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Voorwoord  
 
Stichting Dromen zonder beperking is ontstaan vanuit de passie en bewogenheid met 
hen die door een beperking al zo vaak moeite hebben om mee te doen in de 
samenleving. Het waarmaken van dromen wordt bemoeilijkt door de eigen beperking, 
het onbegrip en het ontbreken van het bewustzijn binnen de samenleving.  
Aanleiding voor de oprichting van Stichting Dromen zonder beperking was dat de 
stichtingsvorm de meest geschiktste rechtsvorm is om op structurele basis activiteiten 
te organiseren en gelden te genereren die deze dromen van de doelgroep binnen de 
Sliedrechtse samenleving waar kunnen maken.  
 
Stichting Dromen zonder beperking  heeft in 2014  zijn eerste jaar gedraaid. Een jaar 
waar het bestuur zeer trots op is. Zowel in de dromen die we hebben kunnen uit laten 
komen, als ook in de opbouw van de organisatie en netwerk. 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de giften, donaties en sponsoring  van 
particulieren, middenstand en andere organisaties. Door samenwerking dromen van 
mensen met een beperking uit laten komen wordt breed gedragen. 
 
Volgens de statuten loopt het eerste verslagjaar tot en met 31-12-2015 (verlengd 
boekjaar). Stichting Dromen zonder beperking heeft de wens om volledig transparant te 
zijn en heeft ervoor gekozen om over het jaar 2014 reeds verslag uit te brengen. Want 
transparant zijn, is wat wij willen. 
Iedereen die ons een warm hart toedraagt en ons het vertrouwen geeft door middel van 
sponsoring, donaties, giften, diensten en medewerking moet kunnen vertrouwen dat het 
geld en middelen wordt besteed waarvoor het is bedoeld: de Sliedrechtse dromer met 
een beperking! 
 
 
 
 
 
 
P.J. ( Peter) de Borst 
Voorzitter Stichting Dromen zonder beperking 
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1. Resultaten 2014 
 
1.1 Fondsenwerving 

Stichting Dromen zonder beperking genereert inkomsten door middel van: 
 Donateurs  
 Droomversneller sponsorcontract (2x) 
 Grote Club Actie verkoop  
 Verkoop spullen op kraam Late Summer Fair Sliedrecht 

 
 

 
 
 
 

Tevens ontvangt de stichting gelden vanuit acties waarbij de stichting de 
begunstigde is: 

 Percentage decemberverkoop accessoires  KSM Steigerhout 
 Lege flessenactie Albert Hein Sliedrecht 
 Dance for Love door Fiftyfifty Events 
 Collecte jeugdkerk vd Gereformeerde Kerk Sliedrecht 
 Cakeverkoop op kraampje Maroza Levensbeurs  
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1.2 Public relations en Communicatie 
Stichting Dromen zonder beperking zet verschillende middelen in ten behoeve 
van communicatie met donateurs en omgeving: 
 
Internet:  
De www. Dromenzonderbeperking.nl site is een gebruiksvriendelijke site waarop 
Dromen zonder beperking inzicht geeft in haar organisatie, doelstellingen en de 
realisatie ervan. Via deze site geeft stichting Dromen zonder beperking een zo 
actueel en transparant mogelijke beeld van de uit gevoerde Dromen van mensen 
met een beperking. Dromers, sponsoren en vrijwilligers kunnen via de site 
contactformulieren invullen, waarna vanuit bestuurszijde contact opgenomen 
wordt met hen.  
 
Social Media: 
Stichting Dromen zonder beperking is zeer actief op de sociale media twitter en 
Facebook.  
 
Ons twitter account @DZB0184 wordt met name ingezet om volgers te 
informeren over  stichtingszaken en om volgers als netwerk actief in te zetten bij 
het zoeken naar de juiste ingangen om dromen uit te laten komen. Verder wordt 
twitter actief ingezet om “live” verslag te doen van een droomuitvoering.  
Op 31 december 2014 had ons account rond de 425 volgers, waaronder vele 
bekende organisaties , instellingen en Nederlanders.  
 
Facebook wordt actief gebruikt om te communiceren met onze volgers die onze 
stichting een warm hart toedragen. Ontwikkelingen op het gebied van 
droomuitvoering, donaties, activiteiten en organisatie worden hier gedeeld. 
Aankleding gediend door gebruik te maken van ondersteunende foto’s. Interactie 
met onze volgers wordt bewust gezocht. De FB pagina heeft op 31 december 
2014 rond de 525 volgers. 
Verder heeft de stichting een aparte FB pagina voor vrijwilligers en bestuur. Met 
voornamelijk doel om teambuilding / groepsopbouw te bevorderen, als ook 
onderling direct te communiceren.   
 
