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Ervaringen van deelnemers
"I have gone to places I never thought I would get to after my accident."
John Costello
"It is a great opportunity for me to meet up with old friends, I get to participate in activities that I would
not otherwise get an opportunity to do and get to be amongst so many kind and helpful volunteers."
Avril O’Brien
"International camp to me is meeting friends - some old, some new, some able bodied, some not so.
Physical, leisurely and challenging activities - good times, inspirational times, happy times for all."
Elizabeth Moloney
"For me the camp means giving people the opportunities to do what they would not normally be able to
and seeing the joy that it brings to them."
Alan McGee
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1. Inleiding
De Stichting internationaal kamp voor gehandicapte jongeren 2014 (“de Stichting”) werd bij notariële akte
opgericht op 2 oktober 2013. De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel van Utrecht onder nummer 58908404 en houdt kantoor op de Nieuwegracht 14 te Utrecht.
De aanleiding voor de oprichting van de Stichting is dat in 2014 hét internationale zomerkamp voor
gehandicapte jongeren in Nederland plaats zal vinden. Dit kamp wordt jaarlijks door de Orde van Malta
georganiseerd en vindt ieder jaar in een ander land plaats.
De Stichting heeft de volgende statutaire doelstelling:
 Bevordering van het welzijn van gehandicapte jongeren
De Stichting beoogt haar doel te bereiken door:
a) Het organiseren van internationale kampen voor gehandicapte jongeren;
b) Het coördineren van de organisatie van internationale kampen voor gehandicapte jongeren met
andere organisaties;
c) Het werven van fondsen en het aanwenden van die fondsen ter verwezenlijking van
internationale kampen voor gehandicapte jongeren;
d) Het financieel of op andere wijze ondersteunen van de algemeen nut beogende instelling
Stichting Maltezer Projecten, gevestigd te Utrecht; en
e) Het financieel of op andere wijze ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen met een
gelijksoortige doelstelling.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De Stichting heeft op 7 november 2013 de aanvraag bij de Belastingdienst ingediend om te worden
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI), ingaande per 2 oktober 2013.
Conform de vereisten voor een ANBI wil dit beleidsplan inzicht geven in de werkzaamheden van de
Stichting ter uitvoering van haar doelstelling, de besteding van de fondsen en het vermogen, de
verkrijging van fondsen en het beheer van het vermogen van de Stichting.

2. Werkzaamheden om doelstellingen te verwezenlijken en besteding van
het vermogen
De Stichting zal in 2014 het internationale kamp voor gehandicapte jongeren dat jaarlijks door de Orde
van Malta georganiseerd wordt in Nederland organiseren.
Het kamp is bedoeld voor gehandicapte jongeren die vanwege sociale en financiële omstandigheden niet
of zeer moeilijk in staat zijn vakantie buitenshuis te houden. Veel van hen gaan nauwelijks op vakantie en
komen maar in beperkte mate in aanraking met (gehandicapte) leeftijdsgenoten uit andere culturen. Door
deel te nemen aan dit kamp leren de gehandicapten internationale contacten te leggen en zich te redden
in een nieuwe omgeving. Maar ook begeleiders leren in de omgang met hun gehandicapte gasten
zorgzaamheid en naastenliefde in de praktijk.
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De gehandicapte jongeren komen uit 20 tot 25 landen uit met name Europa, maar ook daarbuiten (VS,
Libanon). Tijdens het kamp worden zij ieder begeleid door vrijwilligers van dezelfde leeftijd uit hun eigen
land. De begeleiders zijn voor een groot deel leden of vaste vrijwilligers van de Orde van Malta. Ieder land
is zo tijdens het kamp vertegenwoordigd met gemiddeld 15 tot 20 jongeren. Aangevuld met zo’n 50
vrijwilligers die het kamp faciliteren, zullen er in totaal ongeveer 500 jongeren deelnemen.
De begroting van de Stichting voor het boekjaar 2013-2014 is door het bestuur goedgekeurd op 12
november 2013. Deze begroting is richting gevend voor het te realiseren internationale kamp voor
gehandicapte jongeren dat in de zomer van 2014 door de Stichting zal worden georganiseerd.
De Stichting streeft ernaar de beheerskosten zo beperkt mogelijk te houden. De bestuurders van de
Stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Een vergoeding
voor gemaakte onkosten is wel mogelijk.

3. Fondsenwerving
Voor de financiering van het kamp worden actief fondsen geworven.
Voor de fondsenwerving vindt overleg plaats met zowel stichtingen, overheidsinstellingen als met het
bedrijfsleven.
Daarnaast ontvangt de Stichting deelnemersbijdragen van de landenteams van diverse associaties van de
Orde van Malta en van vrijwilligers van het kamp.

4. Beheer van het vermogen
Het beleid is er op gericht om het vermogen en de ontvangen gelden goed en veilig te beheren.
Jaarlijks wordt door het bestuur van de Stichting de jaarrekening opgesteld, waarbij een
beoordelingsverklaring wordt verstrekt door Mazars Accountants. De jaarrekening met toelichting geeft
een inzichtelijk overzicht over de besteding van het vermogen aan het internationale kamp en de
vermogensopbouw van de Stichting.
Het eerste financiële boekjaar van de Stichting is een verlengd boekjaar welke start op 2 oktober 2013 en
eindigt op 31 december 2014.

5. Begroting Stichting
Op basis van voorgaande kampen en na overleg met Defensie (over locatie en catering) en
busmaatschappijen (over transportkosten) hebben we een begroting opgesteld. Aangezien het kamp
geheel door vrijwilligers wordt georganiseerd, is er geen sprake van personeelskosten voor de organisatie.
De begroting staat hieronder weergegeven.
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Uitgaven (in Euro)
Locatie (kazerne beschikbaar gesteld) PM
Locatie (aanpassingen)
100.000
Eten en drinken
52.500
Transport
63.600
Activiteiten
67.500
Entertainment
12.000
Administratie
10.000
Marketing / PR / Sponsorkosten
6.000
Kamp shirts
6.600
Onvoorzien
31.820
Totaal
350.020

Inkomsten (in Euro)
Locatie (kazerne beschikbaar gesteld) PM
Bijdragen deelnemers
99.000
Fondsenwerving
251.020

Totaal
Winst

350.020
-

Vaststelling beleidsplan
Dit beleidsplan is goedgekeurd in de bestuursvergadering van de Stichting op
12 november 2013.
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