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1.

Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur (“bestuur”) van Stichting SAM en Stichting Vriend van SAM
het actuele beleid vast. Daarmee wil de Stichting inzicht geven in de wijze waarop zij
uitvoering wil geven aan haar doelstelling. Dit beleidsplan is vastgesteld in de
bestuursvergadering van 11 juni 2018 en vervangt het daarvoor van toepassing zijnde
beleidsplan. Het bestuur toetst dit beleidsplan (“Beleidsplan”) jaarlijks en past het zo nodig
aan teneinde er voor zorg te dragen dat het Beleidsplan van toepassing is op, en van belang
voor, de toestand waar de Stichting feitelijk in verkeert.

2.

Stichtingsinfo en ANBI status

Stichting SAM is een stichting opgericht naar Nederlands recht en is op 28 november 1997 bij
notariële akte opgericht. De Stichting is ingeschreven en haar statuten zijn gedeponeerd bij
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33297779. De Stichting is
feitelijk gevestigd aan de Margaretha van Borsselenlaan 70, 1181 DB Amstelveen.
De Stichting is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”) en is in het
bezit van een ANBI-verklaring. De Stichting streeft er naar te allen tijde te voldoen aan de
vereisten die gelden voor het houden van de ANBI-status. Het RSIN nummer van de
Stichting is: 807642137.
Stichting Vriend van Sam is eveneens een stichting naar Nederlands recht en is op 3 maart
2010 bij notariële akte opgericht. De Stichting is ingeschreven en haar statuten zijn
gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
34384129. De Stichting is feitelijk gevestigd aan de Margaretha van Borsselenlaan 70, 1181
DB Amstelveen.
De Stichting is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”) en is in het
bezit van een ANBI-verklaring. De Stichting streeft er naar te allen tijde te voldoen aan de
vereisten die gelden voor het houden van de ANBI-status. Het RSIN nummer van de
Stichting is: 822116741.

3.

Doelstelling

Het statutaire en feitelijke doel van Stichting SAM, in populair Nederlands: mission statement,
is het verzorgen van dier-ondersteunde activiteiten voor kinderen (5-18 jaar) met een
geestelijke beperking, met name kinderen met syndroom van down en autisme alsmede
aanverwante beperkingen.
Hiertoe heeft de stichting een 3-tal programma’s ontwikkeld, waaronder Met Dieren Leuker
Leven, Paard en Go en Dolphin Dreams.
Het statutaire en feitelijke doel van Stichting Vriend van SAM is het werven van fondsen en
andere gelden ten behoeve van Stichting SAM.
Bij het nastreven van haar doelstelling nemen beide Stichtingen de navolgende
uitgangspunten in acht:
a. Stichting SAM en Stichting Vriend van SAM zijn beiden een organisatie van vrijwilligers
b. Stichting SAM werkt samen met erkende en ervaren therapeuten
c. Stichting SAM werkt samen met erkende instellingen zoals Stichting Onky Donky
in Ouwehands Dieren Park te Rhenen en het Friendship Sports Centre in Amsterdam
d. Stichting SAM en Stichting Vriend van SAM zijn allebei een ANBI en zetten zich als

3

zodanig in voor het algemeen nut;
e. Stichting SAM en Stichting Vriend van SAM respecteren de privacy van de kinderen die
die meedoen aan de aangeboden programma’s. Het privacy beleid wordt vermeld op de
website.
De beide Stichtingen hebben geen winstoogmerk. Alle opbrengsten uit fondsenwerving en
door de Stichting georganiseerde activiteiten komen geheel ten goede aan haar doestelling.
Enig liquidatiesaldo van de Stichtingen zullen worden besteed ten behoeve van een ANBI
met een soortgelijke doelstelling.

4.

Bezoldiging

De beide stichtingen bestaan dankzij de inzet van haar vrijwilligers en haar donateurs. Het
bestuur en de vrijwilligers voelen een sterke morele verplichting om de verkregen middelen
zoveel als mogelijk bij de doelgroep te doen belanden. In die geest betalen de stichtingen
haar bestuur of haar vrijwilligers geen bezoldiging. De stichtingen vergoeden onkosten die
door vrijwilligers en bestuurders zijn gemaakt in de uitoefening van de functie.

5.

