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Verkorte inhoud beleidsplan 
 

Naam  
Stichting Samen op Pad HaGi 
 
RSIN  
859944177 
 
Contactgegevens  
info@samenoppadhagi.nl; 06 – 83 41 53 89  
 
Bestuurssamenstelling  
Chantal Boer (voorzitter); Bart van de Minkelis (secretaris); Jeannet Koningkars (penningmeester); Elly 
de Hek (algemeen bestuurslid); Judith van Dijk (algemeen bestuurslid).  
 
Beloningsplan 
Bestuursleden verrichten de werkzaamheden volledig vrijwillig en zullen hier geen vergoeding voor 
ontvangen.  
 
Doelstellingen 
Naamsbekendheid geven aan de stichting; opzetten van een midweek en minimaal 1 dag weg 
organiseren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het concreet inrichten 
van het verrichten van sociaal vervoer.  
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financieel jaarverslag 
Stichting Samen op Pad HaGi is vanaf januari 2020 actief. Een jaarverslag over de opgezette activiteiten 
en het financieel jaarverslag zullen aan het eind van ieder jaar opgesteld worden. 
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1 Inleiding 
 
Stichting Samen op Pad HaGi (verder te noemen Samen op Pad) heeft als doelstelling: het 
organiseren/verzorgen van bijeenkomsten, uitstapjes en andere activiteiten voor mensen die binnen 
de samenleving anders niet aan dergelijke activiteiten deel zouden kunnen nemen. Hierbij richten zij 
zich voornamelijk op eenzame ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking.  
 
Voor deelname aan deze activiteiten zal van de deelnemers een kleine bijdrage gevraagd worden, 
maar bovenal wil Samen op Pad zich richten op het vinden van sponsoren, waardoor het voor een 
ieder mogelijk zal zijn om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten.  
 
Voor de periode van januari t/m december 2020 willen zij zich richten op het organiseren van:  
- Midweek weg (11-15 mei 2020) 
- Dag uit voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking (medio september 2020) 
- Het overnemen van het sociaal vervoer (per januari 2020), wat voorheen door anderen georganiseerd 
werd. Hierbij wordt in eerste instantie vooral gericht op bestaande ritten.  
 
Vanaf zomer 2020 zal er verder gekeken worden naar het organiseren van korte uitstapjes voor 
eenzame ouderen, hierbij kan gedacht worden aan een bezoek aan een restaurant, rondrit door de 
natuur e.d.  
 

1.1 Termijn van het beleidsplan 
 
Het huidige beleidsplan zal gelden voor de periode van januari 2020 t/m december 2020, na een jaar 
zal deze herzien en besproken worden. Dit in verband met het voornemen van het uitbreiden van 
activiteiten die de organisatie wil ondernemen.  
 

1.2 Missie, visie en strategie 
 
Samen op Pad is ontstaan, nadat het Rode kruis aan heeft gegeven te stoppen met het organiseren 
van dagjes uit en het verlenen van sociaal vervoer. Door de grote vraag die er binnen Hardinxveld-
Giessendam blijft, hebben een aantal bestuursleden besloten tot het opzetten van Stichting Samen op 
Pad HaGi. 
Nadat het plan concretere vormen aannam, zijn zij op zoek gegaan naar mede bestuursleden en in 
gesprek gegaan met verschillende partijen binnen Hardinxveld-Giessendam om een concreet plan op 
te kunnen stellen en de stichting daadwerkelijk op te richten en concrete vorm te geven. 
 
Samen op Pad wil zich in eerste instantie vooral richten op mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking. Zij krijgen hierdoor ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een midweek 
vakantie, dag uit of om gebruik te maken van aangepast vervoer. Dit alles onder professionele 
begeleiding en ondersteuning van het bestuur en aangestelde vrijwilligers.   
 

1.3 Doelstelling 
 
Samen op Pad heeft twee hoofddoelen, waar zij zich in 2020 op willen richten.  
- Stichting Samen op Pad HaGi wil naamsbekendheid krijgen binnen Hardinxveld-Giessendam en zich 
actief richten op het vinden van sponsoren om de activiteiten grotendeel te financieren. 
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- Stichting Samen op Pad HaGi wil een midweek en tenminste één dag uit organiseren voor mensen 
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en daarnaast het sociaal vervoer concreet 
inrichten.  
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2 Strategie 
 
Wat betreft het eerste doel, zal Samen op Pad zoveel als mogelijk deelnemen aan openbare 
activiteiten, waaronder een stand gebruiken op de jaarmarkt. Daarnaast zullen zij actief contact 
opnemen met diverse organisaties voor de mogelijkheden voor wat betreft sponsoring en zullen zij 
flyeren en informatie versturen naar de personen voor wie de stichting zich in wil zetten.  
 
