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1. Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Handbike Events.
Stichting Handbike Events is opgericht op 22 februari 2013 te Utrecht (Statutaire zetel). De stichting
heeft ten doel om mensen met een beperking uit te dagen hun grenzen te verleggen; bij te dragen
aan een positieve beeldvorming van mensen met een beperking; en al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd).
Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn, volgt inschrijving bij
de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan
wordt sterk geadviseerd.
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende
Instelling.
ANBI
Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI
status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de
belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en
schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:
• Missie en doelstellingen van de stichting
• Werkzaamheden (projecten) van de stichting
• Financiën
• De manier waarop de Stichting geld werft
• Het beheer van vermogen van de stichting
• De besteding van het vermogen van de stichting
Het bestuur van de Stichting Handbike Events,
De heer C.G.P. Broeksteeg,
Voorzitter
___________________ 2021
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2. Algemene gegevens en bestuur
Algemene gegevens
Statutaire naam
Organisatietype
Opgericht

: Stichting Handbike Events
: Stichting
: 22 februari 2013

KvK nummer
Banknummer (IBAN)
Fiscaal nummer (RSIN)

: 57326371
: NL82RABO0386153639
: 852533111

Bezoekadres
Telefoonnummer
Website
E-mail

: Rembrandtkade 10, 3583 TM te Utrecht
: 030-2561222
: www.handbikebattle.nl
: info@handbikebattle.nl

Werkgebied
Doelgroep(en)

: Landelijk
: Kinderen en volwassenen met een beperking

Bestuur
Naam
Geboortedatum en -plaats
Titel
Bevoegdheid

: Broeksteeg, Cornelis Gijsbertus Petrus
: 9-1-1973, Oss
: Voorzitter
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Titel
Bevoegdheid

: ten Hoorn, Abel Martin
: 11-10-1957, Veendam
: Penningmeester
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Titel
Bevoegdheid

: Hagoort, Mechteld
: 30-5-1971, Haarlem
: Secretaris
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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3. Missie Stichting Handbike Events
De Stichting Handbike Events organiseert sinds 2013 jaarlijks de HandbikeBattle; een evenement
waarbij teams van (oud)revalidanten uit diverse revalidatiecentra de strijd aangaan met elkaar én
met een uitdagende berg. Het evenement is alleen voor handbikes (dus geen been-aangedreven
fietsen, tandems, rolstoelen, e.d.). Het betreft momenteel 12 Nederlandse en een enkel
buitenlands revalidatiecentrum en een groep van 30-40 individuele deelnemers.
De HandbikeBattle heeft zowel een persoonlijke als maatschappelijke missie:
Persoonlijk:
Met de HandbikeBattle willen we deelnemers uitdagen om fysieke en mentale grenzen te
verleggen. Door letterlijk een berg te overwinnen met de handbike leer je jezelf nog beter kennen.
Op de weg er naar toe leer je bovendien veel van anderen met hetzelfde doel voor ogen. In het
dagelijks leven geeft deze ervaring power om ook andere dromen na te streven. “Je kan veel meer
dan je denkt!”, aldus deelnemers HBB-editie 2013.
Maatschappelijk:
De HandbikeBattle laat zien dat niet alleen Paralympische topsporters tot grote prestaties in staat
zijn. Ook de recreatieve handbiker zo bleek uit de eerste editie waar alle 47 deelnemers finishten
op de Oostenrijkse alp (20 km; 1000 hoogtemeters). Als organisatie willen wij laten zien waar een
sportieve leefstijl met optimale training, doorzettingsvermogen en plezier toe kan leiden bij
rolstoelgebruikers.

4. Doelstelling Stichting Handbike Events
Het doel van de Stichting Handbike Events is:
mensen met een beperking uit te dagen hun grenzen te verleggen;
bij te dragen aan een positieve beeldvorming van mensen met een beperking; en
al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Zie artikel 2 van de statuten van de Stichting.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door uitdagende en grensverleggende
(sport)evenement(en) te organiseren voor (hand)bikers in binnen- en buitenland. De Stichting
beoogt niet het maken van winst.
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5. De werkzaamheden
•

Te verrichten werkzaamheden van de Stichting Handbike Events
Jaarlijks terugkerend evenement organiseren in het Oostenrijkse Kaunertal sinds 2013;
verzorgen van een weekprogramma en in het midden van de week vindt de Battle
plaats op de Kaunertalergletscherstrasse.
Organiseren van de HandbikeBattle in andere Europese landen; het evenement vindt
in de toekomst plaats op 1 dag in verschillende landen.
Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van dergelijke uitdagingen op de
mentale en fysieke gezondheid van de deelnemers. In het najaar van 2016 is er een
promotieonderzoek gestart. Onderzoeker Ingrid Kouwijzer verdedigde het proefschrift
HandbikeBattle a challenging event – A study on physical capacity testing, handcycle
training and effects of participation in januari 2021. Het doel van dit onderzoek is om
de resultaten toe te passen in de (revalidatie)behandeling en advisering van mensen
met een lichamelijke beperking.

