-

€

1.125,00
€

4.875,00

Overige baten
Opbrengsten diverse kramen,
dranken en spijzen

€

500,00

Overige sponsoringen en giften

€

500,00

Totaal baten:

€ 5.875,00

Lasten
Kosten fietstocht - o.a. verkeersregelaars/
EHBO/stroomvoorziening

€

Lidmaatschap NTFU (jaarcontributie)

€

300,00

Reclamekosten/drukwerk

€

250,00

Onvoorzien

€

175,00

Bankkosten

€

150,00

Totaal lasten;

€

1.875,00

Totaal begroot resultaat 2019

€ 4.000,00

1.000,00

Toelichting bij begroting
We verwachten voor het jaar 2019 met de gesponsorde fietstocht in mei 2019 ongeveer totaal 325
deelnemers te bereiken, waarvan 250 professionele toerfietsers en 75 recreatieve fietsers. Met een
inschrijfgeld van €15 verwachten we hiermee € 4.875,- aan baten te realiseren.
De overige baten welke gerealiseerd zullen worden zijn naar verwachting donaties en giften van
bedrijven en particulieren en de opbrengst van de dagactiviteiten, zoals verkoop van dranken en
spijzen evenals de opbrengst van de diverse kramen met artikelen. Het bestuur verwacht in
totaliteit €5.875 aan baten te realiseren bij de organisatie van de Tour in 2019.

De grootste lasten welke de Stichting zal hebben in het jaar 2019 hangen samen met de organisatie
van de fietstocht en de bekendmaking hiervan; dit zullen zijn de contributie bij het NTFU en de
organisatiekosten van de toertocht. Hierbij zijn de organisatiekosten van de tocht voorlopig begroot
op €1.000 voor vooral de inhuur van verkeersbegeleiders, EHBO en stroomvoorzieningen.
Bestuurdersbeloningen
Zoals ook in de bovenstaande begroting zichtbaar is zullen er geen bestuurdersbeloningen worden
verstrekt. Het bestuur is overeengekomen dat zij geen beloningen zal ontvangen voor de uitvoering
van haar functie, uit persoonlijke overtuigingen. Het bestuur is zelf ook overtuigd van de noodzaak
van onderzoek naar de medicatie tegen PPMS en wil derhalve geen vergoedingen ontvangen.
Tevens zullen er geen vacatiegelden voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen worden aan
de bestuursleden worden verstrekt.
Beheer van het vermogen
Stichting Tour voor MS heeft een eigen bankrekening openen waarop de gelden van de donaties en
deelnemers zullen worden ontvangen. De bankrekening zal vooralsnog gemonitort worden door de
voorzitter en de penningmeester zal de financiële administratie van de Stichting gaan verzorgen.
Bij uitgaven wordt door het bestuur gezamenlijk een besluit genomen over de besteding van de
gelden en gelet op de noodzaak van de kosten en het feit of de kosten bijdragen aan de
doelstellingen van de stichting.
Voorlopig worden door het bestuur geen andere kosten verwacht dat zoals opgenomen in de
begroting.
Na afloop van de gehouden fietstocht in mei 2019 zal er vastgesteld worden wat de totale
opbrengsten zijn geweest en zal de volledige opbrengst worden overgemaakt aan Stichting Moves.

