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Doelstelling 

Stichting Vrienden van Handicart heeft volgens artikel 2 van haar statuten als doel:  

        

“Het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk van de statutair te Utrecht 

gevestigde stichting: Stichting Golf voor Mindervaliden “Handicart” of haar rechtsopvolger”. 

 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door onder meer: 

- het verlenen aan Stichting Golf voor Mindervaliden “Handicart” (Stichting Handicart) van 

genoemde materiële steun, zoals het aantrekken, beheren en verstrekken van giften, 

kredieten, leningen en andere financiële middelen alsmede het verwerven van donaties, 

giften en dergelijke ten behoeve van de Stichting Handicart. 

 

Missie  

Stichting Vrienden van Handicart is opgericht op 24 oktober 1997. De stichting wil daar waar nodig 

het werk van Stichting Golf voor Minder-validen "Handicart" (hierna te noemen Stichting Handicart) 

of haar rechtsopvolger ondersteunen en promoten. 

 

Beleidsplan 2015 -2018 

In 2017 bestaat bestond Stichting Vrienden van Handicart 20 jaar. Stichting Handicart bestond toen 

al weer 31 jaar. Stichting Vrienden van Handicart is actief in fondsenwerving.  

 

In de huidige tijd en in de huidige maatschappij is geven aan goede doelen niet meer 

vanzelfsprekend.  Mensen willen terecht weten wat er met het geld gedaan wordt en waar het geld 

blijft. Met actuele voorlichting worden de donateurs waar mogelijk op de hoogte gehouden van de 

activiteiten van de stichting. In de loop van 2018 zal gekeken worden op welke wijze hier nog verder 

invulling aan gegeven kan worden. 

 

Jaar Actief 
(basis) Actief Reactivatie Instroom Uitstroom Totaal 

2005 5.974 15.204       21.178 

2006 5.974 12.824 399 2.030 (2.380) 18.847 

2007 5.974 13.135 1.071 2.040 (2.118) 20.102 

2008 5.974 13.334 872 1.294 (2.912) 18.562 

2009 5.974 12.758 1.565 2.278 (2.742) 19.833 

2010 5.974 14.125 1.387 1.845 (2.476) 20.855 

2011 5.974 14.463 1.095 2.057 (2.894) 20.695 

2012 5.974 14.422 1.347 1.944 (3.193) 20.494 

2013 5.974 14.227 1.702 1.771 (3.486) 20.188 

2014 5.974 13.431 1.562 1.848 (4.269) 18.546 

2015 5.974 12.928 2.212 2.042 (3.913) 19.243 

2016 5.974 13.122 1.726 2.077 (4.060) 18.839 

Analyse actieve donateurs  over de laatste 12 jaar 
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Het totaal bedrag aan donaties (voorlopige cijfers voor accountantscontrole) bedroeg in 2017 
€ 838.897 (2016 € 798.805). Dit bedrag werd gedoneerd door 24.783 donateurs. (2016 : 24.560). De 
gemiddelde donatie is € 33,85. (2016: € 32,52). 
 
Het aantal potentiële donateurs (donateurs die actief in het bestand staan en die in het verleden een 
donatie hebben gedaan) bedroeg in 2017 34.290 personen. Voor 2018 zal dit bestand weer 
geschoond worden zodat mensen die langer dan drie jaar niet doneerden niet meer hierin zullen 
voorkomen. 
 

Uit een eerste beoordeling blijkt dat het gebruik van het nieuwe CRM systeem in 2017 zijn vruchten 

begint af te werpen. Door het voeren van specifieke campagnes is het mogelijk geweest de 

donateurs doeltreffender te benaderen. In de toekomst zal dit zeker verder worden ontwikkeld. 

 

Doneren per acceptgiro 

Gezien het voornemen van de banken om de acceptgiro af te schaffen wordt er al enige tijd  hard 

gewerkt om donateurs te bewegen op een andere manier hun donatie te laten doen. Donateurs 

worden gevraagd via internet (de website van de stichting)  hun donatie te doen. Dat gebeurt dan via 

iDEAL of via het afgeven van een incassomachtiging.  Van deze mogelijkheden wordt steeds vaker 

gebruik gemaakt. Deze wijze  van benadering slaat aan en er een verschuiving op in de wijze waarop 

gedoneerd is.  

