
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 

Stichting Doe Maar Mee 

  



 
 
Missie, visie en strategie  
Doe Maar Mee wil graag dat jongeren met een beperking kunnen meedoen in onze samenleving. Dat ze 
hun vrije tijd op eenzelfde manier kunnen invullen als een broer of zus zonder beperking. Maar daar is wel 
wat hulp bij nodig. En die verzorgt Doe Maar Mee. De activiteiten worden door vrijwilligers 
georganiseerd, waar mogelijk met ouders uit de eigen doelgroep. Want dat is ook heel makkelijk voor het 
vervoer of bij het afrekenen bijvoorbeeld.  
 
Doelstelling  
Doel van de stichting is om jongeren met een beperking op de Veluwe met elkaar in contact te brengen 
om samen activiteiten te (doen) ondernemen. 
 
Strategie  
Op de facebookpagina https://www.facebook.com/DoeMaarMee en op de website 
https://doemaarmee.nl/ is aangegeven welke activiteiten er de afgelopen jaren al zijn georganiseerd en 
welke activiteiten er al zijn gepland voor de komende periode. 
 
Activiteiten van de organisatie  
 
Voor 2019 staan de volgende activiteiten op de agenda: 
1. 22-2-2019: Musical Kruistocht in Spijkerbroek 
2. 8-3-2019: Zwemmen bij de Eemhof 
3. 9-3-2019: Toneel 
4. 30-8-2019: Bowlen en een terrasje 
5. 30-11-2019: Workshop tegeltjes maken 
 
Huidige situatie  
Doe Maar Mee bestaat al een paar jaar en voldoet aan de wensen van de doelgroep. Door de oprichting 
van de stichting hopen wij gelden binnen te halen om daarmee ook een aantal activiteiten te organiseren 
die leuk worden gevonden door mensen zonder beperking. Het bezoeken van een sportwedstrijd of een 
keer uit eten gaan het z’n allen. Vaak wat te duur voor de doelgroep die over het algemeen afhankelijk 
afhankelijk zijn van een wajong uitkering.  
 
 
Organisatie  
 
Stichting Doe Maar Mee 
Lageweg 18 
3849 PE Hierden 
KvK: 73468266 
Fiscaal nummer: 859541940 
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Bestuur (onbezoldigd) 
 
Voorzitter: 
Mevr. A.K. van Malestein – van den Top 
Lageweg 18 
3849 PE Hierden 
 
Secretaris: 
Mevr. H. van Malestein 
Lageweg 18 
3849 PE Hierden 
 
Penningmeester: 
A.J. van Malestein 
Lageweg 18 
3849 PE Hierden 
 
Werknemers  
Er zijn geen werknemers in dienst. 
 
Financiën  
Zoals elders beschreven in het beleidsplan worden er activiteiten georganiseerd voor de genoemde 
doelgroep. De deelnemers betalen zelf de kosten van het evenement, het is derhalve op dtkosten 
neutraal. 
 
Het werven van gelden  
Doe Maar Mee bestaat al een paar jaar en voldoet aan de wensen van deze doelgroep. Nu de Stichting is 
opgericht proberen wij ons te richten op activiteiten die wat duurder zijn dan tot nu toe. Het afgelopen 
jaar is er een wandeling,  een crea middag en een disco avond georganiseerd. Relatief goedkoop. Wat wij 
prachtig zouden vinden is om de  deelnemers ook een paar activiteiten te kunnen aanbieden die ook leuk 
worden gevonden door mensen zonder een verstandelijke beperking. Lekker een dagje naar een pretpark 
of een avondje naar een sportwedstrijd. Wij denken op jaarbasis ongeveer € 5.000,-- nodig te hebben 
voor het organiseren van de activiteiten. Wel is het zo dat de deelnemers een eigen bijdrage betalen van 
€ 10,-- per activiteiten. De extra kosten die gemaakt worden voor het organiseren worden betaald vanuit 
de stichting. 
 
Beheer en besteding van het vermogen  
Op dit moment heeft de stichting geen eigen financiële middelen en derhalve ook geen eigen vermogen. 

Ons doel is om donateurs c.q. fondsen te werven om de activiteiten voor de deelnemers betaalbaar te 

houden. Zoals hierboven beschreven bij “het werven van gelden”. 
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