Wat betreft het tweede hoofddoel, zal Samen op Pad zich verdiepen in de mogelijkheden om deze 
activiteiten te organiseren, inventariseren of dit daadwerkelijk mogelijk zal zijn en wat hiervoor 
georganiseerd moet worden. Zodra er een concrete datum voor de georganiseerde activiteiten is 
gevonden, zal deze gecommuniceerd worden naar de deelnemers en betreffende vrijwilligers.  
De midweek is gepland van maandag 11 t/m vrijdag 15 mei 2020. Een concrete datum voor de dag uit, 
volgt nog.  
 

2.1 Huidige situatie 
 
Samen op Pad heeft zich in 2019 gebogen over de vragen die er zijn naar het overnemen van de 
activiteiten, voornamelijk georganiseerd door het Rode kruis. Daarbij zijn zij tot de conclusie gekomen 
dat zij het organiseren van een midweek en dag uit van hen overnemen, alsmede ook het sociaal 
vervoer. In januari 2020 hebben zij de huidige bus van het Rode kruis overgenomen, waardoor het 
sociaal vervoer direct doorgang kon blijven vinden. Samen op Pad heeft ook het organiseren van de 
midweek en dag uit van hen overgenomen en dit in 2019 mede gecommuniceerd naar de deelnemers.  
 

2.2 Activiteiten van de organisatie 
 
Samen op Pad wil zich in 2020 verder richten op het vinden van sponsoren, waardoor de stichting een 
stabiele financiële basis heeft, om daar vanuit de activiteiten te organiseren.  
In 2020 willen zij zich in eerste instantie richten op het overnemen van de activiteiten, welke door het 
Rode kruis georganiseerd werden. Zodra deze goed verlopen, willen zij zich verder richten op eenzame 
ouderen in Hardinxveld-Giessendam, om ook voor hen activiteiten te organiseren. Hieronder kan 
worden verstaan, een bezoekje aan een restaurant, rondrit door de natuur, e.d.  
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3 Organisatie 
 
Administratieve gegevens:  
Postadres: Maasstraat 82; 3371 SM Hardinxveld-Giessendam 
KVK-nummer: 74548883 
Email: info@SamenopPadHaGi.nl 
Website: www.SamenopPadHaGi.nl  
ANBI-status: is in aanvraag.  
 

3.1 Bestuur 
 
Samen op Pad heeft een dagelijks bestuur, welke bestaat uit: Chantal Boer (voorzitter), Bart van de 
Minkelis (secretaris) en Jeannet Koningkars (penningmeester). Daarnaast hebben zij twee algemene 
bestuursleden, te weten: Elly de Hek en Judith van Dijk.  
Deelname aan dit bestuur is geheel vrijwillig, bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden.  
 

3.2 Vrijwilligers 
 
Samen op Pad werkt met vrijwilligers, welke zich inzetten voor het rijden van de ritten voor het sociaal 
vervoer, begeleiden van gasten tijdens de midweek of dag uit en bij neventaken welke horen bij de 
georganiseerde activiteiten. De vrijwilligers hebben allen een vrijwilligersovereenkomst ondertekend 
en een VOG aangedragen.  
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4 Financiën 
 
Samen op Pad vraagt een kleine financiële bijdrage aan de gasten die deelnemen aan de activiteiten. 
Daarnaast willen zij zich voornamelijk richten op het vinden van sponsoren, om de kosten zo laag 
mogelijk te houden en het daardoor voor iedereen mogelijk te maken om deel te nemen.  
 

4.1 Het werven van gelden 
 
Om sponsoren te vinden, hebben zij de volgende acties ondernomen: 
- een brief opgesteld en verzonden naar diverse bedrijven  
- een ‘Vrienden van Samen op Pad’ opgericht  
- de mogelijkheid van het plaatsen van een bedrijfslogo op de bus, welke gebruikt wordt bij het sociaal 
vervoer.  
Personen en organisaties welke deel willen nemen aan de ‘Vrienden van Samen op Pad’ zullen op de 
website van de stichting benoemd worden.  
 

4.2 Beheer en besteding van het vermogen 
 
Samen op Pad is geen winstgevende organisatie en in geval van een financiële buffer, zullen zij een 
bedrag apart zetten voor de aanschaf van een nieuwe bus om in vervoer te kunnen blijven voorzien.   


