



Beleidsplan 2018 - 2020 Alkmaarders helpen Alkmaarders.  

1. Inleiding                  

Alkmaarders helpen Alkmaarders is een jonge organisatie, opgericht op 7 februari 
2018, die Alkmaarders wil helpen die in nood zijn wegens ziekte en die niet of 
onvoldoende geholpen kunnen worden door de reguliere gezondheidszorg.


Ons	  zorgstelsel	  staat	  dat	  nu	  nog	  niet	  toe,	  maar	  in	  andere	  delen	  van	  de	  wereld	  bestaan	  ook	  
succesvolle	  innova7eve	  behandelingen.	  	  
Veel	  mensen	  starten	  daarvoor	  eigen	  ac7es,	  ze	  maken	  daarbij	  vaak	  gebruik	  van	  
crowdfundingorganisa7es	  om	  zo’n	  behandeling	  mogelijk	  te	  maken.	  Dat	  lukt	  soms	  wel,	  
maar	  volgens	  onze	  S7ch7ng	  kunnen	  Alkmaarders	  daar	  nog	  wel	  wat	  extra	  hulp	  bij	  
gebruiken.	  Onze	  s7ch7ng	  wil	  juist	  deze	  mensen	  helpen	  om	  hun	  eigen	  plan	  te	  kunnen	  
realiseren.	  

2.	  Waar	  staan	  we	  nu?	  	  

Ongeveer	  gelijk7jdig	  met	  de	  oprich7ng	  van	  de	  s7ch7ng	  begin	  2018,	  organiseerde	  AHA	  ook	  
haar	  eerste	  benefietmiddag.	  Dat	  was	  wel	  een	  klein	  huzarenstuk,	  maar	  nodig	  om	  iemand	  te	  
kunnen	  helpen	  voor	  wie	  de	  nood	  hoog	  was.	  En	  die	  daarmee	  tegelijker7jd	  ook	  mede	  de	  
aanleiding	  was	  voor	  de	  oprich7ng	  van	  de	  S7ch7ng	  Alkmaarders	  helpen	  Alkmaarders.


De	  eerste	  benefietmiddag	  leverde	  een	  bedrag	  op	  van	  €	  15.000.	  
En	  ook	  het	  besef	  dat	  de	  organisa7e	  van	  de	  S7ch7ng	  nog	  klein	  en	  kwetsbaar	  was	  en	  onze	  
bekendheid	  nog	  niet	  groot	  genoeg.	  Een	  risico	  voor	  de	  toekomst.	  
Tegelijker7jd	  bespeurden	  wij	  wel	  heel	  veel	  betrokkenheid:	  het	  spontane	  aanbod	  van	  kavels	  
voor	  de	  veiling,	  de	  belangeloze	  inzet	  van	  vrijwilligers	  en	  ar7esten,	  de	  hulp	  van	  bekende	  
Alkmaarders,	  die	  hun	  kennis	  en	  kunde	  en	  loca7es	  beschikbaar	  stelden.	  Met	  als	  belangrijke	  
‘smaakmakers’	  de	  voetbalclub	  AZ,	  Vrij	  Zijn	  Theater	  en	  het	  Alkmaarse	  Kaasdragersgilde:	  dit	  
gilde	  koos	  Alkmaarders	  helpen	  Alkmaarders	  uit	  als	  goed	  doel	  voor	  de	  viering	  van	  hun	  425-‐
jarig	  bestaan.	  In	  Alkmaar	  ‘gedragen’	  worden	  door	  de	  kaasdragers	  is	  een	  grote	  eer.	  	  



Dat	  zijn	  belangrijke	  opstekers	  voor	  een	  startende	  organisa7e	  en	  hier	  liggen	  ook	  de	  kansen	  
voor	  de	  toekomst.	  

De	  s7ch7ng	  en	  de	  benefietmiddag	  waren	  er	  niet	  gekomen	  zonder	  de	  inspira7e	  van	  Mirjam	  
Hamberg.	  	  
Zij	  heeU	  zich	  jarenlang	  als	  persoon,	  als	  gemeenteraadslid	  en	  ook	  als	  wethouder	  ingezet	  
voor	  anderen.	  Voor	  kinderen	  met	  HIV	  bijvoorbeeld,	  waar	  ze	  zelf	  een	  fonds	  voor	  oprichVe.	  
En	  ook	  haar	  onvermoeibare	  inzet	  voor	  innova7eve	  manieren	  van	  denken	  en	  werken	  zijn	  
inspirerend.	  Toen	  zij	  zelf	  ziek	  werd,	  wilden	  de	  oprichters	  van	  Alkmaarders	  helpen	  
Alkmaarders	  graag	  de	  kinderen	  van	  Mirjam	  helpen	  bij	  de	  ac7e	  voor	  hun	  moeder.	  	  

Om	  in	  de	  toekomst	  meer	  Alkmaarders	  te	  kunnen	  helpen	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  de	  
organisa7e	  sterker	  en	  zichtbaarder	  te	  maken.	  Tijdens	  een	  brainstormsessie	  in	  het	  voorjaar	  
van	  2018	  stonden	  daarbij	  de	  volgende	  vragen	  centraal:	  	  
1. Hoe	  maken	  we	  het	  fonds	  zo	  breed	  gedragen	  (en	  bekend)	  mogelijk?

