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1. Wat doet VG Sport.
VG Sport heeft als primaire functie mensen met een verstandelijke beperking te
ondersteunen in het beoefenen van sport en vrijetijds aktiviteiten. Deze groep is niet
homogeen. Iedereen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap wordt bij
genoemde aktiviteiten op maat ondersteund.
2. Het doel van VG Sport
De stichting VG Sport wil:
a. het mogelijk maken van bewegingsaktiviteiten in de ruimste zin voor personen
met een verstandelijke (meervoudige) handicap.
b. Het behartigen van belangen van personen met een verstandelijke
(meervoudige) handicap op het gebied van bewegingsaktiviteiten.
c. Het creeren van gezinsrecreatie.
d. Wij willen bewegingsaktiviteiten mogelijk maken die niet uit de reguliere
zorggelden betaald kunnen worden.
e. Een bijdrage leveren bij het aanschaffen van passend materiaal zodat aktiviteiten
goed afgestemd zijn op de mogelijkheden van de deelnemers.
3. Middelen.
Om ons doel te realiseren is het nodig om hiervoor voldoende middelen beschikbaar te
maken en het aangeboden geld goed te beheren. De benodigde middelen kunnen wij
verkrijgen door:
a. Giften, schenkingen erfstellingen en legaten.
b. Subsidies
c. Rente van geld op spaarrekening
d. Sponsoring door bedrijven (vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid)
e. Organiseren van aktiviteiten die een batig saldo brengen
f. Het verzorgen van een goede PR

g. Bijdrage van leden. Deze is niet kosten dekkend omdat de bijdrage geen
drempel mag zijn voor deelname.
4. VG Sport bevordert en ondersteunt aktiviteiten voor mensen met een
verstandelijke(meervoudige) beperking zoals:
a. kopen van aangepast en voldoende spelmateriaal
b. ondersteunen van sportmogelijkheden zoals: zwemmen; sport en spel; jeu de boules;
dansen; tandemfietsen; avondvierdaagse.
c. jaarlijke gezinsrecreatie.
d. stimuleren van initiatieven.
e. vergroten van het vrijetijdsaanbod.
f. deelnemen aan het reguliere aanbod van aktiviteiten b.v. avondvierdaagse.
VG Sport Zwolle spant zich in door, naast incidentele ook ‘meerjarige’sponsors te
vinden om daardoor de continuiteit van de in gang gezette aktiviteiten te verzekeren,
en waar mogelijk nieuwe initiatieven op te starten.
Het is van belang om ons als stichting op een positieve wijze naar buiten toe te
presenteren, een goede inmage, een betrouwbare partner en heldere doelen moeten
ertoe bijdrage dat voldoende middelen beschikbaar komen.
Hiervoor is nodig dat het bestuur een pro aktieve houding heeft bij het realiseren van
gestelde doelen. Voortdurend aandacht voor zijn netwerk, op de hoogte blijft van
ontwikkelingen, kansen ziet en benut, samenwerking zoekt daar waar mogelijk en
participatie van andere stimuleert.
Jaarlijks maak VG Sport kenbaar welke initiatieven en acties mede door giften en
sponsoring mogelijk worden gemaakt. Door het maken van een jaarrekening willen wij
het beheer van onze financiele middelen verantwoorden.
Op grond van onze statuten gaat de stichting vg sport zwolle uitvoering geven aan het
beleidsplan 2020 – 2021.
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