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VOORWOORD EN INLEIDING

Begin 2016 is Stichting Onbeperkt Genieten opgericht met de missie om kunst en cultuur
toegankelijker en bereikbaarder te maken voor (jonge) mensen met een onzichtbare fysieke
aandoening of chronische ziekte. Vanuit mijn persoonlijke ervaring met een onzichtbare
beperking en liefde voor kunst en cultuur, wil ik met de stichting meer bewustwording in de
culturele sector teweegbrengen omtrent niet-zichtbare aandoeningen. Daarbij wil ik mogelijk
maken dat iedereen die iets extra’s nodig heeft om te kunnen genieten van een concert,
festival, theatervoorstelling of museum daarbij ondersteund wordt.
De oprichting is mede mogelijk gemaakt door de Bart de Graaff Foundation en het DELA
Goededoelenfonds. Naast de financiële ondersteuning is de persoonlijke begeleiding in de
personen van Corine van Ruissen (Bart de Graaff Foundation), Mia van Eijl en Jack van der
Putten (DELA) bij de oprichting van groot belang geweest.
Het jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van het neerzetten van een goed fundament
voor de stichting, waaronder het schrijven van het stichtingsplan, het formuleren van beleid en
het opzetten van de website. Daarnaast is er ook aandacht geweest voor het leggen van
contacten in de cultuursector en bij de doelgroep. Tevens zijn er enkele pilotactiviteiten
georganiseerd.
Ik ben iedereen ontzettend dankbaar die het afgelopen jaar heeft meegedacht, een helpende
hand heeft geboden of op een andere manier betrokken is geweest bij het opstartjaar van de
stichting.
In dit jaarverslag komt achtereenvolgend aan bod: de missie en visie van Stichting Onbeperkt
Genieten, de organisatie, onze activiteiten in 2016, communicatie en PR, de focus in 2017 en
als laatste de financiële verantwoording over 2016 volgens de ANBI richtlijn.
Vanaf 2017 worden het jaarverslag en de jaarrekening opgesteld volgens de RJ-650 richtlijn
voor (kleine) stichtingen.

Iris van Heesch
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OVER STICHTING ONBEPERKT GENIETEN
Stichting Onbeperkt Genieten is in 2016 opgericht vanuit het idee dat er meer mogelijk is dan
op het eerste gezicht lijkt, met name voor mensen met een onzichtbare beperking en
prikkelgevoeligheid. Wij geloven in de kracht van kunst en cultuur om mensen uit hun sociale
isolement en daarmee de negatieve spiraal te halen die vaak het gevolg is van een onzichtbare
aandoening. We zetten ons in om (jonge) mensen met een onzichtbare fysieke aandoening of
chronische ziekte weer te laten genieten van kunst en cultuur. Wij gunnen iedereen een leven
vol muziek, kunst, theater en andere culturele belevingen. We halen de drempels weg om dit
mogelijk te maken voor hen die daarvoor net dat beetje extra nodig hebben.
Onze doelgroep bestaat uit (jonge) mannen en vrouwen met een prikkelgevoeligheid of niet
zichtbare beperking en een (grote) interesse voor kunst en cultuur.
Dit kan een mentale prikkelgevoeligheid zijn, denk hierbij aan mensen met niet-aangeboren
hersenletsel, autisme, ADHD of andere vorm van een fysieke aandoening die mentale
overbelasting als gevolg heeft.1 Eveneens richt de stichting zich op mensen met een fysieke
prikkelgevoeligheid: bijvoorbeeld reumatische aandoeningen, chronische pijn, donor- en
kankerpatiënten, spierziekten, chronische vermoeidheid, ziekte van Crohn of een andere nietzichtbare fysieke beperking of chronische ziekte.
In Nederland zijn ruim 111.000 mensen tussen de 20 en 40 jaar met een onzichtbare fysieke
beperking of prikkelgevoeligheid, waarvan 80% van kunst en cultuur houdt. En van deze ruim
89.000 tellende groep mensen onderneemt 92% (!) geen culturele activiteiten vanwege zijn of
haar beperking. Het is de groep mensen waarvan niet direct zichtbaar is dat ze iets extra’s
nodig hebben, waardoor ze vaak tussen wal en schip vallen. Ze zijn niet ziek genoeg om
gebruik te maken van bepaalde voorzieningen (gericht op zichtbare beperkingen) en kunnen
tegelijkertijd niet mee op met ‘gezonde’ mensen, door vermoeidheid, pijn, prikkelgevoeligheid
of andere onzichtbare klachten.
Daarnaast streven we naar meer bewustwording voor onze doelgroep binnen de cultuursector
in Nederland. Als stichting willen we de cultuursector stimuleren om meer na te denken over
toegankelijkheid voorbij de zichtbare aandoeningen.
Visie
Kunst en cultuur kunnen je prikkelen, inspireren en motiveren. Door de verbeeldingskracht van
kunst en het reflectieve karakter stellen ze de kijker in staat tot (persoonlijke) ontplooiing en
ontwikkeling. Zowel actieve als passieve deelname aan kunst en cultuur geeft een meerwaarde
aan je leven en dat is een belangrijk goed. Iedereen heeft recht op activiteiten die kwaliteit
aan, en verbetering van, leven geven. Als je in je dagelijkse functioneren tegen bepaalde
beperkingen aanloopt is kunst en cultuur van extra waarde ten opzichte van de situatie waarin
je overal zondermeer aan kunt deelnemen.
En daarin slaat Stichting Onbeperkt Genieten een brug: door op creatieve en praktische wijze
de randvoorwaarden vorm te geven om deelname in het kunst- en cultuurdomein mogelijk te

