Beleidsplan 2018

www.kurenmetreuma.com
Stichting Kuren met Reuma - KMR
P.C. Hooftlaan 240
9673 JG Winschoten
Tel.: 0597-613388
Mobiel 0612122675
1

Inhoud
Inleiding
1. Missie

1.2. Doelstelling (korte statement van de doelstelling)
1.3. Strategie (maatschappelijke verantwoording van de noodzaak van kuurreizen)

2. Huidige situatie

2.1. Activiteiten van de stichting KMR
2.2. Kuurreizen en kuuroorden
2.3. Samenwerkende reisorganisaties
2.4. Kledinginzameling (PLQ)
2.5. Subsidiefondsen (ook verwijzen naar onderzoek door Hanze Hogeschool)
2.6. Donateurs
2.7. Depothouders

3. Toekomst

3.1. Ontwikkelingen korte termijn
3.2. Ontwikkelingen lange termijn (langlopende projecten)
3.3. Externe beïnvloedende factoren (concurrentie kledingketens, gemeentelijke
vergunningen en terugloop inkomsten PLQ)
3.4. Sterke en zwakke punten van de stichting KMR

4. Organisatie van de stichting KMR

4.1. Bestuur
4.2. Administratieve ondersteuning
4.3. Stagiaire
2

5. Financiën:
5.1. Financieel jaarverslag 2016
5.2. Begroting 2018/2019

Bijlagen:
1. Statuten van de stichting KMR.
2. Huishoudelijk reglement van de stichting KMR.
3. Subsidievoorwaarden 2018.
4. Voorwaarden voor deelname aan een door de stichting KMR bemiddelde kuurreis.
5. Enquêteformulier.

Inleiding
Voor u ligt het Beleidsplan waarmee het bestuur van de stichting Kuren met Reuma,
afgekort als KMR, wil aangeven welke fundamentele stappen er gezet dienen te worden om
het doel van de stichting te kunnen realiseren, dat wil zeggen: financiële ondersteuning
bieden aan minder draagkrachtige reumapatiënten om te kunnen kuren.
Om dit streven mogelijk te maken moet de stichting verschillende activiteiten verrichten,
zowel op het gebied van organiseren van verantwoorde kuurreizen als ook op het gebied van
het genereren van inkomsten om de kuren te kunnen financieren.
Bij punt 3. zal een verdeling worden aangegeven tussen ontwikkelingen van activiteiten op
korte en op lange termijn.
De ontwikkelingen op korte termijn zullen plaats vinden in het jaar 2018, terwijl er voor
ontwikkelingen op lange termijn gedacht moet worden aan een vervolgperiode tot
december 2021.
De stichting KMR wenst zich als kleine goede doelen organisatie te presenteren en maakt
hiermee het beleidsplan openbaar.
Het beleid van het bestuur is te allen tijde gericht op het verkrijgen van Gemeentelijke
vergunningen voor (kleding) inzamelingen.
Het streven van de stichting KMR is om het reeds verkregen certificaat voor kleine goede
doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) te behouden.
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Ook voldoet de stichting KMR aan de ANBI (RSIN 810277980) voorwaarden van de
Belastingdienst.

1. Missie
De stichting Kuren met Reuma (KMR) is sinds 10 februari 2000 opgericht.
In navolging van de Nederlandse humorist Max Tailleur (1909 – 1990), vooral bekend om
zijn “Jiddische” humor met grappen van Sam en Moos, heeft de stichting KMR zich ook
sterk gemaakt voor de minder draagkrachtige reumapatiënten door vooral met de
opbrengsten via kledinginzameling reuma kuurreizen te kunnen financieren. Max Tailleur
leed zelf aan reuma en ervoer hoe belangrijk het kuren voor reumapatiënten kon zijn.
Onze stichting trekt zich het lot van de minder draagkrachtige reumapatiënten sterk aan
omdat er nauwelijks meer zorgverzekeraars zijn die reumakuren vergoeden, waardoor
deze patiënten een belangrijke vorm van behandeling mis lopen.
1.2. Doelstelling
Financiële ondersteuning bieden aan minder draagkrachtige reumapatiënten om te
kunnen kuren.
Met het begrip reumapatiënten wordt bedoeld, al diegenen die lijden aan enige vorm
van reuma o.a.: fibromyalgie, artritis, artrose, enz.
1.3. Strategie.
De stichting KMR tracht dit doel te bereiken door:
a) Het inzamelen en te gelde maken van gebruikte kleding, huishoudtextiel en schoeisel.
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b) Het ontwikkelen van activiteiten welke kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van

de doelstelling.
c) Het actief werven van fondsen.
d) Het organiseren van symposia op het gebied van reumabehandelingen.
e) Het ontwikkelen van projecten om sponsorgelden te genereren.
f)

Het promoten van de stichting KMR om naamsbekendheid te verwerven.

