Beleidsplan 2020 Stichting Mediclowns
Voor u ligt het beleidsplan van de Mediclowns welke het bestuur heeft opgesteld om richting te
geven aan haar eigen ontwikkeling. De terreinen waarop de stichting zich kan en wil ontwikkelen
worden apart besproken al is er uiteraard sprake van verbanden. Er worden in dit document data en
aantallen genoemd maar dit zijn geen deadlines of iets wat we onszelf opleggen. Ontwikkelingen
gaan zo hard als ze gaan en nemen soms ook een wending. Wij volgen met name de ontwikkelingen
bij zorginstellingen maar te meer nog die van onze vrijwilligers en van wat er op ons pad komt.
Dit beleidsplan tezamen met de financiële uitwerking (kasboek, begroting) zal worden gepubliceerd
op onze website. Vanuit het CBF (Centraal Bureau voor Fondswerving) wordt hierheen verwezen. In
geval van vragen en/of opmerkingen aangaande ons beleidsplan verzoeken wij u zich te keren tot het
bestuur via info@mediclowns.nl

Autonome groei
Mediclowns groeit al is dit geen doel op zich. Veel belangrijker vinden wij dat ons spel effect sorteert
voor de doelgroep. Wij geloven erin dat ook dementerenden of meervoudig gehandicapten gezien
kunnen worden door werkelijk contact te leggen in het moment. Maar des te meer momenten we
kunnen creëren des te meer mensen we weten te bereiken en des te meer vrijwilligers gelukkig zijn.
In 2017 waren er zo’n 25 clowns die bij zo’n 10 instellingen maandelijks over de vloer kwamen. Eind
2018 bedroeg dit aantal al zo’n 40 clowns die in 15 instellingen actief waren. Eind 2019 waren we
reeds met zo’n 60 clowns actief in zo’n 40 instellingen. Voor de jaren 2020 en 2021 hopen op een
gemiddelde groei van 10 clowns en 6 instellingen per jaar.

100% vrijwilligerswerk
Bij stichting Mediclowns is niemand in dienst. Zowel spelers als bestuur leveren hun bijdrage op
vrijwillige basis. Ook in 2020 willen we dit vrijwillige karakter behouden. Wel is er sprake van een
beperkte onkostenvergoeding die in de regel niet meer voorstelt dan een reiskostenvergoeding. Dit
willen we zo handhaven opdat ook de instellingen een minimale bijdrage hoeven te betalen. Als
bovengrens voor hetgeen uitgekeerd wordt hanteren wij de maximale belastingvrije vergoeding van
€ 1.700 op jaarbasis.

Coaching en trainingsplan
Vrijwilligers van Stichting Mediclowns doen onbewust onbeschreven onderling aan coaching. Dit
willen wij stimuleren door enige structuur aan te brengen. We beogen in 2020 tweemaal per jaar
workshops en andere vormen van training aan te bieden op verschillende locaties in het land. Maar
naast coaching vanuit de regiocoördinatoren wordt ook gewerkt aan een plan voor coaching door
buddies. Er wordt tevens gewerkt aan het vergaren van gelden om clownsscholen en/of andere
professionals frequenter in te kunnen huren.

Sponsoring
Stichting Mediclowns heeft de Anbi-status verkregen en wil deze uiteraard behouden en benutten.
De geldenstroom van derden is altijd beperkt geweest maar dat mag in 2020 veranderen. De Anbistatus geeft bedrijven en particulieren fiscale voordelen maar ook meer vertrouwen dat gedoneerde
gelden juist besteed worden. We hopen in 2020 en 2021 meer giften en donaties te ontvangen maar
ook hopen wij sponsors aan te gaan trekken. Dit kunnen lokale bedrijven zijn die één instelling willen
sponsoren maar ook gaan wij op zoek naar een hoofdsponsor.

Overeenkomsten
Er zijn overeenkomsten met vrijwilligers, instellingen en er is ook een aansprakelijkheidsverzekering.
Door de groei neemt de kans op een incident toe en is het de behoefte van het bestuur nog een keer
goed haar overeenkomsten te bestuderen en waar nodig te verbeteren, incidenten te voorkomen en
om de aansprakelijkheid bij bestuursleden te beperken. In 2020 beogen we de overeenkomsten
verder aan te scherpen.

Website
De huidige website is in beheer van één van de vrijwilligers. Deze voldoet niet langer aan onze
maatstaven en gezien de groei en ontwikkeling is er de behoefte aan een nieuwe website. In 2020 zal
er een nieuwe website gebouwd worden met oog op het aan trekken en informeren van vrijwilligers,
informeren van instellingen en aantrekken van bedrijfssponsoring. Daarbij zou het mooi zijn als de
speelplanning op termijn ook vanuit de website verzorgd kan worden plus dat instelling-gerelateerde
informatie met elkaar op een beveiligd deel van de pagina uitgewisseld kan worden.

Jubileumjaar 2023
Stichting Mediclowns bestaat in 2023 reeds 15 jaar. Reden om, net zoals in 2018, uit te pakken in dit
jubileumjaar. Naast extra aandacht voor instellingen en haar bewoners hopen we wederom een
vrijwilligersweekend te organiseren. In 2019 zijn er wat gelden gereserveerd en dat hopen we in
2020 eveneens te doen.

Tot slot willen we graag benadrukken dat in het maken van alle beslissingen het einddoel ”contact
maken met diegene die langdurig in de zorg verblijven” bij alle beslissingen voorop staat. Zodoende
sluiten wij bij voorkeur niets uit en leggen wij zo min mogelijk vast.

Het bestuur van de stichting Mediclowns

