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Beleidsplan
Inleiding
Het vorige beleidsplan van de Stichting Droomdag had geen einddatum. Hierin stonden de
uitgangspunten beschreven van de stichting Droomdag.
Actualisering van het huidige beleidsplan is nodig voor het Bestuur om de koers te bepalen.
In dit beleidsplan blikken wij terug naar het oude beleidsplan. Wat is er tot nu toe bereikt?
Waar ligt de kracht van onze Stichting? Wat hebben we daar voor over?
Doel van het meerjaren beleidsplan
Doel van dit merenjaren beleidsplan is onder andere neerleggen waar wij met de Stichting
naar toe willen, wat onze beleidsdoelstellingen zijn, wat onze ambitie is, hoe gaan wij dit
bereiken en wat hebben wij daarvoor nodig.
Terugblik huidig beleidsplan
In 2011 is de Stichting Droomdag opgericht vanuit een particulier initiatief. De doelstelling
was: “Stichting Droomdag is een organisatie die geheel met vrijwilligers werkt en als doel
heeft het verzorgen van onvergetelijke leuke dagen voor gezinnen met kinderen onder de 16
jaar waarvan een van de ouders is getroffen door kanker.”
De organisatie van Stichting Droomdag wordt geheel verzorgd en geregeld door vrijwilligers.
De initiatiefnemer van de Stichting Droomdag, Mary van Dueren-van der Meer (overleden in
augustus 2015 aan de gevolgen van kanker) had vanuit haar omgeving veel actieve mensen
gevonden om haar te steunen in het opzetten en verwezenlijken van de Stichting Droomdag.
Haar droom was om een landelijk opererende stichting te worden om zo heel veel gezinnen
een onvergetelijke dag te bezorgen.
Maar met alleen vrijwilligers komt een stichting er niet. Er moest ook geld binnen gehaald
worden voor bekostiging van het doel. Subsidies zijn er niet. De Stichting Droomdag is
afhankelijk van donaties, giften en sponsoring.
Voor de vrijwilligers zijn er handleidingen en procedures opgezet. Dit werkt goed.
Bij de oprichting is er een organisatiestructuur neergelegd die bestaat uit een bestuur, directie,
team Droomdagen, team PR en Fondsenwerving en team secretariaat. In de loop van het
traject is er een team Werving, selectie en begeleiding bijgekomen en is de functie van
directie vervallen.
Het huidige bestuur bestaat uit 4 personen, een voorzitter, penningmeester, secretaris, een lid
van het team PR/FW.
Tot nu toe, augustus 2016, zijn er meer dan 105 Super Droomdagen georganiseerd in
samenwerking met Stichting Opkikker. Er meer dan 10 Individuele Super Droomdagen in
eigen beheer gerealiseerd.
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1. Doelstelling Stichting Droomdag
Het doel van de Stichting Droomdag is het verzorgen van een onvergetelijke,
onbezorgde dag voor gezinnen waarvan een ouder
kankerpatiënt/levensbedreigend/langdurig ziek is. De dromen van het gezin staan
hierbij centraal. Het jongste kind van het gezin moet onder de 16 jaar zijn.
Het realiseren van een onbezorgde (te) gekke dag kan zowel op individuele basis, als
in samenwerking met de stichting Opkikker.
2. Wat is Stichting Droomdag en waar willen wij ons in onderscheiden
De Stichting Droomdag wil gezinnen waarvan één van de ouders langdurig ziek is en
waarvan het jongste kind nog geen 16 jaar is een onbezorgde dag aanbieden. Hierin
willen wij zoveel mogelijk de “dromen” van de kinderen realiseren. Ook houden wij
rekening met de wensen van de “ouder” en de mogelijkheden van de “ouder”.
Daarnaast willen wij een dag realiseren met een beperkt budget. Een onbezorgde dag
kan zowel in samenwerking met de stichting Opkikker als op individuele basis.
Wanneer wij gebruik maken van de mogelijkheden van stichting Opkikker dan worden
meerdere gezinnen op één vooraf bepaalde locatie bijeen gebracht en vinden daar
allerlei speciale activiteiten plaats.
