Stichting D'r Oet in Overdinkel
Dubbeleweg 19
7586 RA OVERDINKEL
KvK nummer: 70868344
IBAN: NL74RABO 0327 9120 73

BELEIDSPLAN 2019-2022

STICHTING D'R OET IN OVERDINKEL (DIO)
RSIN: 858491503
KvK : 70868344
Referentie
Datum
Status
Auteurs

beleidsplan-2019-2022
26 februari 2020
Definitief (als het beleidsplan is goedgekeurd)
(Hans ter Heijne, Marloes Luijerink, Hans Fij,
Ellen Bijkerk, Roelanda Poppinghaus)

Stichting D'r Oet in Overdinkel
Dubbeleweg 19
7586 RA OVERDINKEL
KvK nummer: 70868344
IBAN: NL74RABO 0327 9120 73

1.

Inleiding

In 2018 werd DIO opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2019 tot en met
februari 2022.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

2.

Visie en Missie

2.1 Visie
Het bestuur van de Stichting D'r Oet in Overdinkel vindt dat iedereen in
Overdinkel, gemeente Losser, die om welke reden ook slecht ter been is, de
mogelijkheid moet hebben de voorzieningen en evenementen in de gemeente
Losser tegen lage kosten en comfortabel te bereiken.
2.2. Missie
De doelstelling van onze stichting is om de sociale cohesie in Overdinkel te
vergroten, alsmede om ouderen en jongeren in Overdinkel onder andere door
middel van het gebruik van onze elektrokar met elkaar te verbinden en elkaar
te laten ontmoeten. Dit doen wij onder andere door toeristische activiteiten in
het dorp Overdinkel te stimuleren, activeren en coördineren waar anderen dit
af laten weten.

3.

Ambities

In het eerste jaar na onze oprichting hebben we gelden gegenereerd voor het
laten maken en aanschaffen van de elektrokar, waarmee we al aan een groot
deel van onze doelstellingen denken te kunnen voldoen. Tevens moest deze
elektrokar onderdak, zodat deze beter te onderhouden is en het gebruik zo
lang mogelijk voort kan gaan.
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Er zijn arrangementen bedacht waar mensen kaartjes voor konden kopen, er
zijn chauffeurs opgeleid en er is aansluiting gezocht met de plaatselijke
maatschappelijke organisaties en de Tourist-Info van de gemeente Losser om
zoveel mogelijk inkomsten voor ons doel in te zamelen. Ook is er een plan
opgezet en uitgevoerd om met onze algemene bekendheid te geven.
Vanaf 2020 is onze doelstelling nog meer voet aan de grond te krijgen en een
vaste waarde te worden bij alle evenementen en wekelijkse uitstapjes van alle
inwoners van Overdinkel.
Tevens zal er vooral een structurele fondsenbijdrage gezocht gaan worden,
zodat ook de komende jaren alle kosten en het onderhoud van de elektrokar
gegarandeerd kan worden.
3.1 Projecten
Vanaf dit jaar zal de samenwerking met onze verwijzers zoals Kulturhus
Overdinkel 't Trefhuus en de plaatselijke Tourist-Info De Lutte-Losser
geïntensiveerd gaan worden, zodat bij alle mogelijke gebruikers van de
elektrokar ten volle bereikt kunnen worden.
Voorts zal de elektrokar een vaste waarde gaan worden bij de Smokkeltour, die
vanuit Overdinkel georganiseerd wordt en wij zo een vaste inkomstenbron
kunnen genereren.
Belangrijk project voor 2020 is de aanvraag van de ANBI-status, die dit jaar
afgerond zal worden zodat wij al onze inkomsten ten volle kunnen besteden
aan onze doelstelling.
3.2 Verantwoording
In 2019 is ook onze plaats op de website van 't Trefhuus ingevuld, zodat wij
jaarlijks ons financieel jaarverslag kunnen publiceren, waarmee wij onze
inkomsten en uitgaven verantwoorden.
Daarnaast is er jaarlijks overleg met onze subsidieverstrekkers en
verantwoorden wij ons aan de plaatselijke bevolking van Overdinkel via onze
vertegenwoordiger in de Dorpsraad van Overdinkel.
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Voor alle donaties sturen wij een bedankbrief naar de desbetreffende
donateur.
3.3 Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen hebben/zullen wij:
• Onze bestaande donateurs benaderen;
• Lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren;
• Samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties in Overdinkel;
• Nieuwe bronnen zoeken voor subsidies;
• Sponsorcontracten sluiten tegen vermelding in onze Elektrokar;
• Onze bestaande arrangementen kwalitatief hoogwaardig maken.

