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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de ‘Stichting Michaela Kurpisz Foundation’ (SMKF). Het plan
omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten voor de komende jaren, 2013 t/m
2018. Daarnaast geeft het inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.
Het plan is opgesteld in het kader van de “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI)
regelgeving en zal jaarlijks worden geactualiseerd.
Namens het bestuur van de SMKF.

Dennis Spaanstra
Voorzitter
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Hoofdstuk 1 - Profiel
De “Stichting Michaela Kurpisz Foundation” (SMKF) heeft als doel om de invalide mens in
een positiever, krachtiger en vooral sportiever daglicht te zetten. Dit gaan wij doen door de
invalide mens handvatten toe te reiken om de (invalide)sport toegankelijker te maken. Sport
is voor iedereen en moet ook voor iedereen beschikbaar zijn!
De SMKF werd opgericht op 20 oktober 2011 in Almere. De SMKF is opgericht, omdat het
boegbeeld “Michaela Spaanstra” zelf heeft ondervonden hoe moeilijk het is om als invalide
een sport te kunnen beoefenen. Niet zozeer het beoefenen van de sport is het probleem,
maar wel het verkrijgen van al het benodigde materiaal en de informatie om daadwerkelijk de
start te kunnen maken. Samen met haar partner, Dennis Spaanstra, besloot zij dat er een
eind moest komen aan deze onduidelijkheid. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de
SMKF eind 2011.
De naam dankt zijn oorsprong aan de grootvader van één van de oprichters van de stichting,
zijn naam was Ludwik Kurpisz. Dhr. Kurpisz was een groot verzetsstrijder en zijn instelling
staat voor wat de stichting uitdraagt: Doorzettingsvermogen, daadkracht en geloof in eigen
kunnen.
De SMKF is er voor alle mensen met een beperking. Door veranderende wet- en regelgeving
zien we dat de inkomens voor mensen met een beperking meer en meer onder druk komen
te staan. Een inkomen dat nodig is om deel te nemen aan de dagelijkse activiteiten, waar
dus ook sport onder valt.
Mede om die rede is de SMKF opgericht. De stichting heeft als doel om de invalide mens,
belangeloos, kennis te laten maken met de invalidensport. Dit doen wij door te voorzien in de
organisatie van clinics, maar ook door het organiseren van informatieavonden met
gastsprekers. Om dit mogelijk te maken houdt de stichting zich bezig met het werven van
fondsen.
Donaties aan de SMKF zullen altijd, in zijn geheel, in het maatschappelijk belang worden
ingezet en benut. Door de inrichting van de stichting is de werkwijze slagvaardig en efficiënt.
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Hoofdstuk 2 - De doelstelling
De “Stichting Michaela Kurpisz Foundation” (SMKF) heeft als hoofddoel om de invalide
mens in een positiever, krachtiger en vooral sportiever daglicht te zetten. Dit gaan wij doen
door de invalide mens handvatten toe te reiken om de (invalide)sport toegankelijker te
maken. Sport is voor iedereen en moet ook voor iedereen beschikbaar zijn!
De SMKF zal meerdere keren per jaar (tennis) clinics organiseren waarbinnen de doelgroep,
de invalide mens, vrijblijvend kennis kan maken met de sport. Na de kennismaking bestaat
de mogelijkheid om samen met de stichting een traject uit te zetten welke leidt tot beoefening
van de sport.
Het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
2.1 Het maken van een plan voor het werven van fondsen.
De SMKF zal in 2013 een werkplan opstellen. Dit plan zal ingezet worden om zoveel
mogelijk fondsen bijeen te brengen. Fondsen welke besteedt zullen worden om te voorzien
informatie betreffende de invalidensport en daarnaast om de invalide mens kennis te laten
maken met sport. De SMKF neemt zich voor om in 2013, minimaal, 4 clinics te organiseren.
Dit aantal zou moeten doorgroeien naar 20 in 2018.
Om dit te kunnen doen zullen er fondsen geworven moeten worden. De SMKF gaat
bedrijven vragen aan haar doelstelling bij te dragen door middel van het doen van donaties
en/ of het aangaan van (langlopende) sponsorships. Daarnaast zullen particulieren tijdens de
informatiebijeenkomsten en andere evenementen gevraagd worden om een donatie te doen.