Wanneer de gezinssituatie een dergelijke “drukte” niet toelaat dan wordt er binnen de
Stichting Droomdag door 2 vrijwilligers een individuele Droomdag georganiseerd.
Wij willen ons onderscheiden door met vrijwilligers op een zo persoonlijk mogelijke
manier, zoveel mogelijk gezinnen een onvergetelijke dag aan te bieden. Daarbij willen
wij zelf zorgen voor vervoer voor het gezin zodat de ouders daar niet mee belast
worden.
3. Huidige situatie van de Stichting Droomdag
Momenteel koopt Stichting Droomdag dagen in bij Opkikker. Gemiddeld zo’n 2 dagen
per maand. Er wordt gemiddeld 1 Individuele Super Droomdag per 2 maanden in
eigen beheer georganiseerd. Individuele Super Droomdagen worden vaak
georganiseerd vanwege een spoedeisend karakter. In dergelijke gevallen is bekend dat
een ouder nog maar kort te leven heeft en dat er toch nog een wens is om met het hele
gezin iets moois te doen.
Individuele Super Droomdagen kunnen voor een gezin een grote meerwaarde bieden,
maar vergt voor de vrijwilligers grote inspanning.
4. Waar willen wij naar toe
De droom van Mary was dat de Stichting Droomdag een landelijk opererende stichting
zou worden. Ieder gezin (binnen onze doelgroep) in Nederland heeft recht op zo’n
mooie onbezorgde dag.
Er zijn duizenden (jonge) gezinnen waarbij een ouder ernstig/langdurig ziek is.
Sommige zijn bij ons in beeld en bekend maar er zijn nog zoveel gezinnen waar we
niets van weten. Maar ze zijn er wel.
En natuurlijk roept dit weer vragen op. “Hoe komen wij in contact met deze
gezinnen” en “wie kan ons hierbij helpen”?

Maar er zijn nog veel meer onbeantwoorde vragen. In dit beleidsplan kunnen wij ook
nog niet direct de oplossing aandragen, maar we weten wel dat er nog veel gezinnen in
Nederland zijn die “recht” hebben op een mooie onbezorgde, onvergetelijke dag.
Daarom wil Stichting Droomdag in de komende vijf jaar werken aan uitbreiding van
het aantal dagen, zowel in samenwerking met stichting Opkikker als op individuele
basis.
Wij willen voor de Super Droomdagen van 30 gezinnen in 2016 naar 70 gezinnen in
2021.
Voor de Individuele Super Droomdagen van 5 naar 20 gezinnen per jaar.
5. Wat zijn de beleidsdoelstellingen
• Het doel van de stichting Droomdag is het verzorgen van een onvergetelijke,
onbezorgde Super Droomdag voor gezinnen waarvan een ouder langdurig ziek
is. De wensen van het gezin staan centraal, waarbij we rekening houden met de
fysieke mogelijkheden van de gezinsleden. Het jongste kind van het gezin is
jonger dan 16 jaar.
• Bieden van ontspanning aan zoveel mogelijk gezinnen met een ouder die
langdurig ziek.
• Persoonlijke aandacht voor gezinnen tijdens de Droomdagen.
• Droomdagen organiseren binnen een daarvoor bepaald budget.
• Zorgvuldig omgaan met onze relaties.
• Zoveel mogelijk werken met vrijwilligers.
• Groei van 30 gezinnen voor Super Droomdagen in 2016 naar 70 gezinnen
voor Super droomdagen in 2021.
• Groei van 5 gezinnen voor Individuele Super Droomdagen in 2016 naar 20
gezinnen voor Individuele Super Droomdagen in 2021.
• Door het vaststellen van onze nieuwe doelstellingen, uitbreiding van onze
doelgroep van alleen kankerpatiënten naar “een ouder die langdurig ziek is”
kunnen wij aan meer gezinnen een onvergetelijke, onbezorgde Super
Droomdag aanbieden.
• Uitbreiden samenwerking met de Stichting Opkikker.