4.

Kansen & Bedreigingen

De voortgang van onze elektrokar is uiteraard van meerdere factoren
afhankelijk. De perikelen met de Stint hebben wij direct opgepakt zodat onze
elektrokar zo veilig mogelijk, onder begeleiding van ervaren chauffeurs, de weg
op kan. Tevens hebben we gezorgd voor een zo goed mogelijke verzekering,
wat zeker geen sine cure was. Nu dit op de rit is, gaan we inzetten op een
goede opleiding, verzorging en begeleiding van onze vrijwillige chauffeurs.
Kansen
Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is de
gunfactor in ons dorp. Nadat onze bekendheid nog verder zal zijn uitgebreid
doordat we steeds vaker te zien zullen zijn, proberen we de samenwerking met
anderen nog verder uit te breiden zodat de elektrokar een vaste waarde in
Overdinkel wordt. Uiteraard kan hier ook een bedreiging in zitten als we erg
succesvol zijn, en anderen ons idee over gaan nemen.
Bedreigingen
In de komende jaren zullen wij proberen met deze concurrenten een goede
verstandhouding op te bouwen, zodat we samen zorgen voor een beter
leefbaar Overdinkel.
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Voorts zal er een bestuurswisseling komen, zodat met name de functie van
penningmeester steeds een nieuwe impuls kan krijgen, alles ten behoeve van
een financieel zo gezond mogelijk beleid.

5.

Strategisch stappenplan

In de komende drie jaar tot en met 2022 maakt het bestuur van DIO zich sterk
om de volgende stappen te gaan zetten:
•

Uitbreiding van het aantal ritten en inzetbaarheid van de elektrokar;

•

Betere voorzieningen aanleggen bij de opstelplaats om de elektrokar zo goed
mogelijk te kunnen onderhouden;

•

Technici aantrekken onder de chauffeurs ten behoeve van dit onderhoud;

•

Sponsoren benaderen met de verantwoording en voor de toekomst;

•

Samenwerking zoeken met andere maatschappelijke organisaties;

•

Vervanging van de penningmeester door iemand met meer tijd.

Fondsenwerving
Het bestuur zet in op de bestaande sponsoren en uitbreiding van
sponsorcontracten zoals hierboven reeds is vermeld.
Projectvoortgang en verantwoording
Het bestuur zal aan de subsidieverleners en andere sponsoren over de
beginperiode tot en met 2019 nu verantwoording afleggen. Vanaf 2020 zal dit
eveneens een jaarlijks terugkerende vaste activiteit zijn van het bestuur.
Bestuurlijke zaken
Ons jaarverslag wordt vanaf dit jaar jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze
website.
Ons bestuur zet zich onbezoldigd in voor de doelstelling van DIO.
Ons jaarverslag is gecontroleerd door een extern boekhoudkantoor JWSA uit
Losser.
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6.

Slot

Kernwaarden
Kernwaarden van onze stichting zijn:
- het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid in Overdinkel zodat
de leefbaarheid bevorderd wordt;
- respect en veiligheid voor de gebruikers van de elektrokar, die aan onze
zorg worden toevertrouwd;
- respect en veiligheid voor onze vrijwilligers.
Bij alles wat wij met de elektrokar doen verliezen wij deze kernwaarden niet uit
het oog.
Samenwerkingen en lidmaatschappen
Onze stichting werkt samen met de Dorpsraad Overdinkel, Stichting Kulturhus
Overdinkel 't Trefhuus en Tourist-Info De Lutte-Losser.
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