Subsidie verzoeken die reuma patiënten bij de stichting KMR indienen worden na het
voldoen aan medische criteria en op basis van een inkomenstoets toegekend.
De kuurreizen worden in beginsel in groepsverband gemaakt naar een aantal
geselecteerde kuuroorden. De begeleiding van deze reizen gebeurt op vrijwillige basis
en wordt doorgaans door bestuursleden van de stichting KMR uitgevoerd.
De organisatie van de kuurreizen is in handen van door de stichting KMR toegewezen
reisbureaus.
Voor inzameling van de kleding is de stichting KMR niet alleen afhankelijk van de gulle
gever, maar in eerste instantie van de goedkeuring van de Nederlandse Gemeentes. Op
basis van een afgegeven vergunning kan de stichting KMR een professionele
kledinginzamelaar opdracht geven om gebruikte kleding va diverse verzamelplaatsen op
te halen.

2. Huidige situatie
De stichting Kuren Met Reuma (KMR), opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte
van 10 februari 2000, is statutair gevestigd te Amsterdam.
De stichting Kuren Met Reuma staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te
Amsterdam onder nummer 34129455.
De stichting maakt gebruik van vrijstelling of vermindering van betalen van
successierechten, geldend voor instellingen genoemd in de successiewet artikel 32, lid 3.
Giften aan instellingen die gerangschikt zijn onder bovenstaand artikel van de
successiewet, plegen door inspecteurs der directe belastingen en de inspecteurs van de
vennootschapsbelasting te worden aangemerkt als aftrekbare giften in de zin van artikel
6.32 Wet op de Inkomstenbelasting 2001 en artikel 16 van de wet op de
vennootschapsbelasting.
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Het beschrijven van de huidige situatie van de stichting KMR anno 2018 is nodig om vast
te kunnen stellen in welke positie de stichting zich bevindt. Deze omschrijving zal
genuanceerd zijn vanwege het aantal raakvlakken waarmee de stichting te maken heeft.
a) Allereerst bestaat de doelgroep uit minder draagkrachtige personen die op de
subsidie van de KMR zijn aangewezen omdat hun zorgverzekeraar de kuren niet
(meer) vergoedt. Voor personen met een minimum inkomen is de hoogte van de
subsidie in verhouding tot de prijs van de kuurreis zeer bepalend. Hoe lager de
subsidie en hoe hoger de kuurkosten, des te onaantrekkelijker wordt het om op
kuurreis te gaan. De stichting KMR heeft inmiddels besloten dat er een
subsidiebedrag is vastgesteld van €1000,00 voor een kuurreis van 3 weken, of
€650,00 voor een kuur van 2 weken, afhankelijk van het inkomen van de aanvrager.
b) Het aanbod van medisch verantwoorde en betaalbare kuuroorden blijft een

aandachtspunt voor de stichting KMR. Er is nu besloten om een kuurreis van zowel 2,
als 3 weken te kunnen maken waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.
Ook beoordeelt de stichting KMR jaarlijks de voortzetting van de samenwerking met
de reisbureaus.
c) De inkomsten die de stichting KMR tot in het recente verleden heeft kunnen halen uit

de kledingopbrengsten via de kledinginzamelaar PLQ (Perfect Logistic Quality) en de
bijdragen van donateurs zijn sterk teruggelopen.
d) Omdat de inkomsten van de stichting KMR verminderd zijn komt de verhouding

tussen de uitgaven aan de doelgroep en de overheadkosten voor bestuur en
ondersteunende administratie scheef te liggen.
e) Bij eventueel teruglopende baten zal de KMR zijn doelen realiseren door middel van

eigen reserves.
f)

De KMR streeft ernaar dat 50% of meer van de lasten besteed zal worden aan de
doelstelling.

g) De KMR heeft reeds in de statuten) vastgelegd onder artikel 13 (zie bijlage 1) op

welke wijze te handelen bij het verdampen van de reserves.
2.1. Activiteiten van de stichting KMR.
De stichting KMR verricht in verband met kledinginzameling de volgende activiteiten:

*- Vergunningen aanvragen per gemeente voor het houden van inzamelingen of plaatsen
van een container.

