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Inleiding 
Dit meerjarenplan wordt geschreven nadat de eerste 2 jaren van de AGON ten einde lopen. De indeling (zie 

hieronder) van dit meerjarenplan 2018 t/m 2021 wijkt af van de indeling van het plan voor het 

oprichtingsjaar 2016 en het daaropvolgende jaar 2017. Deze jaren waren m.n. gericht om de AGON een 

vliegende start te geven, nadat de ANGO in maart 2016 failliet werd verklaard. 

De indeling van dit beleidsplan probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij die prioriteiten, die voor leden 

van de AGON belangrijk zijn. Zo wordt er in hoofdstuk 1 aandacht besteed aan bestaansrecht en kerntaken. 

In hoofdstuk 2 komt het functioneren van de AGON als organisatie en haar hulpfonds aan de orde. Tot slot 

wordt in hoofdstuk 3 aandacht besteed aan fondswerving, d.w.z. hoe houden we de AGON financieel 

draaiende. 

Tot slot, t.b.v. de leesbaarheid: waar de vrouwelijke aanspreekvorm wordt gebruikt, kan ook de mannelijke 

gelezen worden. 
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Hoofdstuk 1: Bestaansrecht en kerntaken 
1.A. Bestaansrecht 

De AGON Nijverdal e.o. is een vereniging voor mensen met een beperking, ongeacht aard en oorzaak. 

Er zijn diverse (landelijke) verenigingen die zich richten op één specifieke beperking of handicap. Zij 

die meerdere (vormen van) beperkingen hebben zullen zich daar minder welkom voelen. 

De AGON wil juist ook voor die mensen een welkom (t)huis bieden en werken aan het verbeteren van 

hun levensomstandigheden. 
 

1.B. Kerntaken 

1.B.1. Lotgenotencontact. 
Op dit moment bestaat het contact, binnen de vereniging, als gezamenlijke (grote) groep, uit een 6-

tal avonden. Gestreefd wordt naar uitbreiding, zoals dat hierna beschreven wordt bij Overige 

plannen punt 3. 

In deze werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door vrijwilligers. Reden om hier aandacht 

aan te besteden, zie Hoofdstuk 2.G. Vrijwilligers, blz. 5. 

Onze huidige  locatie voor de avonden voldoet prima: goed toegankelijk, ook voor rolstoelers, en 

ruim van opzet.  

Een andere locatie zoeken heeft geen prioriteit, maar een “reserve” locatie achter de hand hebben is 

altijd goed voor noodgevallen. 
 

Overige plannen (lotgenotencontact):  
1. In 2017 is er een bustocht georganiseerd. De planning is, dat we dat 2-jaarlijks herhalen. De 

eerste volgende is dus in 2019, waarna in 2021 de laatste, die binnen dit beleidsplan valt. 

2. Kaarten-dienst:  

a. Elk lid, waaronder ook de gezins- en steun-leden, ontvangt rond haar verjaardag een 

felicitatiekaart. 

b. Voor zover het bestuur op de hoogte is van het wel-en-wee van een individueel lid, ontvangt 

dat lid bij langdurig ziekte, een kaart met medeleven. In contactmomenten met de leden, 

nieuwsbrief en lotgenoten-contactavonden, zullen leden hier voortdurend op geattendeerd 

worden. 

 (N.B.: het gaat hierbij niet om een griepje of verkoudheid.) 

3. Onderzocht zal worden of het zinvol en haalbaar is om thema-avonden te organiseren in 

samenwerking met andere organisaties. Te denken valt aan b.v. voorlichting op het gebied van 

aftrek van ziektekosten in het lopende jaar als onderdeel van belasting-regelgeving (jaarlijks in 

oktober/november), WMO, vakantie, wonen in een groeps-woning, gebruik van computer & 

sociale media etc etc. 

 Zie verder hoofdstuk 2.H.  
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1.B.2. Advieswerk. 
Om het advieswerk als kerntaak te behouden, is uitbreiding van het aantal adviseurs wenselijk én 

noodzakelijk, alsmede het op peil houden van de kennis.  