• Relatie met Stichting Opkikker onderhouden.
• Deel van onze administratieve werkzaamheden uitvoeren in samenwerking
met en op kantoor van Stichting Opkikker.
• De stichting gaan uitbreiden naar een professionele organisatie.
• Behouden van een onafhankelijk kantoor.
• Zorgen voor structurele inkomsten.
• Behoud van eigen identiteit.
• Werken aan meer landelijke bekendheid.
• Doorlopend blijven trainen van vrijwilligers.
• Persoonlijke aandacht voor het welzijn van de vrijwilligers.
• Behouden van de persoonlijke benadering van gezinnen.
6. Wat zijn de ambities
Stichting Droomdag wil gaan werken aan een professionelere, flexibelere,
transparantere organisatie. Hierbij staan de gezinnen op de eerste plaats en zorgen de
vrijwilligers voor een optimale verzorging van de gezinnen.

7. Waaruit bestaat Stichting Droomdag
De Stichting Droomdag bestaat momenteel uit allemaal vrijwilligers, die zich
kosteloos en belangeloos inzetten om gezinnen een onvergetelijke, onbezorgde Super
Droomdag te geven, waar ze nog lang van na kunnen genieten, met mooie
herinneringen.
Met alleen vrijwilligers kom je niet aan een landelijk opererende organisatie. Dus
zullen wij onze visie op dat punt moeten bijstellen.
Door de voorziene groei van het aantal droomdagen moeten wij gaan werken aan een
professionele, flexibele, transparante organisatie.

8. Organisatorische Doelstellingen
De organisatie zal moeten worden aangepast aan een nieuwe werkwijze. Dat kan niet
in een keer maar moet in fases plaatsvinden.
Het bestuur zal meer afstand moeten nemen van de activiteiten en meer gaan overlaten
aan het secretariaat. Daarvoor is uitbreiding van het secretariaat benodigd (en kan hier
niet volstaan worden met alleen maar vrijwilligers).
Er moet een secretariaatsteam komen van op termijn 2 (betaalde)fte’s, die de volledige
administratie uitvoeren.
Daarnaast moet er een personeelslid aangetrokken worden die voor alle PR-activiteiten
inzetbaar is en daarnaast ook de fondsenwervingen in zijn/haar portefeuille krijgt.
Ook zal de werving en aanstellen van vrijwilligers een taak worden van het
secretariaat. Gesprekken met kandidaat vrijwilligers en het informeren van de
vrijwilligers zal door een secretariaatsmedewerker uitgevoerd gaan worden.
9. Wat hebben wij daar voor nodig
Stichting Droomdag moet er de komende jaren voor zorgen dat er een stabielere
inkomsten stroom ontstaat. Op dit moment moeten er nog te veel kleine acties gevoerd
worden om inkomsten binnen te krijgen. Daarnaast zijn wij afhankelijk van giften en
projectsponsoring. Hier moet meer structuur in komen zodat er in de begroting
jaarlijks uitgegaan kan worden van een vast patroon aan inkomsten.
Daarom zullen de inkomsten van de Stichting Droomdag moeten groeien van
gemiddeld
€ 45.000,00 per jaar in 2016 naar € 150.000,00 in 2021.
Dit is nodig om de geplande groei aan Super Droomdagen te kunnen realiseren en
personeel voor de organisatie in dienst te kunnen nemen.
Naast de financiële uitbreiding aan inkomsten moeten wij intensief op zoek gaan naar
vrijwilligers voor onze Stichting. Willen wij onze beleidsdoelstellingen naleven dan
kan dat niet zonder actieve, enthousiaste en gezellige vrijwilligers.
10. Tijdsplanning
Zoals al eerder gemeld kan dit niet in een paar maanden gerealiseerd worden. Hier
moeten we zeker voldoende tijd voor nemen. Toch mag dit ook niet een te lang traject
gaan worden. Er moeten de komende maanden duidelijke afspraken gemaakt gaan
worden met vrijwilligers, secretariaatsmedewerkers en externe organisaties.