- Indien een gemeente een vergunning weigert, vragen naar de reden hiervan.
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- Het totaal aantal vergunningen dient beschikbaar gesteld te worden aan de inzamelaar.
- Aankondiging in de betreffende gemeentes waarvoor de stichting KMR een vergunning
heeft om in te zamelen.
- Het bijhouden van het aantal ingezamelde kilo’s per gemeente, SVKI en depots in een
overzichtslijst.
- Versturen van het inzamelingsrapport naar de gemeenten.
- PR verzorgen, zoals het geven van interviews, het plaatsen van artikelen in plaatselijke
kranten t.b.v. de te houden inzamelingen.
- Een goede boekhouding voeren die ingericht moet zijn volgens de richtlijnen van het
CBF.
- Verantwoording afleggen aan het CBF over het te voeren beleid en een evenwichtige
verhouding tussen inkomsten en uitgaven.
- Voldoen aan de voorwaarden voor de ANBI van de Belastingdienst:
- De stichting KMR moet vóór 1 januari 2018 alles openbaar maken via de website.
- Het bemiddelen en coördineren bij het samenstellen van groepskuurreizen voor
reumapatiënten.
- Werven en selecteren van kwalitatief juiste bestuursleden, indien het nodig is.
- De KMR zal door middel van een projectplan of mogelijk meer projectplannen bij de
daarvoor bedoelde subsidiefondsen of – instellingen om financiële bijdragen verzoeken.
Deze projecten hebben betrekking op financiering van de kuurreizen voor onze
doelgroep.
- De KMR zal in overleg met “Eurokuur” de mogelijkheid van groepsreizen onder de vlag
van de KMR onderzoeken. Eurokuur beperkt zich tot individuele reizen zonder
begeleiding.
2.2. Kledinginzameling via PLQ (Perfect Logistic Quality).
De activiteiten die door en voor rekening van de inzamelaar worden uitgevoerd zijn:
- Planning inzameldagen.
- Aankoop en levering benodigde zakken.
- Uitzetten van kledingzakken (alle woningen in betreffende gemeente) bij inzamelacties
gemeenten.
- Beschikbaar stellen van personeel en transportmiddelen. Transportmiddelen voorzien
van naam vergunninghouder.
- Inzameling van kledingzakken.
- Na inzameling het aantal ingezamelde kilo’s kleding of leeggehaalde depots
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(weegbonnen) doorgeven aan het secretariaat en penningmeester KMR.
- Beschikbaarheid speciaal telefoonnummer voor nazorg en/of vragen.
- Zorgen voor nazorg bij de inzameling.
- Diverse administratieve handelingen en contacten m.b.t. depothouders verzorgen en
de kleding ophalen.
- De inzamelaar zal volgens afspraak ook kleding van mindere kwaliteit uit de noordelijk
gelegen plaatsen ophalen.
- Verzorgen van transport en verkoop van textiel.
2.3. Kuurreizen en kuuroorden.
Vanaf 2018 streeft de stichting KMR ernaar om minder draagkrachtige reumapatiënten
een subsidie te verstrekken om groepsreizen naar Hongarije en Roemenië kunnen
maken.
De groepsreizen naar de geselecteerde kuuroorden kunnen bestaan uit 2 of 3 weken.
Twee leden van het bestuur vormen de kuurcommissie. De kuurcommissie bemiddelt bij
het organiseren van de groepskuurreizen en onderzoeken de prijs- kwaliteitsverhouding
van de kuuroorden.
De kuurcommissie ziet er ook op toe of de aangevraagde subsidie uitsluitend van de
stichting KMR dient te komen, of dat er een vergoeding door de zorgverzekeraar of
vakbond wordt uitgekeerd.
Het is voorts de taak van de kuurcommissie om kuurreizen met 10 deelnemers of meer
per reis te begeleiden.
2.4. Samenwerkende reisorganisaties.
De stichting KMR subsidieert kuurreizen van de tot de doelgroep behorende
reumapatiënten wel, maar organiseert deze reizen niet zelf. Hiervoor is de stichting,
evenals in 2017, ook weer voor 2018 een samenwerkingsverband aangegaan met de
volgende reisbureaus die via hun website te bezoeken zijn.