In hoofdstuk 2.F wordt hier nader op in gegaan.  

 

1.B.3. AGON-fonds. 
Het AGON-fonds is ingesteld om financiële hulp te verlenen in die situaties, waar een in rechte 

afdwingbare voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn. Binnen de huidige structuur is het 

AGON-fonds een werkgroep, die volledig onder de verantwoordelijkheid van het AGON-bestuur valt. 

In de opstartfase (2016 & 2017) waren er 3 prioriteit: 

1. Het verkrijgen van de ANBI-status. 

2. Het verkrijgen van het CBF-keurmerk. 

3. Een eerste aanzet maken tot het verstrekken van financiële hulp voor de aanschaf van 

hulpmiddelen.  

Anno nov. 2017 kunnen we stellen, dat 1 en 2 behaald zijn. M.b.t. punt 3 is een eerste aanzet 

gegeven, maar helaas nog niet volledig geactiveerd. 

Reden om de doelstellingen voor het AGON-fonds bij te stellen: 

1. Een werkdocument, c.q. huishoudelijk reglement (hierna HH), opstellen voor deze werkgroep en 

haar werkzaamheden/terrein.  

2. Het AGON-fonds bekend maken bij het grote publiek, zodat de gelden ook voor 100% uitgegeven 

(kunnen) worden. Zie ook hoofdstuk 3.D. 

3. Om te voorkomen, dat bestuursleden en adviseurs van de AGON, klem komen te zitten in een 

dubbelrol zal er worden toegewerkt naar een onafhankelijk AGON-fonds of stichting met eigen 

statuut, bestuur en HH. Het streven hierbij is, dat dit in december 2019 wordt gerealiseerd, zodat 

per 01-01-2020 een onafhankelijk fonds of stichting de collectegelden van Hart voor Handicap 

kan beheren, c.q. aan de gestelde doelen van fonds/stichting, besteden.  
 

Hoofdstuk 2: Organisatie 
2.A. Naamsbekendheid 

De herkenbaarheid en naamsbekendheid van de AGON-vereniging, als ook het AGON-fonds vergroten. 

4. Intern: uniforme uiting op papier en computer. 

5. Extern: contact zoeken met de media, m.n. regionale bladen, website.  

6. Vermelding/publicatie in periodieken van wijkverenigingen en gezondheid organisaties, zoals 

ziekenhuis en zorgverzekeraars.  

7. Deelnemen aan evenementen, b.v. “gezondheidspleinen”. 

8. Uitgeven van promo-materialen, met logo. We noemen hier een aantal mogelijkheden, die 

aangevuld kunnen worden met andere items. 

Folders Ja, is klaar Sleutelhanger met 
winkelwagenmuntje 

Ja/Nee 
Parkeer-sticker Ja, is klaar 

Schrijfblokje Ja/Nee USB-stick Ja/Nee 

Vulpotlood Ja/Nee Opvouw tasje Ja/Nee 

Pen Ja/Nee Nagelknipper Ja/Nee 

Vulpotlood & pen als setje Ja/Nee Sticker voor een IB- & 
Toeslagen ordner. Ja/Nee 

Mini kookwekker Ja/Nee 
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2.B. Website 
De website zal in de komende jaren verder worden uitgebouwd. Hierbij is het streven om binnen de 

organisatie minimaal 2 personen te vinden, die gezamenlijk de website onderhouden. Eén van de 

twee is eindverantwoordelijk en moet t.b.v. een kort lijntje met het dagelijks bestuur (DB) lid zijn van 

het algemeen bestuur (AB). 

In verband met geldende privacyregels zal de beveiliging van de website de nodige aandacht vragen, 

temeer omdat de dreiging van virussen nog steeds toeneemt. Mogelijk dat er reeds nu een 

beveiligingscertificaat aangeschaft moet worden. Verder onderzoek is hiervoor noodzakelijk. 
 

