BELEIDSPLAN
2019 - 2022

Stichting Surfivor
Stichting Surfivor gevestigd te:
Schoolweg 54, 1787 AW Julianadorp
www.surfivor.nl
info@surfivor.nl
06-51175730

Leeswijzer
Dit betreft het beleidsplan Stichting Surfivor 2018 -2021, hierna te noemen Surfivor. Surfivor
is opgericht en notarieel ingeschreven op 29 januari 2019 te Den Helder.
Bij het schrijven van dit beleidsplan is rekening gehouden met de wens Surfivor de status
Algemeen Nut Beogende Instelling, verder ANBI te noemen, te geven. Bij het opstellen van
dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan volgens de
ANBI normen aan zou moeten voldoen.
Dit plan geeft inzicht in:
●
●
●
●
●
●

Missie, visie, kernwaarden en van Surfivor
Doelgroep en doelstellingen van Surfivor
Werkzaamheden van Surfivor
Organisatie en algemeen bestuur van Surfivor
Fondsenwerving en sponsoring van Surfivor
Financieel beheer van Surfivor

As one person I cannot change the world, but I can change the world of one person.
Paul Shane Spear

Oprichter Surfivor
Benny Brondsema
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Inleiding
Surfivor is voor de professionele hulpverlener in geüniformeerde beroepen. De mannen en
vrouwen die in actie komen in situaties waar de burger hard voor wegloopt, voor weg kan
lopen. Onze hulpverleners zijn helden. Maar ook helden hebben het soms zwaar.
Uit bekende cijfers van de politie (PTSS bij de politie - Een beter beeld 2012) blijkt dat na
behandeling voor PTSS nog 60% restklachten heeft. Restklachten als
concentratieproblemen, nervositeit, schrikachtig, slaapproblemen, hartkloppingen, moeheid
en geïrriteerdheid. Surfivor focust zich op deze groep, welke zich vaak niet gehoord voelt
door de eigen organisaties.
Binnen Nederland zijn enkele goede initiatieven op het gebied van actieve therapie. Echter
zijn dit grotendeels een-dags activiteiten. Surfivor is niet gericht op het bieden van een leuke
uitje, maar is gericht op het bieden van een ervaring die een positieve impact heeft op het
leven. Surfivor is geen vervanging van professionele therapie, maar kan een uitstekende
aanvulling zijn of juist een houvast voor als de therapie stopt. PTSS is een continue strijd,
maar wij zijn Surfivors.

Surfivor wordt ondersteund door meerdere Surf Therapy organisaties, allen aangesloten bij
de International Surf Therapy Organisation, ISTO. Surf therapie wordt geassocieerd met de
volgende voordelen;
● verbetering algemene gezondheid
● verbetering algemene mobiliteit
● verbeterde mentale conditie en vermindering psychische klachten
● verbetering persoonlijk welzijn
● verbetering sociale vaardigheden
● verbetering algehele kwaliteit van leven

Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens
Statutaire naam:
Organisatietype:
Oprichtingsdatum:

Stichting Surfivor
Stichting
29-01-2019

KvK nummer:
Banknummer (IBAN):
Fiscaal nummer:

73841676
in aanvraag bij ABN Amro
8596.82.900

Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Email:
Website:

Schoolweg 54
1787 AW Julianadorp
+31651175730
info@surfivor.nl
www.surfivor.nl

Bestuur
Titel:
Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Voorzitter
Mevr. C. Smith
13-11-1981
Den Helder
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Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Penningmeester
Dhr. R. De Vries
27-06-1981
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Naam:
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Secretaris
Dhr. R. Rustenburg
11-06-1981
Den Helder

Omschrijving Stichting Surfivor

Ontstaan Surfivor
Surfivor is als stichting opgericht als een resultaat van een lange persoonlijke strijd tegen
PTSS welke een positieve wending kreeg door surfen. Na een lange periode van bezinning
en intensief contact met vergelijkbare initiatieven in Amerika en Groot Brittannië is de
overtuiging ontstaan dat surf therapie werkt, helpt en mogelijk is in Nederland. De wens
deze positieve ervaring te delen met meer mensen die vechten tegen PTSS en andere
beroepsgerelateerde problematiek is de basis van missie en visie van stichting Surfivor.

Missie Surfivor
De missie van Surfivor is gericht op het creëren van een positiever zelf- en toekomstbeeld
en het geven van hoop aan hen die strijden tegen PTSS en/of andere beroepsgerelateerde
problematiek.

Visie Surfivor
Door het geven van les in surfen en het coachen naar positieve resultaten wil Surfivor een
positieve zelf- en toekomstbeeld bewerkstelligen, welke kracht en hoop voor de toekomst
biedt. One wave at a time.

Kernwaarden Surfivor
●
●
●
●
●

Verbinding
Veilig
Betrouwbaar
Toewijding
Kameraadschap

Doelgroep en doelstellingen

Doelgroep
Surfivor richt zich op mensen met beroepsgerelateerde problematiek, met een sterke focus
op PTSS vanuit in eerste aanleg de werkvelden Politie, Defensie, Ambulancezorg en
Brandweer.