Werkzaamheden

Stichting SAM is eind 2016 gestopt met de door haar verzorgde dolfijntherapie ten behoeve
van kinderen met een geestelijke beperking in het Dolfinarium Harderwijk. Vanwege de
maatschappelijke opinie inzake dolfijnen in gevangenschap werd het steeds lastiger om
fondsen voor dit programma te genereren. Met ingang van het jaar 2017 zijn een drietal
nieuwe dier-ondersteunde programma’s ontwikkeld voor de doelgroep kinderen tussen de 5
en 18 jaar met syndroom van down, autisme spectrum stoornis en special needs.
Het eerste programma is “Met dieren leuker leven”. Dit betreft een programma waarbij het
gaat om dier-ondersteunde activiteiten (animal assisted interventions).
Kinderen leren onder begeleiding van een begeleider en gedragstrainer van Ouwehands
Dierenpark, diverse activiteiten uitvoeren met dieren.
Er wordt veel aandacht besteed aan de interactie tussen kinderen en kinderboerderijdieren
met als doel verbetering van de kwaliteit van leven en het aanleren van levensvaardigheden,
in
het
bijzonder
communicatieve
vaardigheden
ontwikkelen,concentratie
vergroten,zelfredzaamheid vergroten,sociale interactie bevorderen.
Het betreft een serie van 8 ochtenden gedurende 8 weken dat momenteel plaatsvindt bij
stichting Onky Donky in Ouwehands Dierenpark te Rhenen. De bedoeling is om dit
programma de komende jaren op meerdere locaties in het land te gaan aanbieden.
Daarnaast heeft de stichting voor dezelfde doelgroep het programma PaardenGo ontwikkeld,
eveneens een programma in een serie van 8 ochtenden gedurende 8 weken. Dit vindt
momenteel plaats in Aalsmeer. Ook dit programma zal worden uitgebreid naar meerdere
plaatsen in het land.
Hiernaast is een virtueel programma ontwikkeld genaamd Dolphin Dome, dit gaat van start na
de zomer van 2018 in het Friendschip Sports Centre in Amsterdam.
Tevens houdt de stichting zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van
dier-ondersteunde therapie.
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6.

Organisatie

Het Bestuur bestaat uit tenminste drie (3) leden, te weten een voorzitter, een penningmeester
en een secretaris. Bij de vervulling van de functies probeert het Bestuur tenminste de
navolgende competenties in haar bestuur op te nemen:
-

expertise ten aanzien van de doelgroep;
financiële/juridische expertise; en
expertise op gebied van fondsenwerving.

Het bestuur evalueert jaarlijks of haar samenstelling nog in overeenstemming is met haar
activiteiten. Bovendien evalueert het bestuur jaarlijks of de aanwezige competenties
voldoende zijn om op een degelijke wijze uitvoering te geven aan haar activiteiten.
7.

Financiering

Een ANBI mag geen winstoogmerk hebben en Stichting SAM en Stichting Vriend van SAM
hebben dat ook niet. Beide stichtingen verrichten geen commerciële activiteiten. Stichting
SAM verwerft haar fondsen door middel van donaties. De stichting wordt gesteund door
Stichting Vriend van SAM. Zij heeft tevens een aantal vaste donateurs die haar steunen. Op
de website kunnen bezoekers eenvoudig en laagdrempelig door middel van IDeal een bedrag
doneren. Daarnaast ontvangt Stichting SAM donaties van andere grote stichtingen wier doel
gerelateerd is aan dat van Stichting SAM. En van bedrijven, familiestichtingen, verenigingen,
scholen etc.
Stichting Vriend van SAM organiseert en ondersteunt wervingsacties teneinde de activiteiten
van Stichting SAM te kunnen bekostigen. Enkele voorbeelden van dit soort acties zijn:
sponsordiner;
hockeyclinic
Sam dag
Om redenen van privacy noemen we geen namen van donateurs zonder voorafgaande
toestemming. Donateurs worden in de gelegenheid gesteld om hun naam te laten vermelden
in de nieuws-items op onze website dan wel via de social media.

8.

Vermogensbeheer

Stichting is na de start van de nieuwe activiteiten medio 2017 weer aan het groeien. Zij weet
de programma’s onder de aandacht te brengen van steeds meer kinderen.
Dier-ondersteunde therapie is een dure therapie en kan niet plaatsvinden zonder dat de
ouders een eigen bijdrage betalen. Deze probeert de stichting zo laag mogelijk te houden.
Het waarborgen van de continuïteit van de activiteiten van de stichting vraagt om bijzondere
aandacht van het bestuur. Dat betekent dat er veel tijd aan fondsenwerving wordt besteed.

Stichting SAM en Stichting Vriend van SAM willen een open en transparante organisatie zijn.
De penningmeester maakt onder verantwoording van het bestuur een jaarrekening op,
bestaande uit een balans, een verlies en winstrekening en een toelichting. De
penningmeester stelt de jaarrekening op uiterlijk per eind mei na het einde van het boekjaar.
Het bestuur stelt de jaarrekening vast uiterlijk per eind juni na het einde van het boekjaar.
Deze stukken worden vervolgens op de website geplaatst.
In het jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de activiteiten en een vooruitblik gedaan.
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