 

 
Jaar Totaal iDEAL Machtiging 

Acceptgiro 
+ bank 

2015 23.723 4.453 7.068 12.202 

2016 24.560 4.702 10.067 9.791 

 2017 24.854 4.703 12.192 7.959 

Wijze waarop gedoneerd wordt. 

  

Donateurs 

Stichting Vrienden van Handicart heeft de huidige ontwikkelingen van het donateursbestand met 

enige zorg bezien. Terwijl het aantal pashouders nog steeds stijgt, neemt het aantal donateurs dat 

geen pashouder is, ieder jaar af. Hierbij komt dat er een kleine groep pashouders is die wel jaarlijks 

van een Handicartpas gebruik maakt maar niet doneert. Uit de cijfers blijkt dat dit grotendeels wordt 

veroorzaakt doordat de groep oude trouwe donateurs wegvalt. Hierin speelt de vergrijzing een grote 

rol.  

 

Het bestuur houdt dit nauwlettend in de gaten. In 2017 zijn de vrijwilligers van de cijfers per golfbaan 

op de hoogte gesteld. Begin 2018 wordt weer een vergelijkbare analyse gemaakt. Tijdens de 

bijeenkomsten met de vrijwilligers zal hier weer aandacht aan worden besteed.  

 

Uit de resultaten die zijn behaald in 2017 lijkt het dat door een aantal gerichte acties deze trend kan 

worden tegengegaan. De niet donerende pashouders werden er op gewezen dat zonder een donatie 

de Handicarts niet kunnen rijden. Een groot deel van de aangeschreven pashouders reageerden hier 

positief op en deden alsnog een donatie.  
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Natuurlijk zijn er gevallen waarin de financiële situatie van de pashouder zelfs het doen van een 

kleine donatie erg lastig maakt. Uiteraard wordt er dan niet verder aangedrongen omdat dit past in 

de geest van de doelstelling. 

 

Resumé 

Stichting Vrienden van Handicart heeft in 2016 € 571.407 besteedt aan de doelstelling. Daarnaast is 

de rekening courant positie vereffend en is een gift aan Stichting Handicart gedaan van € 308.331.  

 

Met deze gift wordt Stichting Handicart in staat gesteld een adequate reserve te vormen. Met deze 

reserve zal het niet alleen mogelijk zijn de toekomstige vervangingen en uitbreidingen te realiseren 

maar ook om de in 2015 gestarte ontwikkelingen op het gebied van automatisering vorm te geven. 

 

De komende jaren zal Stichting Vrienden in staat zijn haar doelstelling te blijven uitoefenen. 

 

Financieel 

Eind 2011 heeft het bestuur van stichting Handicart uitgesproken dat het een goede situatie zou zijn 

wanneer Stichting Handicart zelf haar Handicarts zou kunnen exploiteren.  

 

Stichting Vrienden van Handicart kan dan aan de doelstelling van Stichting Handicart bijdragen door 

te zorgen dat de noodzakelijke investeringen mogelijk blijven. Zoals blijkt uit de jaarrekening van 

Stichting Handicart is hier in 2016 nagenoeg aan voldaan.      

 

Het bestuur van stichting Vrienden van Handicart ziet met belangstelling uit naar de resultaten van 

de voorgenomen automatisering. Hiermee zal er efficiënter gewerkt kunnen worden en kunnen de 

kosten voor het onderhoud van de Handicarts in de hand worden gehouden.  

 

Begroting 

Het bestuur van de stichting heeft de wenselijkheid bekeken om jaarlijks een begroting op te stellen. 

De aard van de werkzaamheden van Stichting Handicart brengt met zich mee dat inkomsten en 

uitgaven met een redelijke zekerheid zijn te voorspellen.  

 

In haar laatste vergadering van 18 december heeft het bestuur besloten dat het toch nuttig kan zijn 

om een begroting op te stellen voor 2018. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering op 19 

februari 2018 zal een concept begroting worden gepresenteerd. 

 

 

Maarn, 26 januari 2018 