Overige uitingen: 
Stichting dromen zonder beperking heeft op de Sliedrechtse Levensbeurs op 12-
04-2014 d.m.v. verkoopkraam naamsbekendheid gecreëerd.  
 
Stichting Dromen zonder beperking was door Fiftyfifty Events gekozen als goed 
doel tijdens de Dance for Love avond op 5-7-2014. Bestuurlijke 
vertegenwoordiging door aanwezigheid van de voorzitter.  
 
Stichting Dromen zonder beperking heeft op 13-09-2014 op de Sliedrechtse Late 
Summer Fair door middel van een verkoopkraam bekendheid gecreëerd voor de 
stichting en mensen de gelegenheid gegeven om een wenskaart in onze 
droomboom te hangen, voor iemand die een positieve boost kan gebruiken. 
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Bestuur en coördinator hebben willekeurig 3 kaarten uitgekozen en deze mensen 
namens de indiener een slagroomtaart gebracht.  
 
Stichting Dromen zonder beperking heeft in 2014 diverse malen in de lokale / 
regionale kranten, als ook via digitale media aandacht gevraagd voor de stichting 
en de diverse droomuitvoeringen: 
Digitale nieuwsmedia: 10 x 
Lokale / regionale kranten: 5 x 
Lokale/ landelijke Radio: 2 x 
 
 

1.3 Droomuitvoeringen 
 Stichting Dromen zonder beperking heeft in 2014 uitgevoerd: 

 Droom “LSF” op 13 september (verkorte droom) 
 Droom “bruidje” op 23 oktober  
 Droom “Rieu” op 14 november 
 Droom “korfbal” op 27 december 
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2. Organisatie 
 
2.1 Doel van de stichting dromen zonder beperking 

 Dromen van mensen met een beperking helpen uit te laten komen, zodat 
hun dagelijkse problemen even vergeten worden 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

 De stichting beoogt het algemeen nut 
 
 
2.2 Organisatiestructuur 

Stichting Dromen zonder beperking is een onafhankelijke stichting, opgericht en 
notarieel geregistreerd op 3 april 2014 te Sliedrecht. De stichting is ingeschreven 
bij de Kvk te Rotterdam onder nummer 60403292. 
De stichting kent een vijfhoofdig bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, 
penningmeester, algemeen adjunct en algemeen bestuurslid. 
 
Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen: 
 

1. Dhr P.J. de Borst  
voorzitter en initiatiefnemer 

2. Mw W.W.A. van den Herik  
secretaris van april tot oktober 
Dhr K. van den Herik 
secretaris vanaf november 

3. Dhr J. van den Herik 
penningmeester 

4. Dhr J. Kraaijeveld 
algemeen adjunct 

5. Mw A.C. Visser 
Bestuurslid 
 

(Bovenstaande bestuursleden hebben geen familie gerelateerde relaties)  
Coördinator in 2014: 
 

Mw E. Nugter-Jansen 
 

Vrijwilligers in 2014: 
 

Gemiddeld 10 personen  
 
Op 6-09-2014 werd een teambuildingsdag georganiseerd voor vrijwilligers en 
bestuur. Door middel van spel, educatie en een gezamenlijk buffet werd de 
saamhorigheid versterkt. Insteek van stichting Dromen zonder beperking is, dat 
door oprechte belangstelling en investering in haar vrijwilligers, de Dromer 
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indirect voordeel hiervan ondervind. Warme betrokkenheid op elkaar, straalt af 
naar buiten toe.  
 
 

 
 
 
Comité van aanbeveling: 
 

1. Dhr B. van Noordenne 
directeur de Sprong, school voor praktijkonderwijs 

2. Dhr J. Schelling 
dominee Gereformeerke Kerk Sliedrecht 

3. Mw N.Boer 
Voorzitter Wilhelmus muziekkorpsen 

4. Dhr B. van Hemmen 
burgemeester gemeente Sliedrecht 

 
 
2.3 Samenwerking 

In 2014 heeft stichting Dromen zonder beperking de Goede Doel actie 
SliedrechtSecretSanta ondersteund door gebruik te maken van ons netwerk m.b.t. 
media en middenstand. De versterking van de sociale cohesie binnen de 
Sliedrechtse gemeenschap, om in dit geval mensen met een financiële beperking 
te helpen, ondersteunen wij graag.  
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3. Verantwoording en kwaliteit 
 
3.1 ANBI certificaat 

Een beoogd doel om te behalen in 2014 was de Algemeen Nut Beogende 
Instelling toekenning door de belastingdienst. In december 2014 is deze aan ons 
toegekend onder nummer 853895181. Giften aan een maatschappelijke instelling 
of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de 
Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de 
voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instellingen 
(ANBI) moet zijn. Stichting Dromen zonder beperking is een ANBI. 
 