a. www.vita-sana.nl organiseert individuele- en groepsreizen naar 4 kuuroorden in
Hongarije.
b. www.komreizen.nl organiseert individuele- en groepsreizen naar kuuroorden in
Roemenië
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c. www.eurokuur.nl organiseert vanaf 2017 uitsluitend individuele reizen naar Tsjechië,
Slowakije en Polen.
2.5. Subsidiefondsen.
Inspanningen die het bestuur van de stichting KMR tot op heden hebben verricht om
meerdere subsidiefondsen aan te spreken zoals de “reumastichting” en “omroep Max”
hebben geen resultaat opgeleverd. De stichting is dan ook voornemens om in 2017 een
andere strategie te volgen.
2.6. Donateurs.
De stichting KMR kent volgens de organisatie in stichtingsvorm geen leden zoals dat bij
een vereniging het geval is. Wel heeft de stichting belang bij donateurs.
Elke deelnemer aan een door de stichting KMR bemiddelde groepsreis of subsidie
ontvanger betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 25,00 aan administratiekosten.
2.7 Depothouders.
Dit zijn personen die ruimte beschikbaar stellen die droog is en waar geventileerd kan
worden. Hierin kan kleding verzameld worden waarna bij voldoende kilo’s na een
telefoontje naar het secretariaat van de stichting KMR, het depot geleegd wordt.
Voor elke ingezamelde kilo ontvangt de depothouder op dit moment € 0,09.
Ook bestaat de mogelijkheid om container te laten plaatsen met toestemming van de
plaatselijke gemeente.
Het secretariaat van de stichting KMR, telefoonnummer 0597 613388 / Mobiel
0612122675 verschaft hier meer informatie over.
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3. Toekomst
Zoals bij punt 2 de huidige situatie al is beschreven, mag er verwacht worden dat vanwege
het wegvallen van vergoedingen door zorgverzekeraars, de vraag om subsidie van de
stichting KMR meer gesteld zal worden. Om het verstrekken van subsidie volgens de
statutair bepaalde doelstelling te blijven voortzetten zal de stichting KMR meerdere
inkomstenbronnen moeten vinden dan die van kledingopbrengsten tot nu toe.
Naast het genereren van andere inkomsten zal de stichting KMR ook zorgvuldig kijken naar
de kwaliteit en betaalbaarheid van bestaande en eventueel nieuwe kuuroorden.
3.1. Ontwikkelingen op korte termijn.
Er kan genoemd worden dat de differentiatie in de twee te verstrekken
subsidiebedragen van € 650,00 voor 2 weken of € 1000,00 voor 3 weken ook een korte
termijn ontwikkeling is. Hiermee voldoet de stichting naar verwachting aan de vraag ten
behoeve van de doelgroep.
3.2. Ontwikkelingen op lange termijn.
De stichting KMR zal een beroep doen op mogelijkheden voor Europees subsidiebeleid.
Op basis van activiteiten en ontwikkelingen waaraan nu uitvoering gegeven wordt,
voorziet de stichting KMR een consistent beleidsplan voor de toekomst te kunnen
ontwikkelen.
Ook zal gewerkt worden aan vergroting van de naamsbekendheid van de stichting Kuren
met Reuma i.v.m. kuurreizen
3.3. Externe factoren.
Externe factoren die van invloed kunnen zijn op de positie en ontwikkeling van de
stichting KMR, zijn de volgende:
- Dalende inkomsten van kleding opbrengsten.
- Gemeentes die terughoudend zijn in het afgeven van inzamelvergunningen (deels
omdat gemeentes het in eigen beheer uitvoeren).
- Concurrentie op de inzamelmarkt omdat kledingwinkelketens ook begonnen zijn met
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inzamelen van gebruikte kleding.
- Er zijn nagenoeg geen zorgverzekeraars meer die kuurreizen vergoeden. Alleen Voor RA
en Bechterew zijn nog enkele zorgverzekeraars die nog een vergoeding verstrekken.
- Er is een vergrijzing bij reumapatiënten met belangstelling voor groepsreizen
waarneembaar.

