BELEIDSPLAN 2019 T/M 2021 STICHTING ROCKSTEADYBOXINGNEDERLAND
De stichting RockSteadyBoxingNederland wil zorgdragen voor de implementatie van NONcontact boksen voor mensen met Parkinson. Op basis van vraag en aanbod worden de
mensen met Parkinson en hun professionele zorgverleners en een special geselecteerd
boks- / sportschool met elkaar gematched en bij wederzijdse goedkeuring wordt het
opleidingstraject ingezet. Nadat dit met succes is afgerond maken de betrokken partijen en
de mensen met Parkinson duidelijke afspraken over waar en wanneer en kunnen de
trainingen starten.
Het project Bokstraining voor Parkinsonpatiënten is een project dat als doel heeft om de
kwaliteit van leven van de parkinsonpatiënt te bevorderen. Het Parkinson Boksen bevordert
het bewegen en de wijze waarop de parkinsonpatiënt wordt gemotiveerd te bewegen is
tevens erg innovatief. Wetenschappelijk onderzoek naar deze trainingen laat zien dat
parkinsonpatiënten vooruit zijn gegaan in het dagelijks functioneren en patiënten de training
ervaren als een goede uitlaat klep.
De mooiste uitspraak en het belangrijkste doel: de training zorgt dat de patiënt zich even
geen patiënt meer voelt maar sporter.

Werkzaamheden van het bestuur van de stichting
Het jaar 2019 zal gebruikt worden om als Stichtingsbestuur aan elkaar te wennen, en
structurele invulling te geven aan het goed functioneren van de Stichting zoals
opgenomen in de Oprichtingsakte.
Daarbij moet men denken aan:
- het tijdig aankondigen van vergadering (eens per kwartaal)
- het tijdig distribueren van vergaderstukken
- het tijdig en beknopt distribueren van besluitenlijst
- het simpel maar effectief opzetten van een administratie
- het simpel maar effectief opzetten van een financiële administratie
Doelstelling van de stichting
Het aanbieden van gelegenheid voor mensen met Parkinson om te kunnen NON-contact
boksen bij lokale speciaal geselecteerde en opgeleide sport- / boksscholen.
De stichting wil door
a. het organiseren van speciale trainingen op het gebied van, boks- en andere
bewegingsvormen;
b. de kwaliteit van leven en van mensen met Parkinson verbeteren,
c. het vergemakkelijken van de acceptatie van de ziekte van Parkinson en
d. het creëren van een familie gevoel en het stimuleren van plezier & gezelligheid;
e. het prikkelen van sport- / boksschoolhouders en professionele zorgverleners om Noncontact boks-projecten op te zetten.
De stichting verstrekt financiële middelen ten behoeve van boks projecten in Nederland.
De stichting wil graag samenwerken met ParkinsonNet en de Parkinsonvereniging.
Er zal geen winstoogmerk nagestreefd worden. Elk inkomen dient aangewend te
worden om bovenstaande doelstelling na te streven.

De Oprichtingsakte beschrijft dat het batig liquidatiesaldo bij opheffing van de
Stichting dient te worden aangewend ten behoeve van een instelling met
gelijksoortige doelstelling
Missie
De kwaliteit van leven van iedere Parkinson bokser te verbeteren. Een bijkomend resultaat is
sociale aspect. De groep sporters wordt een hechte club die elkaar kunnen steunen en
motiveren. Het eventuele sociale isolement wordt hierdoor verminderd.
Het verwerven van gelden
De Stichting RockSteadyBoxingNederland is een onafhankelijke instelling met volledige
rechtsbevoegdheid.
De stichting doet beroep op gemeenten, provincies, zorgverzekeraars, fondsen, bedrijven,
overheden en particulieren voor de noodzakelijke middelen.
Het Stichtingsbestuur zal in 2019 zich dienen te beraden hoe op langere termijn
voldoende structurele fondsen geworven kunnen worden.
Omwille van transparantie zal het Stichtingsbestuur vragen aan haar
penningmeester om op elke vergadering van de Stichting een presentatie te doen
van de financiële situatie van de Stichting. (begin en eind saldo bankrekening,
overzicht van mutaties gedurende de periode).
Vooralsnog zal de Stichting weinig vermogen hebben, en is het streven
een kas saldo te hebben, welke voldoende is om de werkzaamheden van de
Stichting te bekostigen.
De besteding van gelden
De gelden die de stichting heeft verworven zullen worden besteed aan:
Intern:
Het opzetten van een website, het opbouwen van een administratieve organisatie, het
aanvragen van de ANBI status bij de belastingdienst, het maken en continu verbeteren van
een opleidingsprogramma. Het eventueel aanschaffen van middelen die nodig zijn voor het
opleidingsprogramma.

Extern:
Het stimuleren en eventueel gedeeltelijk financieren van de implementatie van verschillende
boks- projecten voor Parkinson sporters.
Het is de bedoeling om de reeds aanwezige Parkinson boks-groepen om te scholen tot een
boks-groep die conform de RSB methodiek mensen met Parkinson traint. Tenminste een
aantal van 1 stuks per provincie na te streven in 2019 en een verdere uitbouw in de jaren
2020 tot en met 2021.

Het bestuur van de stichting
Het bestuur van de Stichting RockSteadyBoxingNederland is onbezoldigd.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door leden werkzaam als deskundige op het
gebied van geven van opleidingen op het gebied van Non-contact boksen conform de
RockSteadyBoxing (=RSB) methodiek.Tevens heeft een bestuurslid zelf Parkinson en is dus
een ervaringsdeskundige.
De bestuursleden zijn woonachtig in het werkgebied van de stichting.
Het bestuur bestaat uit 4 personen.

Het huidige bestuur:
Voorzitter:
de heer H. Louwerse, coach / trainer;
Secretaris:
de heer A. Hoogveldt, Parkinson patiënt;
Penningmeester:
mevrouw D. Louwerse, coach / trainer;
Bestuurder:
de heer W. Spier, adviseur;

Kwaliteit van de Non-contact Boksprojecten
De stichting streeft er naar om de kwaliteit van haar projecten bij Parkinson sporters
periodiek te laten monitoren. Dit gebeurd op een gestandaardiseerde wijze en de resultaten
worden gebruikt voor continu verbetering.
Innovatie
De stichting stimuleert de ontwikkeling van innovatieve methodieken.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De stichting zal de status van ANBI instelling bij de belastingdienst aanvragen.
Als die status wordt verkregen dan zullen erfstellingen, legaten en schenkingen aan en door
de stichting zijn vrijgesteld van heffing van erf- en schenkbelasting.
Bovendien kunnen bedrijven en particulieren voordeel aftrek krijgen van
vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting indien zij schenkingen
verrichten aan de stichting.

Kamer van Koophandel/Bankrekening
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73947148
De stichting staat ingeschreven bij de Belastingdienst onder RSIN nummer 8597.20.287
De stichting heeft een bankrekening bij de RABOBANK
onder nummer NL57 RABO 0340 2210 97
Ede 2019