1

We richten ons niet op mensen met een psychische aandoening, dit vraagt namelijk een hele andere aanpak

en kwaliteiten van vrijwilligers.
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maken binnen de individuele grenzen van genieters2. Vanuit de waarden Verwondering,
Kracht, Bevlogenheid, Verbinding en Respect worden de activiteiten van Onbeperkt Genieten
ontplooit.
Missie
De missie van Stichting Onbeperkt Genieten is het creëren van andere en vernieuwende
randvoorwaarden in de cultuursector om meer mensen in de maatschappij de mogelijkheid te
bieden om deel te nemen aan activiteiten in de kunst- en cultuursector. De stichting richt zich
op jonge mensen die in hun dagelijks leven tegen grenzen aanlopen door een chronische
ziekte of fysieke beperking, die niet direct zichtbaar is.
De stichting zet zich in voor meer bewustwording en draagvlak bij de culturele instellingen en
andere organiserende partijen in de culturele sector van Nederland ten aanzien van
toegankelijkheid en prikkelarm aanbod. Het inspelen op praktische oplossingen en het
benutten van de mogelijkheden die daaruit volgen, dat is waar Stichting Onbeperkt Genieten
voor staat.

2

Genieters zijn de mensen die iets extra’s nodig hebben om van kunst en cultuur te genieten waarbij dat niet
(altijd) direct zichtbaar is.
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ORGANISATIE
Stichting Onbeperkt Genieten is een kleine, professionele organisatie met een medewerker in
dienst en een klein aantal vrijwilligers.
Bestuur en directie
Stichting Onbeperkt Genieten heeft een onbezoldigd bestuur, bestaande uit een voorzitter,
penningmeester en secretaris. Het bestuur is voor onbepaalde tijd benoemd.
De dagelijkse leiding is in handen van de Algemeen Directeur. Dit is tevens de initiatiefnemer
van de stichting. De Algemeen Directeur is aangesteld voor bepaalde tijd, met (nog) geen vast
aantal FTE.
Vrijwilligers
De stichting werkt daarnaast ook met vrijwilligers. In 2016 waren er zes vrijwilligers actief
waarvan twee vaste vrijwilligers. Er is een vrijwilligersbeleid ontwikkelt dat bestaat uit de
werving-, selectie- en trainingsprocedure en uiteraard ook het waarderingsbeleid voor
vrijwilligers. In 2017 zal de aandacht liggen op het werven van meer vaste vrijwilligers met hart
voor de stichting.
Sponsoren, donateurs en samenwerkingspartners
Onze sponsoren en donateurs zijn we ontzettend dankbaar voor de hulp en ondersteuning. In
2016 heeft Studio 38C als sponsor voor twee prachtige promotiefilmpjes gezorgd. Naast een
aantal particuliere donateurs is er ook een donatie van het Rabobank Coöperatiefonds
ontvangen. De grootste donatie, het startkapitaal, is afkomstig van de Bart de Graaff
Foundation.
Ook heel belangrijk zijn onze samenwerkingspartners, zij helpen onze missie te realiseren en
om de pilot activiteiten op touw te zetten. Een belangrijke samenwerkingspartner is het Van
Abbemuseum in Eindhoven. Als onderdeel van hun Special Guest programma zijn we gaan
onderzoeken hoe we een prikkelarm museumbezoek kunnen realiseren. Hierover volgt meer
informatie onder het kopje ‘activiteiten’.
Andere samenwerkingspartners zijn het Grachtenfestival in Amsterdam, Theaterfestival
Boulevard en Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk.
ANBI
Op 14 november is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting, 24
februari 2016.
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ACTIVITEITEN IN 2016
Focus in 2016
In de eerste helft van 2016 lag de focus van het bestuur en de directeur voornamelijk op de
oprichting van de stichting en het bouwen van een goed fundament. Dit fundament bestaat uit
een duidelijke visie en missie, een beleidsplan, een heldere website, goede
communicatiemiddelen en een gedegen vrijwilligersbeleid.
In de tweede helft van het jaar ging de aandacht naar meer naamsbekendheid voor de
stichting verwerven, communicatie met de doelgroep en de enkele pilotactiviteiten. Een eerste
grote stap om de stichting bij de doelgroep te laten zien was dat we vier dagen aanwezig
waren bij de Supportbeurs 2016 in de Jaarbeurs in Utrecht.
Supportbeurs
Van woensdag 25 mei tot en met zaterdag 28 mei 2016 was Stichting Onbeperkt Genieten, op
uitnodiging van de Bart de Graaff Foundation en het Dela Goededoelenfonds, aanwezig bij de
Supportbeurs 2016. Tijdens deze dagen hebben we de doelgroep kennis laten maken met
Onbeperkt Genieten en veel inschrijvingen voor onze nieuwsbrief geworven.