 

3.2 Bestuur 
Het bestuur past met vijf mensen bij de geringe omvang van de stichting. Het 
bestuur werkt volledig onbezoldigd, overigens net als de omstreeks tien 
vrijwilligers, coördinator en leden van het Comité van aanbeveling.  
 
 

3.3 Beleid 
 Stichting Dromen zonder beperking kent een beleidsplan met doelstellingen dat 

jaarlijks aangepast wordt. Controleren en evalueren doet de organisatie 
periodiek tijdens de bestuursvergaderingen (minimaal 4 x per jaar). 

 Visie op het werken met vrijwilligers als stichting zijnde is vastgelegd in het 
vrijwilligersbeleid. 

 
 
3.4 Fondsenwerving 
 Stichting Dromen zonder beperking geeft voortdurend inzicht in haar 

doelstellingen en de realisatie ervan via www.dromenzonderbeperking.nl  
De donateur bestanden stelt stichting Dromen zonder beperking aan niemand 
anders beschikbaar en de stichting maakt geen kosten voor fondsenwerving 
 
 

3.5 Besteding middelen  
Stichting Dromen zonder beperking werkt zo effectief en efficiënt mogelijk aan 
het bereiken van haar doelen. In financiële jaarverslagen zijn wij transparant 
over besteding van gelden. Overheadkosten worden tot een minimumbeperkt.   
Alle donaties worden bij stichting Dromen zonder beperking uitgegeven, 
waarvoor ze bedoeld zijn; dromen uit laten komen van mensen met een 
beperking. Donaties kunnen tevens geoormerkt worden door schenker voor 
bijvoorbeeld specifieke doelgroep, opbouw organisatie, vrijwilligersbeleid, PR, 
etc. 
Stichting Dromen zonder beperking heeft geen betaalde bestuursleden, 
coördinatoren of vrijwilligers.  
Stichting Dromen zonder beperking zet met name in op de besteding van 
middelen, anders dan gelden,  in directe relatie tot de droomuitvoeringen. 
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Producten, diensten en materiële zaken worden ingezet om het einddoel, 
verwezenlijking van een droom, te bereiken.  

 
 

3.6 Verantwoording 
 Via www.dromenzonderbeperking.nl geeft stichting Dromen zonder beperking 

een zo actueel en transparant mogelijk verslag van activiteiten en organisatie.  
Het jaarverslag is op te vragen via info@dromenzonderbeperking.nl  

  
 
3.7        Externe relaties 
 Stichting Dromen zonder beperking heeft in haar eerste jaar aardig wat externe 

relaties opgebouwd.  Zowel met lokale, regionale en landelijke organisaties en 
bedrijven, als ook met diverse bekende Nederlanders die de sympathie met de 
stichting delen.  

 Stichting Dromen zonder beperking heeft als continue doelstelling het uitbreiden 
van ‘warme’ connecties ter bevordering van ons doel om dromen van mensen 
met een beperking helpen uit te laten komen. 
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4.  Jaarrekening 2014 

 

Balans per 31 december 2014      

       
ACTIVA      
       
Liquide middelen      

 Rekening-courant Triodos Bank   2.426   

 Kasgeld   18   

     2.444  
        
totaal    2.444  

        
       

       
PASSIVA      
       
Reserve      

 Vrije reserve   2.444   

     2.444  
        
totaal    2.444  
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Staat van baten en lasten over 2014     

       
BATEN      
       
Baten uit eigen acties      

 Deelname Grote Club Actie   344   

 Kraam Late Summer Fair   155   

     499  
       
Baten uit acties van derden      

 Statiegeldactie Albert Heijn   1.500   

 Fifty-Fifty Events   100   

     1.600  
       
Giften      

 Droomversnellers   350   

 Overige giften   1.078   

     1.428  
        
totaal    3.527  
       
LASTEN      

       
Beheer en vrijwilligersbeleid      

 Oprichtingskosten en Kamer van Koophandel 546   

 Website   91   

 Vrijwilligersbeleid   55   

 Bankkosten   43   

     735  
       
Besteed aan doelstelling      

 Kosten van uitgevoerde Dromen   348  
        
totaal    1.083  
        
RESULTAAT *)    2.444  

        
       
*) het positieve saldo is toegevoegd aan de vrije reserve.   

 
 

     



 

13 
 

       

Overig      
       
In 2014 is een viertal dromen uitgevoerd waaraan door derden is bijgedragen. De 
waarde van de  'in natura' geschonken goederen en diensten bedroeg ca. € 3.190. 

 

 

 
 
      

Voor de jaren 2015 en 2016 ontving Stichting Dromen zonder beperking reeds 
toezeggingen voor giften en Droomversnellers voor een bedrag van (2015) € 1.350 
en (2016) € 350. 

 

 
      

 
      

Bijlage  
    

       
     
   

    
       

 

 


