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1. Missie en Visie
Visie
Wij geloven dat iedereen ertoe doet. Ieder mens verdient een betekenisvolle invulling van zijn leven
en vrije tijd. Dit draagt bij aan het gevoel van welbevinden en levensgeluk. Wij vinden dat mensen met
een (ernstige) meervoudige beperking net als ieder ander recht hebben op een zinvolle
vrijetijdsbesteding. Zij zijn gebaat bij thematische programma's waarin hun zintuiglijke beleving wordt
gestimuleerd met bijzondere decors, materialen en spelvormen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de
sociale interacties en het contact binnen de directe omgeving van de persoon bevordert.
Wij geloven dat wij onze doelgroep het beste kunnen helpen door aan te sluiten bij bestaande
expertise en ontwikkelingen en door onze krachten te bundelen met zorginstellingen en aanverwante
organisaties.

Missie
Vanuit deze visie heeft het bestuur de volgende missie geformuleerd:
“Stichting Avonturis maakt zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen met een (ernstige) meervoudige
beperking mogelijk. Hiermee willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan het levensgeluk van mensen
met een complexe zorgvraag. Met de inzet van sterk persoonsgerichte vrijetijdsprogramma’s
bevorderen wij de sociale interacties, alertheid, communicatie en relaties van onze doelgroep.
Creativiteit, zintuigelijke beleving en individuele begeleiding vormen de basis van onze programma’s.
Bij de uitvoering hiervan werken wij samen met zorginstellingen en een uitgebreid netwerk van
professionele zorgverleners, creatief specialisten en betrokken vrijwilligers.”

2. Doelstellingen
Het jaar 2018 stond in het teken van doelen, die effectieve fondsenwerving mogelijk maken. Deze
opstartfase, die we eind 2018 hebben afgerond, bestond onder meer uit het schrijven van
projectplannen, het inrichten van administratieve processen en publicitaire kanalen, het verwerven
van de ANBI-status en opstarten van pilots. Het daadwerkelijk verwerven van fondsen moet hiermee
mogelijk zijn gemaakt.
.
We hebben geen pilots opgestart. De overige doelen zijn behaald.

3. Bestuurlijke ontwikkelingen
Stichting Avonturis is in 2017 opgericht. In het jaar 2018 is veel tijd besteed aan het verder uitwerken
en concretiseren van de doelstelling. Met een extern adviseur is overlegd op welke wijze we vorm
kunnen geven aan de doelstelling en welke rol het bestuur kan hebben in deze.
Aangezien er louter vrijwilligers zijn bij de Stichting en er geen professioneel bureau is is het zaak een
verdienmodel te ontwikkelen waardoor er een of meerdere professionals kunnen worden ingezet bij
de activiteiten.
Het bestuur dat op 1-1-18 bestond uit vier leden is uitgebreid met een vijfde bestuurslid. Het nieuwe
bestuurslid heeft ruime ervaring in de gehandicaptensector en heeft ervaring met fondsenwerving.

4. Omzet en financiën

Aangezien Stichting Avonturis een organisatie is die nog
in de opstartfase verkeert zijn er geen inkomsten uit
activiteiten. Door een eenmalige donatie is er een
bedrag van 10.000,- beschikbaar voor de te ondernemen
activiteiten.
Door een donatie van o.a. de Dullertsstichting is het
mogelijk geworden een aantal naaimachines te kopen,
het netwerk uit te breiden en het kantoor verder in te
richten. Ook de materialen die nodig zijn om de decors
te maken ( in concreto het onderwaterdecor) zijn door
deze gift bekostigd.

Door een gift van het Rabobank
Stimuleringsfonds kan worden gewerkt aan de
ontwikkeling van een workshop ‘gezonde
voeding in de zorgsector’.
Bij meerdere fondsen is een aanvraag
ingediend om een zgn. etagère te kunnen
maken. Deze etagère kan worden ingezet bij
eigen activiteiten van de Stichting Avonturis of
worden verhuurd om zodoende inkomsten te
verwerven.

5. Vrijwilligers
Stichting Avonturis werkt tot op heden alleen met vrijwilligers. Twee vrijwilligers zijn belast met het
aansturen van de organisatie en runnen het bureau. Verder zijn er een achttal vrijwilligers die de
decors maken.
Voor de visuele ondersteuning van de activiteiten van de Stichting is een cineaste benaderd met de
vraag een documentaire te maken over Stichting Avonturis.