2. Hoe	  zorgen	  we	  voor	  structurele	  inkomsten?

3. Hoe	  maken	  we	  dit	  (eerste)	  benefiet	  en	  mogelijke	  volgende	  succesvol?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


3. Missie. 

Zorgverzekeraars kopen medische zorg in op basis van doelmatigheid, waarbij de 
afweging van kosten en de stand van de wetenschap een belangrijke rol spelen. 
Dit heeft als consequentie dat de inzet van innovatieve behandelingen binnen het 
reguliere zorgsysteem over het algemeen niet haalbaar is. Wij zijn van mening dat 
innovatie de weg is voor betere zorgbehandelingen in de toekomst en willen de 
toegankelijkheid om gebruik te kunnen maken van innovatieve behandelmethodes 
vergroten. Dit doen wij door het delen van kennis en ervaringen, het aanspreken 
van organisaties op hun verantwoordelijkheid om innovatieve oplossingen in te 
zetten en door het ondersteunen van individuele patiënten en hun naasten bij hun 
eigen plan of actie om bijvoorbeeld fondsen te werven voor een innovatieve 
behandeling.


4. Doelstelling. 

De stichting heeft als statutair doel het ondersteunen van inwoners van Alkmaar 
die in nood zijn wegens ziekte en die geen of onvoldoende beroep kunnen doen 
op de reguliere (zorg)voorzieningen. Tot deze ondersteuning behoort tevens deze 
Alkmaarders in staat te stellen om gebruik te maken van innovatieve/ alternatieve 
behandelingen; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of bevorderlijk 
kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan 
hen die deel uitmaken van de stichting. De stichting beoogd het algemeen nut en 
heeft geen winstoogmerk. 


Het belangrijkste beleidsdoel voor de periode 2018 - 2020 is te komen tot een 
robuuste organisatie met voldoende naamsbekendheid en een basis werkkapitaal 



om Alkmaarders in nood te kunnen helpen. Daarvoor ondernemen wij 
verschillende activiteiten. Het doel is behaald als wij eind 2020: 

- bekend zijn bij minimaal de helft van de Alkmaarders

- bekend zijn binnen de netwerken die organisaties van goede doelen willen 

ondersteunen

- bekend zijn bij diverse notariaten

- minimaal twee en maximaal 5 (middel)grote activiteiten hebben georganiseerd of 

mede-georganiseerd

- minimaal 50 en maximaal 100 donateurs hebben.


5. Strategie. 

Om de doelstelling te bereiken is het nodig om 

- een marketing- en PR- plan op te stellen en uit te voeren

- Sponsors, donateurs en ambassadeurs te werven: voor structurele inkomsten

- een activiteitenplan op te stellen

- de organisatiestructuur vast te stellen.


6. Activiteiten. 

6.1. Marketing en PR.


Er komt een werkgroep met als opdracht het draagvlak voor de stichting te 
verbreden. Wij sluiten bij voorkeur aan bij bestaande evenementen en activiteiten 
zoals Kaeskoppenstad, City- Run, een AZ- wedstrijd, 8 oktober, et cetera en bij 

bestaande organisaties zoals sportclubs, een Zorgverzekeraar, MCA, het 
Kaasdragersgilde et cetera.

Wij stellen daarnaast een comité van aanbeveling in.

Wij formuleren een strategie voor Social Media en het (online) verbeteren van onze 
zichtbaarheid.


6.2. Werving sponsors/ structurele inkomsten.


Wij zorgen voor een basis werkkapitaal om zodoende doelkapitaal voor een actie 
te kunnen genereren. Wij organiseren publieksactie en sponsoracties. 

Één of enkele euro’s per Alkmaars huishouden per jaar zorgt al voor een heel mooi 
bedrag. 


6.3. Activiteitenplan. 


Naast het realiseren van de genoemde doelstellingen zijn er ook reguliere 
activiteiten: communicatie, organiseren van ( internet) activiteiten die geld 
opbrengen, relatiemanagement, et cetera. Hiervoor wordt een taakverdeling 
opgesteld en worden vrijwilligers geworven.  


7. Bestuur en organisatie.  



Het bestuur van Alkmaarders helpen Alkmaarders telt 5 leden. Het bestuur verricht 
haar werkzaamheden onbezoldigd. Het bestuur vergadert 10 keer per jaar.

 

De volgende personen vormen het bestuur:


Voorzitter: Annemiek Klever

Secretaris: Willem de Haas

Penningmeester: Martha Martin

Algemeen bestuurslid: Anjo van de Ven, coördinator uitvoeringsplan

Algemeen bestuurslid: Seline Bakker


Geen van de bestuursleden is afzonderlijk bevoegd te beschikken over het 
vermogen van de Stichting. De penningmeester en de voorzitter zijn gezamenlijk 
bevoegd. 

De organisatie bestaat naast het bestuur uit vrijwilligers in de volgende 
werkgroepen: werkgroep Marketing en PR, werkgroep sponsors en donateurs, 
werkgroep activiteiten en uitvoering. 


8. Financiën. 

De stichting ontvangt haar middelen uit giften, donaties, opbrengsten van 
benefietbijeenkomsten en andere activiteiten. In het jaarverslag dat via de website 
openbaar gemaakt zal worden wordt een overzicht gegeven van baten en lasten 
en verantwoording daarover afgelegd. Bij de vaststelling van dit eerste beleidsplan 
beschikt de Stichting nog niet over eigen vermogen.


Gegevens organisatie.  

Naam van de ANBI:    Stichting Alkmaarders helpen Alkmaarders. 


RSIN/fiscaal nummer: 858484444


KVK nummer:              70850895


Adres:                          Heerenweg 3, 1851KL, Heiloo


Contactpersoon:         Martha Martin (penningmeester)

E-mailadres:               Jamabelasting@gmail.com