6. Werving van gelden
De stichting wil geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies,
bijdrage van activiteiten, fondsenwerving.
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs,
samenwerkingspartners, en organisaties actief onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe
contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten
van multimedia en social media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen.
Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.
• Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene
partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt
en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige
tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat
om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie,
tweerichtingsverkeer.
• Donateurschap: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
• Giften: eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel.
• Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand
houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
• Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.
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De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

7. Het beheer en de besteding van het vermogen
Stichting Handbike Events is verplicht een administratie voeren. De bestuurders van Stichting
Handbike Events zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen geen beloning. Het bestuur kan wel besluiten
aan een bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen. Zie artikel 5 lid 3 en
4 van de statuten van de Stichting. Er worden geen vacatiegelden betaald!
Uit de administratie moet blijken:
•
•
•

Welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven
aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere
kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de Stichting. De stichting beheert Bankrekeningnummer:
NL82RABO0386153639.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december
van het jaar daaraan volgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten.
Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de
jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar
opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed
middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester.

Vermogen
Het vermogen dat de Stichting Handbike Events eventueel opbouwt, zal worden aangewend om
nieuwe projecten te financieren, zoals b.v. handbike-reizen of het organiseren van een
HandbikeBattle voor andere landen, en om het onderzoek gerelateerd aan de HandbikeBattle te
ondersteunen. De resultaten uit het onderzoek zullen worden gebruikt om de meerwaarde van
deelname aan een evenement als de HandbikeBattle te onderbouwen en zullen worden toegepast
in de (revalidatie) behandeling en advisering van mensen met een lichamelijke beperking.
Bestemming liquidatiesaldo
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een instelling
als bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei
wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend. Zie hiervoor ook artikel 11 lid 5 van de statuten
van de Stichting.

8. Financiën
Om de doelen van Stichting Handbike Events te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan
van de jaarlijkse kosten, basis-/structurele kosten en ontwikkelingskosten om de Stichting
draaiende kunnen te houden. Wil de Stichting kunnen groeien in haar activiteiten en investeringen,
dan is er meer geld nodig. Het geld zal besteed worden aan brochure, folder, website, sociale media,
informatievoorziening, PR-activiteiten, materialen en ondersteuning tijdens het evenement,
middelen, opleiding en binding van de vrijwilligers.
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Globale indicatie jaarlijkse kosten en benodigde inkomsten op jaarbasis:
Kosten
Afschrijving vaste activa
Bestuurskosten (o.a. reiskosten)
Verkoopkosten (o.a. promotiemateriaal)
Algemene kosten (o.a. accommodatie,
kleding, PR, medische commissie, materiaal)
Kantoorkosten (o.a. drukwerk, portikosten)
Totaal kosten

€ 1.000
€ 132.000

Benodigde inkomsten
Inschrijfgeld
Sponsoring, subsidie, e.d.
Totaal benodigde inkomsten

€ 82.000
€ 50.000
€ 132.000

€ 2.500
€ 2.500
€ 6.000
€ 120.000

Als de Stichting meerdere centra wil laten deelnemen, een HandbikeBattle opstarten voor andere
landen, andere handbike-evenementen wil organiseren e.d. zal dit kosten met zich meebrengen.
Op dit moment is het nog lastig in te schatten om hoeveel kosten dit dan gaat. De Stichting wordt
door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in dat het lastig is in te
schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.
De balans over 2019/2020 is beschikbaar.

9. ANBI
De Stichting Handbike Events is voornemens om een ANBI-verklaring te verkrijgen van de
Belastingdienst, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Een als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) aangemerkte organisatie hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te
betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
Indien een donateur een gift doet aan een ANBI kan deze gift binnen de daarvoor geldende regels
van inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden.
Het beleid van het bestuur is erop gericht om blijvend over de ANBI-verklaring te kunnen blijven
beschikken.
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BIJLAGEN
De volgende bijlagen worden toegevoegd:

• Statuten
• Uittreksel Kamer van Koophandel
• Balans/Winst- en verliesrekening
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