2.2 Het opstellen van een PR Plan.
De SMKF is nog relatief nieuw en zal zichzelf, gedurende het komende jaar, bekend moeten
maken bij een breed publiek van zowel potentiële ‘investeerders / donateurs’ als potentiële
invalide sporters. Om dit te bereiken heeft de SMKF inmiddels een website gelanceerd,
www.smkf.nl. Daarnaast zal de communicatie omtrent alle, door de SMKF, georganiseerd
events verlopen via social media (Facebook & Twitter). Bij evenementen zal er ter promotie
tevens gebruik worden gemaakt van lokale en/of regionale media.
2.2.1 Verspreiding van de, jaarlijkse, SMKF activiteitenkalender.
Het bestuur van de stichting zal aan het begin van ieder kalenderjaar met behulp van eerder
genoemde media de activiteitenkalender verspreiden. De doelgroep waarvoor de SMKF zich
sterk maakt is gebaat bij een eenvoudie en heldere communicatie. Door tijdige en
toegankelijke communicatie van de events zullen zij altijd op de hoogte zijn en de
mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de SMKF.
Daarnaast zullen deze kanalen dienen als contactpunt, ‘naslagwerk’ voor achtergrond
informatie en ter beantwoording van de FAQ’s..
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2.3 Het aanvragen van de ‘ANBI’- status.
Het bestuur is van mening dat de SMKF van algemeen nut voor de samenleving is. Om die
reden is de stichting bezig met het verwerven van de zogenaamde ‘ANBI – status’. Met deze
status is het voor bedrijven en particulieren, financieel, aantrekkelijker om een donatie te
doen. Meer informatie over deze ANBI regeling kunt u vinden op: www.anbi.nl.
2.4 Het opstellen van een financieel jaaroverzicht
Aangezien de stichting voor 100% afhankelijk is van sponsorgelden, donaties en goodwill zal
er een schatting gemaakt moeten worden van het aantal clinics en events dat er op jaarbasis
georganiseerd gaat worden. Op basis van deze planning kunnen de partners benadert
worden voor het uitrollen van een dergelijk event. Daarbij dient gedacht te worden aan:
-

Het beschikbaar stellen van tennisbanen en/of verenigingsgebouwen.
Het uitlenen van meerdere sportstoelen.
Aanschaf / beschikbaar stellen van tennismateriaal (rackets, ballen en accessoires).

De clinics welke in 2012 gegeven zijn door de SMKF zijn altijd belangeloos gesteund door de
betreffende tennisvereniging & revalidatiecentrum ‘de Hoogstraat’. Daarnaast heeft het
bestuur afgezien van enige vorm van vergoeding, aangezien de stichting destijds nog niet
beschikte over voldoende financiële middelen om onkosten te vergoeden.
De SMKF is voornemens om na ontvangst van meerdere donaties en bij een financieel
gezien, voldoende, draagkrachtige bedrijfsstructuur onkosten te vergoeden aan
belanghebbenden. Afgesproken is dat na het zomerseizoen van 2013 (September) een
financieel jaaroverzicht gemaakt wordt. Zodat er met de start van het nieuwe kalenderjaar
(2014) geanticipeerd kan worden op onkostenvergoedingen.
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Hoofdstuk 3 - Micha Spaanstra – het boegbeeld van de stichting
Om op een efficiënte en relevante wijze op korte termijn bekendheid te krijgen heeft het
bestuur van de SMKF ervoor gekozen om een zogenaamd ‘boegbeeld’ aan te stellen.
Gekozen is voor Michaela Spaanstra.
Michaela Spaanstra, geboren op 22 december 1977 in Etten-Leur. Michaela raakte eind
2010 invalide. Na uitgebreid onderzoek en een ingrijpende operatie kreeg zij eind 2010 de
diagnose:
‘'Dwarslaesie sensibel rechts L2, links L1, motorisch beiderzijds L1 type Caudasyndroom,
ontstaan ten gevolge Reusceltumor L3'.
Deze diagnose en de daaropvolgende operatie hebben tot gevolg dat zij vanaf die dag
rolstoelafhankelijk is. Een verandering in het leven welke grote gevolgen heeft gehad en nog
steeds heeft. Waar anderen wellicht, geheel begrijpelijk, ten onder waren gegaan aan het
invalide zijn koos Michaela ervoor om haar heil te zoeken in de sport.