2.C. Continuïteit en leden(werving) 
Voordat we ons bezig gaan houden met allerlei acties om meer leden te verwerven, is het belangrijk 

om rekening te houden met een algemene trend in verenigingsland: vrijwel alle verenigingen kampen 

met een terugloop van leden. De belangstelling om lid te worden van een vereniging, met 

verplichtingen, loopt terug. 

Vanuit het DB-adviseurs overleg is daarom het voorstel gedaan om het steunlidmaatschap toe te 

staan, met beperkte rechten. Indien de ALV er mee instemt, kennen we 3 vormen van lidmaatschap: 

① lid, ② gezins- of huis-lid en tot slot: (3) steunlid (e.e.a. is vastgelegd in het HH, d.d. 23-3-2018). 

Gedurende komende 4 jaar zal er voortdurend gezocht worden naar mogelijkheden om nieuwe leden 

te werven. 
 

2.D. Bestuur. 
Versterking van het bestuur is een blijvende zorg. De optie zou onderzocht moeten worden of het 

wenselijk en/of haalbaar is, dat functies “opgesplitst” worden, b.v.: 

1. 2e penningmeester die zuiver en alleen aangesteld wordt voor ledenadministratie en het innen van 

de contributie. 

2. 2e secretaris die bij alle vergaderingen (dus ook die van werkgroepen ?) aanwezig is, zuiver en 

alleen voor het notuleren. 

 

2.E. Administratie 

2.E.1. Financiële administratie: 
 Hoewel wij nog een kleine vereniging zijn is het belangrijk, om een goede financiële administratie op 

te zetten.  

 Enerzijds is dit van belang voor continuïteit van de AGON-vereniging en het voortbestaan van het 

AGON-fonds. 

 Anderzijds omdat behoud van het CBF-keurmerk van essentieel belang is voor ons voortbestaan. Zie 

ook hoofdstuk 3.D.  

 De mogelijkheid om hiervoor een “professioneel” boekhoud-programma te kopen of in licentie te 

gebruiken, zal duidelijk zijn. 
 

2.E.2. Leden administratie:  
 Het is het overwegen waard, om een programma te kopen of in licentie te gebruiken, dat gekoppeld 

is aan het financiële programma. 
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2.F.  Advieswerk en adviseurs 
In de afgelopen 2 jaar is voor dit doel “gebruik” gemaakt van adviseurs die waren opgeleid door de 

oude ANGO. Hierbij was er de indeling in 2 groepen: ① vragen met sociaal & juridische aspecten en 

②vragen m.b.t. inkomen, zoals inkomstenbelasting, toeslagen en incidenteel het aanvragen van 

een uitkering. 

Beide facetten blijven gehandhaafd en moeten verder uitgebouwd worden. 
 

Het traject van opleiding, bijscholing, aanstelling, bevoegdheden, vergoeding van kosten, moet in de 

komende periode binnen de AGON-structuur verankerd worden. 

Hiervoor zal in overleg met de adviseur een werkdocument, c.q. HH worden geschreven, waarin alle 

genoemde en eventueel nog te benoemen facetten vastgelegd zullen worden.  
 

2.G. Vrijwilligers 
Binnen de AGON zijn diverse vrijwilligers actief. 

In de komende periode zal er een actueel overzicht gemaakt worden wie en op welke wijze, actief is.  

Tevens zal er voor vrijwilligers een vorm van aanstelling geformuleerd en bevoegdheden gemaakt, 

moeten worden. 

Tot slot moet er vanuit het bestuur aandacht zijn voor het wel-en-wee van de vrijwilligers, adviseurs 

en bestuursleden zelf, om ieders plezier in het werk te behouden. 

B.v. in de vorm van een gezellige avond of attentie. 
 

2.H. Contact en samenwerking met andere patiëntenorganisaties. 
In hoofdstuk 1.B.1., punt 3, is al gewezen op een samenwerking met ander patiënten organisatie. 

Om niet in herhaling te vervallen,  wordt hier verwezen naar dat hoofdstuk, dat voldoende 

aanknopingspunten heeft voor samenwerking. 

Gelet op alle andere dringende zaken wil het bestuur hier eerst in de 2de helft van de komen 4 jaar 

aandacht aan besteden.  
 

