
STICHTING STEUNFONDS KANSPLUS 

 

 

BELEID INZAKE HET TOEKENNEN VAN GELDEN DOOR HET BESTUUR VAN HET STEUNFONDS 

 

Algemeen 

Grondslag voor het beleid van het bestuur vormt artikel 2 van de Statuten dat luidt als volgt: 

Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van de werkzaamheden ten bate van de 

zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in Nederland in het algemeen en 

zoals die met name worden uitgevoerd door de statutair te Utrecht gevestigde 

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Kansplus, ingeschreven……etcetera in 

het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het - al dan niet onder bepaalde 

voorwaarden – ter beschikking stellen van gelden of andere activa, hetzij door 

schenkingen, hetzij in de vorm van een lening of andere wederkerige overeenkomst of 

anderszins en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Voorts is in dit kader van belang artikel 6 lid 6 van de Statuten luidende: 

Artikel 6 

6. Een voorgenomen besluit met de inhoud of strekking om binnen de doelstelling van de 

stichting aan een andere (rechts)persoon dan Kansplus gelden ter beschikking te 

stellen, wordt ter advisering voorgelegd aan het bestuur van Kansplus. Het bestuur 

kan een advies van het bestuur van Kansplus naast zich neerleggen. In een dergelijk 

geval stelt het bestuur het bestuur van Kansplus hieromtrent schriftelijk en met 

redenen omkleed in kennis. 

Tenslotte zijn, als afgeleide van het in artikel 2 lid 1 van de Statuten bepaalde (zie hiervoor), 

voor het te voeren beleid de missie en de visie van de vereniging Kansplus richtinggevend: 

Missie 

KansPlus streeft naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De kwaliteit van leven staat centraal en de eigen mogelijkheden van de cliënt dienen ten 

volle benut en ontwikkeld te worden. 

 

 



Visie 

KansPlus baseert zich op de volgende kernwaarden: 

- Eigen mogelijkheden ontwikkelen 

- Kwaliteit van zorg en ondersteuning borgen 

- Keuzevrijheid bieden 

- Veiligheid en stabiliteit 

De zorg moet uitgaan van een “duizend- en- een sporen -beleid”: zorg afgestemd op de 

wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 

De Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen aan mensen met een 

verstandelijke beperking van de Verenigde Naties dienen richtinggevend te zijn. De overheid 

moet zorg dragen voor het creëren en waarborgen van de bestaansvoorwaarden. Geloof en 

levensovertuiging moeten gerespecteerd worden. 

 

Speerpunten 

Het beleid van het bestuur bij het realiseren van de doelstelling van het Steunfonds kent de 

volgende drie speerpunten: 

a. het financieel ondersteunen van initiatieven die een bijdrage leveren aan de 

realisatie van de missie van de vereniging Kansplus; 

b. het financieel ondersteunen van activiteiten gericht op de versterking van de 

vereniging Kansplus; 

c. het in uitzonderlijke gevallen fungeren als financieel vangnet voor het bureau van de 

vereniging Kansplus. 

Ad a 

De missie van Kansplus richt zich op een waardevol leven voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Sleutelbegrippen daarbij zijn kwaliteit van leven, ontwikkelen van 

eigen mogelijkheden, keuzevrijheid en kwaliteit van zorg. Organisaties en personen, die 

Initiatieven ontplooien om dat doel dichterbij te brengen, kunnen onder bepaalde 

voorwaarden (zie hierna) een beroep doen op financiële ondersteuning door het 

Steunfonds. Vaak zullen die initiatieven worden ontplooid door de vereniging Kansplus. 

Maar ook anderen kunnen zich met voorstellen tot het bestuur van het Steunfonds wenden. 

In dat laatste geval is het bestuur, alvorens te beslissen, ingevolge de Statuten (zie hiervoor) 

gehouden advies te vragen aan het bestuur van de vereniging Kansplus. Zo’n advies dient in 

ieder geval te bevatten een toets van het voorstel aan de eigen missie, een oordeel over de 

wenselijkheid/prioriteit ervan alsmede een uitspraak over de eigen (on)mogelijkheden om 

het voorgestelde op te pakken. 