3.4. Sterke en zwakke punten van de stichting KMR.
Sterke punten:
- Landelijke dekking van kledinginzameling.
- Samen werken met de SVKI (Samenwerkende Kledinginzamelende Instellingen) sinds
2001
- De stichting KMR richt zich op een doelgroep die deel uit maakt van een in aantal sterk
aanwezige constante categorie reumapatiënten.
- De stichting KMR volgt nauwgezet nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kuurreizen
en kuurbehandelingen en biedt deze kennis aan hun doelgroep aan.

Zwakke punten:
- Gering aantal donateurs.
- Toenemende vergrijzing van deelnemers aan groepsreizen.
- Nog geen naamsbekendheid van betekenis.
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4. Organisatie van de stichting KMR
Als rechtsvorm is bewust gekozen voor een stichting.
Om donateurs en depothouders inspraak te geven worden bijeenkomsten belegd met
depothouders en donateurs. Dit is vastgelegd in het huishoudelijk reglement omdat het voor
de stichting KMR van belang is om de opvattingen van de doelgroep, sympathisanten en
ondersteuners te kennen.
Controle op de financiën wordt uitgevoerd door een gecertificeerde accountant.
De stichting KMR is een ANBI (RSIN 810277980).
4.1. Bestuur.
Het bestuur wordt gekozen of herkozen tijdens de jaarlijkse voorjaarsvergadering in
april/ mei voor een periode van 4 jaar. De voorzitter wordt in functie gekozen, de andere
functies worden binnen het bestuur verdeeld. In de statuten is vastgesteld dat het
bestuur uit ten minste 3 personen moet bestaan.
Bij de Kamer van Koophandel te Asterdam zijn sinds 2015 vier personen geregistreerd, te
weten:
Mevrouw J.G. Lautenbach – van der Zee J.D. van der Waalstraat 20, 6961 ZN Eerbeek.
Voorzitter/lid kuurcommissie.
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Mevrouw A.M. van Dijk – Meijer A. Reijndersstraat B 234, 9663 PN Nieuwe Pekela.
Secretaris / lid kuurcommissie.
De heer E. Nieuwenhuysen Atalanta 34, 7423 GA Deventer. Penningmeester.
De heer F.R. Burchartz Fongersplaats 140, 9725LG Groningen. 2 e Secretaris/ lid
kuurcommissie.

Bestuursleden werken op vrijwillige basis.
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zij
hebben tevens recht op een redelijke vergoeding voor bijzondere of veelomvattende
werkzaamheden die ter vervulling van hun bestuurstaak worden verricht.
4.2. Administratieve ondersteuning.
Boekhouder: Mw. A. Van den Berge-Vreeke te Yerseke
Vanaf 2018 : In Balans te Beek en Donk

5 Financiën
5.1. Financieel jaarverslag 2016
Kijk hiervoor op de website van www.kurenmetreuma.com
5.2 Begroting 2018.
Kijk hiervoor op de website van www.kurenmetreuma.com

Bijlagen:
De hieronder genoemde bijlagen zijn te vinden op de website van de stichting KMR
www.kurenmetreuma.com
1. Statuten van de stichting KMR.
2. Huishoudelijk reglement van de stichting KMR.
3. Subsidievoorwaarden 2018.
4. Voorwaarden voor deelname aan een door de stichting KMR bemiddelde kuurreis.
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5. Enquêteformulier.

Nawoord
Met dit beleidsplan hoopt het bestuur van de stichting Kuren met Reuma (KMR), inzicht
te hebben gegeven in de bedoelingen en beweegredenen van onze inspanningen.
Onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit ouderen die van een klein inkomen moeten
rondkomen. Op zich wordt dat niet als een ramp ervaren, maar daarnaast ook nog met
een ziekte als reuma geconfronteerd te worden maakt het leven toch minder
aangenaam.
Het is daarom wel zo troostend als een stichting Kuren met Reuma met een financiële
tegemoetkoming het voor deze mensen mogelijk kan maken om ook deel te nemen aan
een ontspannen kuurreis met lotgenoten.
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