Hoofdstuk 3: Fondswerving 
3.A. Contributie 

In het HH is geregeld, dat in het jaar volgend op de ALV van het lopende jaar, de contributie wordt 

vastgesteld, om conflict met de opzeggingstermijn te voorkomen. 

Het bestuur heeft in het HH vastgelegd, dat voor tegenvallende inkomsten een reservevermogen 

wordt aangehouden van minimaal € 2.500,= en maximaal € 5.000,= 

Afhankelijk van de groei van de vereniging kan dat, gedurende de looptijd van dit meerjarenplan, 

aangepast worden. 
 

3.B. Subsidie gem. Hellendoorn 

Jaarlijks kan bij de gemeente Hellendoorn een bijdrage voor elk lid woonachtig in deze gemeente, 

worden aangevraagd. Zolang deze regeling bestaat, zal de penningmeester dit jaarlijks bij de 

gemeente Hellendoorn aanvragen. 
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3.C. Collecte Hart voor Handicap (hierna HvH) 
1. Collectemateriaal: de foldertjes, die in het jaar van oprichting (2016) zijn gemaakt, moeten, m.b.v. 

stickers, aangepast: vermelding van het CBF-keurmerk. 

Bij eventuele herdruk zal dit in het ontwerp worden meegenomen. 

2. Uitbouw van de collecte organisatie, waarbij samenwerking met andere collecte organisaties 

gezocht kan/moet worden.  

 Deze samenwerking kan voor beide partijen gunstig uitpakken, wanneer de voor ons collecterende 

vereniging een % van de gelden van de door haar ingezette collectanten, als tegemoetkoming, 

wordt toegekend. Het AB heeft dit vastgesteld op het lage tarief 22 %. Indien 75 % van dit lage 

tarief (22 %) binnen haar eigen organisatie, aantoonbaar besteed wordt t.b.v. voorzieningen van 

haar minder-validen leden, wordt het lage tarief van 22 % verhoogd naar het hoge tarief van 33 %.  

3. Van de collecte opbrengst HvH wordt tenminste 75 % van de netto-opbrengst op de rekening van 

het AGON-fonds geboekt. Het streven is om deze gelden jaarlijks voor 100% uit te keren. Een 

reserve is niet nodig: wie eerst komt eerst maalt en als het fonds leeg is, kan/moet de hulpvraag 

blijven liggen tot na de collecte van het volgende jaar. 

4. Eventuele geoormerkte AGON-fonds doelgiften, worden volledig (100%) doorgestort naar de 

rekening van het AGON-fonds.  

 

3.D. ANBI-status & CBF-keurmerk 
De doelstellingen uit het eerste meerjarenplan 2016-2017, om de ANBI-status en het CBF-keurmerk te 

verkrijgen is 100% gerealiseerd. 

In de voor ons liggende periode zullen wij er ons op moeten richten om dit te behouden. M.a.w. de 

inkomsten en uitgaven van onze vereniging moeten op elkaar afgestemd worden conform de 

voorschriften ANBI-status en het CBF-keurmerk. 

M.n. de omvang van de reserves en het uitgaveproces binnen het kader van het AGON-fonds dient 

goed bewaakt te worden. 

Hierbij is het m.n. van belang, dat de AGON-fonds een eigen werkdocument, of huishoudelijk 

reglement krijgt, zie hoofdstuk 1.B.3. 

Dit zal overigens zowel naar hulpvragers, als ook naar het CBF, een helder beeld geven wanneer, en 

hoe, er hulp wordt geboden. 

 

3.E.  Erfstellingen 
 In de afgelopen periode is er 1 maal een nalatenschap in ontvangst genomen. Primaire regel bij een 

bericht, dat wij delen in een boedel is, dat wij deze altijd beneficiair aanvaarden (= onder volledige 

beschrijving van hetgeen ons als vereniging toekomt én onder welke voorwaarden). 

 Dit vanwege het feit, dat wij niet opgezadeld willen worden met een schuld en/of verplichting, die de 

financiële waarde van het erfdeel te boven gaat. 
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