Doelstellingen
Surfivor heeft ten doel het verzorgen van surf therapie, ter verbetering van het
zelfvertrouwen, zelf- en toekomstbeeld en de sociale weerbaarheid, het opzetten/creëren
van een social community, alsmede het geven van lifestyle coaching en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.
Surfivor tracht haar doel te bereiken door:
● In een meerdaags programma te werken aan het verbeteren van het zelfvertrouwen,
zelf- en toekomstbeeld en sociale weerbaarheid, welk programma is gebaseerd op
de bewezen positieve kracht van surf therapie, ook wel ocean therapie genoemd.
● Het creëren van brand awareness omtrent PTSS onder hulpverleners
● Motiveren van de doelgroep om deel te nemen aan een social community waarin een
inspirerende en motiverende omgeving wordt gecreëerd en op welk platform in
moeilijke tijden onderlinge steun geboden kan worden. De social community dient
een gesloten en veilige omgeving te zijn waarin veiligheid en vertrouwen voorop
staan.
● Het creëren van een positiever zelf- en toekomstbeeld en het geven van hoop aan
hen die strijden tegen Posttraumatisch Stresssyndroom (PTSS) en/of andere
beroepsgerelateerde problematiek.

Activiteiten Stichting Surfivor

Surfivor richt zich op de volgende activiteiten
●
●
●

Surf therapie
Social community
Lifestyle coaching

Surf therapie
Surfivor is gebaseerd op de bewezen positieve kracht van surf therapie, ook wel ocean
therapie genoemd. In een meerdaags programma wordt gewerkt aan het verbeteren van het
zelfvertrouwen, zelf- en toekomstbeeld, sociale weerbaarheid. Surfivor wil levens redden,
verbeteren en mooier maken.

Social community
Surfivor is er zich terdege van bewust dat de doelgroep groot is. Door het creëren van brand
awareness wil Surfivor de doelgroep motiveren deel te nemen aan een social community
waarin een inspirerende en motiverende omgeving wordt gecreëerd waarin in moeilijke
tijden onderlinge steun geboden kan worden. Deze social community is een gesloten
community waarin veiligheid en vertrouwen voorop staan. De social community wordt
onderdeel van de website www.surfivor.nl.

Lifestyle coaching
Een ambitie van Surfivor is dat in 2020 lifestyle coaching toegevoegd kan worden aan het
activiteitenprogramma van Surfivor. Doelstelling is dat deelnemers van de surf therapie
programma’s blijvend gratis ondersteuning kunnen krijgen. Deze operationele taak zal onder
verantwoording vallen van de directeur van Surfivor.

Marketing en Communicatie
De marketing en communicatie van Surfivor richt zich de volgende target groups;
doelgroep, stakeholders, personeel van politie, defensie, brandweer en ambulance en op de
rest van de nederlandse bevolking. Iedere target group kent een andere benadering, echter
zijn onderstaande tools beschikbaar voor de marketing en communicatie.
Website
De website www.surfivor.nl is een online tool om naamsbekendheid en merkbeleving te
creëren. De website biedt mogelijkheden tot het genereren van donaties, sponsoring,
vrijwilligers en deelnemers. De website is daarnaast bedoeld als online social community.

Social Media
Surfivor zal actief zijn of de volgende social media platformen;
● Facebook
● Instagram
● Twitter
● Youtube

Media
Surfivor zal de media actief benaderen om de missie en doelstelling bekend te maken in
Nederland.
Stakeholders
De stakeholders van Surfivor zijn onder andere de PTSS verantwoordelijken bij:
Politie
Defensie
Brandweer
Ambulance
Betrokken vakbonden
De stakeholders zullen benaderd worden door een open uitnodiging tot een gesprek. De
noodzaak van een actieve rol van de werkgever binnen het kader van PTSS worden door
alle stakeholders erkent. Surfivor kan zorgdragen voor een vangnet daar waar de zorg en
therapie stopt of als niet adequaat wordt ervaren.

Bestuur en directie
Bestuur
Surfivor is organisatorisch als volgt verdeeld
●
●
●

Voorzitter,bestuurslid: Mevrouw C. Smith
Penningmeester, bestuurslid: Dhr. R. De Vries
Secretaris, bestuurslid: Dhr. R. Rustenburg

Het algemeen bestuur kent een open, transparant en integer karakter en hebben een
gezamenlijke bevoegdheid. Aan bestuurders worden geen vacatievergoeding uitgekeerd. De
door bestuurders gemaakte onkosten in het kader van de taakstelling worden na
goedkeuring vergoed. De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën.
De boekhouding wordt elk jaar door een register accountant gecontroleerd.
Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een inhoudelijk jaarverslag. Deze verslagen
worden gepubliceerd op onze website: www.surfivor.nl.

Directie
De directeur van Surfivor is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de stichting,
het strategisch beleid, operationele aansturing, financieel beleid, samenwerkingsverbanden,
sponsoring en continuering van de stichting.

Fondsenwerving
Surfivor is voor haar bestaan afhankelijk van bijdragen van anderen. De wijze waarop
Surfivor geld zal werven is verdeeld over:
●
●
●

Donaties
Sponsoring
Verkoop merchandise

Donaties
Surfivor zal een actieve benadering kennen op het gebied van donaties. Donaties zullen
worden binnengehaald via de website, oproepen op social media en sms acties.

Sponsoring
Surfivor zal actief sponsors benaderen om zodoende de uitgaven van Surfivor te beperken.

Financieel beheer
Financiële middelen
De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Onder
auspiciën van de penningmeester is de directeur gemachtigd tot het doen van uitgaven
welke benodigd zijn voor de operationele aansturing van de stichting. Uitgaven dienen
achteraf ter controle te worden aangeboden aan de penningmeester. Surfivor heeft bij de
Rabobank een betaalrekening. Met het geld van Surfivor worden geen beleggingen of
speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.

Boekjaar en jaarrekening
Per het einde van ieder boekjaar, te weten kalenderjaar, worden de boeken van de stichting
afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en
lasten voor het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgelegd
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Jaarverslag
Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het
bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd.
Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het
bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de eigen
website www.surfivor.nl gepubliceerd.

Besteding vermogen
De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de stichting. Getracht wordt om structurele uitgaven zoveel mogelijk in het
kader van sponsoring te beperken.