 

 



Ad b 

Het realiseren van een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking 

vraagt om een stevige belangenbehartiging en een goede dienstverlening, gevoerd vanuit 

het perspectief van de cliënt. Kansplus is bij uitstek de organisatie die zich daarvoor inzet. Bij 

uitstek, omdat zij dit als enige organisatie doet zonder zich op voorhand te beperken tot een 

bepaalde categorie van mensen met een verstandelijke beperking of tot een doelgroep met 

een bepaalde identiteit of levensovertuiging. Het bestuur vindt het daarom van belang dat 

Kansplus een sterke, goed functionerende vereniging is en ondersteunt derhalve initiatieven 

en activiteiten die bijdragen aan versterking van de vereniging en die niet uit de reguliere 

exploitatie bekostigd kunnen worden. 

Ad c 

Het bestuur gaat ervan uit dat de inkomsten en uitgaven die gepaard gaan met de centrale 

beleidsmatige en coördinerende taken van de vereniging Kansplus met elkaar in evenwicht 

zijn en dat er dus sprake is van een sluitende exploitatie van het landelijk bureau van de 

vereniging. Niettemin kunnen zich in een jaar situaties voordoen die tevoren, bij het 

opstellen van de begroting, niet te voorzien waren en die aan het einde van dat jaar een 

negatief resultaat tot gevolg hebben. In zo’n geval kan het bestuur, om redenen als hiervoor 

onder ad b genoemd, besluiten het tekort aan te vullen.  

 

Uitgangspunten en voorwaarden 

Bij het beoordelen van aanvragen om het toekennen van financiële steun neemt het bestuur 

de volgende uitgangspunten en voorwaarden in acht: 

- De steun is nimmer structureel van aard. Het Steunfonds ondersteunt alleen 

projecten (dus initiatieven en activiteiten met een bepaalde looptijd) of er is sprake 

van een éénmalige bijdrage (zoals in de gevallen als hierboven bedoeld onder c). 

- Het Steunfonds verleent in principe geen steun in gevallen, waarin de overheid of 

andere officiële instanties, zoals zorgverzekeraars, op grond van wet- en regelgeving 

geacht worden voor de financiering zorg te dragen. Pas als de aanvrager aantoonbaar 

tevergeefs daarop een beroep heeft gedaan kan het Steunfonds een aanvraag om 

steun in overweging nemen. 

- Projecten in de sfeer van het hierboven genoemde speerpunt a komen slechts dan 

voor ondersteuning in aanmerking, indien en voor zover de te verwachten 

uitkomsten van belang zijn voor de brede doelgroep of grote categorieën daarin en 

derhalve breed toepasbaar zijn. 

- Projecten in de sfeer van het hierboven genoemde speerpunt b komen slechts dan 

voor ondersteuning in aanmerking, indien en voorzover de te verwachten uitkomsten 

kunnen worden ingebed in de reguliere werkprocessen van de vereniging Kansplus en 

daarmee een duidelijke versterking van de verenigingsstructuur betekenen. 

- Verzoeken om financiële ondersteuning dienen vergezeld te gaan van een deugdelijk 

plan van aanpak met een inzichtelijke begroting. Waar het gaat om een aanvraag van 



Kansplus als hierboven bedoeld onder c dient deze onderbouwd te worden met de 

rekening van het betreffende jaar alsmede met een beschouwing over het ontstane 

tekort. 

- Na beëindiging van een door het Steunfonds ondersteund project of activiteit dient 

binnen twee maanden aan het bestuur van het Steunfonds een eindafrekening te 

worden gestuurd waarin alle inkomsten en uitgaven met betrekking tot het 

project/activiteit zijn weergegeven. 

- Het Steunfonds ondersteunt initiatieven als hiervoor bedoeld onder a bij voorkeur, 

wanneer deze worden gesteund door meerdere relevante partijen. Die steun dient 

ook in financiële zin gestalte te krijgen waarbij proportionele co-financiering het 

uitgangspunt is. Indien er redenen zijn om van dit uitgangspunt af te wijken (geen 

mogelijkheden, tijdsdruk e.d.) dienen deze in de aanvraag te worden vermeld. 

- Jaarlijks, bij de vaststelling van de rekening van het afgelopen jaar, bepaalt het 

bestuur van het Steunfonds het maximale bedrag dat in het volgende jaar aan 

toekenningen kan worden uitgegeven.  

- Het besluit om al dan niet een aanvraag toe te kennen is altijd een bevoegdheid van 

het bestuur van het Steunfonds. Er bestaat geen recht op toekenning, ook al is aan 

alle bovengenoemde voorwaarden voldaan. 

 

Vastgesteld op 19 oktober 2016 
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