Ontwikkeling pilot activiteiten
In 2016 zijn een aantal pilotactiviteiten georganiseerd in samenwerking met een museum en twee
meerdaagse festivals. Het doel van de pilotprojecten was het in de praktijk brengen van het
stichtingsplan, om te kijken waar we tegenaan lopen en wat er anders of beter kan. Deze insteek
werd ook gebruikt in de communicatie met de doelgroep en de samenwerkingspartners. Voor de
organisatie van de pilotprojecten zijn er samenwerkingen met het Van Abbemuseum, het
Grachtenfestival en Theaterfestival Boulevard tot stand gebracht.
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COMMUNICATIE EN PR
Website
Op 19 mei 2016 is de website van Stichting Onbeperkt Genieten online gegaan. Hier is veel tijd
en aandacht aan besteed omdat de website de basis voor alle communicatie van de stichting
is. De berichten op sociale media (Facebook, Instagram en Linkedin) verwijzen allemaal terug
naar de website en de nieuwsitems die daarop geplaatst zijn.
Overzicht nieuwsitems
In 2016 zijn de volgende nieuwsitems geplaatst*:
- Iris genomineerd voor de top 100 Onbeperkt
- Onbeperkt Genieten bij de Supportbeurs
- Succesvolle pilot bij het Van Abbemuseum
- Geslaagde Supportbeurs 2016
- De eerste nieuwsbrief is online!
- Waarom Iris doet wat ze doet & nominatie VIVA-400
- ANBI status toegekend aan de stichting
- Special Guest Symposium en Radio Omroep Brabant
* Klik op de link om het hele nieuwsbericht op de website te lezen.

Nieuwsbrief
Daarnaast is er een nieuwsbrief ontwikkeld die 4 tot 6 keer per jaar verstuurd wordt. Er zijn in
2016 drie nieuwsbrieven verstuurd, op 11 juli 2016, 17 oktober 2016 en 19 december 2016.
Dat Kan
In samenwerking met Piepschuim is er een lied voor de stichting geschreven: Dat Kan. De
muzikale verwoording van de missie van de stichting, een samenwerking waar we heel blij me
zijn en ontzettend trots op het eindresultaat.
De bijbehorende videoclip wordt veel ingezet in presentaties en gesprekken en daarnaast is de
fysieke single een mooi en uniek bedankje voor het netwerk van de stichting.
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Special Guest Symposium
Op 12 december 2016 was Iris namens de stichting aanwezig bij het Special Guest Symposium.
In het plenaire programma heeft ze in een korte presentatie aandacht gevraagd voor meer
bewustwording voor mensen die iets extra’s nodig hebben voor een museumbezoek en
waarbij dit niet direct zichtbaar is.

FOCUS IN 2017
In 2017 zal de focus van de stichting liggen op enerzijds het bereiken van de doelgroep en
anderzijds zal er veel aandacht gaan naar het streven van meer bewustwording voor mensen
met een onzichtbare beperking bij de culturele instellingen.
Daarnaast zal er meer aandacht zijn voor de ontwikkeling van het prikkelarme aanbod, zoals
het museumbezoek en de realisatie van een prikkelarm concert.
Het prikkelarme museumbezoek wordt, in samenwerking met het Van Abbemuseum, als
onderdeel van hun Special Guest programma, verder uitgewerkt. We hopen dat dit in het
najaar van 2017 een structurele plek in het programma krijgt. De bevindingen uit de pilots en
evaluaties worden ingezet om ook bij andere musea in Nederland een prikkelarm bezoek
mogelijk te maken.
Aan inkomsten wordt nog een deel van de toegezegde donatie (startkapitaal) van de Bart de
Graaff Foundation verwacht. Daarnaast richten we ons op donaties van betrokkenen in de
directe omgeving van de stichting en zullen werken we enkele projectplannen verder uit.
Hiervoor worden fondsen benaderd om een bijdrage te leveren.
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FINANCIELE VERANTWOORDING 2016 VOLGENS ANBI RICHTLIJN
Financiële verantwoording

Balans
Activa
Materiële Vaste Activa
Vorderingen
Liquide middelen

31-12-2016
1.504
926
1.189

Passiva

31-12-2016

Eigen Vermogen
Ontvangen voorschotten

3.619

1.619
2.000

3.619

Computerapparatuur en overige apparaten worden in 3 jaar afgeschreven.
Investeringen worden vanaf € 250 geactiveerd.
Staat van baten lasten
Ontvangen donaties

20.871

Totaal baten
Personeelskosten
Promotiekosten
Reiskosten
Afschrijvingskosten
Kosten activiteiten
Inventaris
Overige kosten
Totaal lasten
Saldo

20.871
2.678
9.567
2.975
384
475
504
2.669
19.252
1.619

Donaties worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

N.b. vanaf 2017 wordt er een jaarrekening opgesteld volgens de RJ650 richtlijn.
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