Sport omdat dit, zeker voor invaliden, enorm belangrijk is. Het toch al aangetaste lichaam
heeft de beweging nodig om gewichtstoename en daarmee ook andere ongemakken te
voorkomen. Daarnaast doet sport je inzien hoeveel je nog kunt. Hierdoor krijg je niet alleen
het vertrouwen in je eigen lichaam terug, maar zul je ‘de rest van het leven’ ook positiever
kunnen benaderen.
Michaela koos vanwege haar achtergrond, als tennisster, voor het rolstoeltennis. Een keuze
waarvan nu blijkt dat deze absoluut de juiste is geweest. Door eigen initiatief, het
tegenkomen van de juiste mensen, onvoorwaardelijke steun van haar man en natuurlijk ook
een beetje geluk heeft zij ervoor gezorgd dat zij in de afgelopen 2 jaar dermate grote stappen
heeft gezet, waardoor haar droom steeds reëler is geworden.
Een droom waarvan vele zeiden: Zou je dat nou wel doen of weet je zeker dat je het kunt?
Maar net zoals de SMKF staat Michaela voor 3 dingen: Doorzettingsvermogen, daadkracht
en geloof in eigen kunnen. Daarom durft zij hardop uit te spreken dat de ‘Paralympische
Rolstoeltennis Titel’ in 2016 in Rio de Janeiro haar absolute doel is.
Juist deze ambitie, vastberadenheid en kracht heeft de stichting ertoe gezet om Michaela
aan te stellen als ‘het gezicht van de SMKF’. Door de positieve kracht welke er van haar
uitgaat en de (behaalde) resultaten is zij het ultieme voorbeeld voor de doelgroep van de
SMKF. Door het bundelen van de krachten van de stichting en die van Michaela, zijnde
topsporter, zijn wij er van overtuigd dat er een grote groep invaliden de stap durft te zetten en
daarmee sport ontdekt!
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3.1 Persoonlijke & Sportieve hoogtepunten Michaela Spaanstra
Onderstaand volgt een schematisch overzicht waarin alle (sportieve) hoogtepunten van
Michaela te zien zijn:

3.1.1: Overzicht ‘persoonlijke’ & ‘sportieve’ hoogtepunten Michaela Spaanstra
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Hoofdstuk 4 – Werving van de fondsen.
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige, effectieve manier zoals, bijvoorbeeld
tijdens contactmomenten met zakelijke relaties en sponsor events. Daarnaast zal de stichting
door het aanschrijven van potentiële donateurs een poging doen tot het binnenhalen van
fondsen. Een andere manier waarop de SMKF zich zal laten zien is door middel van het
publiceren van de activiteiten en doelstellingen in de lokale en regionale media.
De bestaande contacten met sponsoren worden actief onderhouden. Bovendien zullen er in
2014 op verschillende sportverenigingen gerichte fundraisingactiviteiten worden
georganiseerd. De totale opbrengst van dergelijke activiteiten zal volledig ingezet worden om
de, door de SMKF opgestelde, doelen en idealen uit te dragen.
Naast donaties van vaste donateurs staat de stichting open voor incidentele donaties van
particulieren en bedrijven welke zich verbonden voelen met de missie van de SMKF:
“De invalide mens in een positiever, krachtiger en vooral sportiever daglicht te zetten.”
4.1 Doneer en wordt supporter.
Naast het persoonlijk benaderen van alle (potentiële) donateurs/ sponsors is er nu al een
mogelijkheid ontwikkeld om de SMKF te steunen. De SMKF heeft samen met een van haar
sponsors, ‘Springstof Marketing’, een digitaal stadion ontwikkeld waarin iedereen zijn eigen
‘stoeltje’ kan bemachtigen. In beginsel zal een plekje in het stadion gratis zijn. Hiervoor is
gekozen om op korte termijn een grote groep ‘supporters’ te krijgen, waarmee de stichting
kan communiceren en welke ingezet kan worden tijdens de clinics/ informatiebijeenkomsten.
Uiteraard wordt er bij iedere nieuwe aanmelding wel gevraagd naar een donatie door de
‘nieuwe supporter’.
De stichting gelooft dat deze manier van in contact staan met donateurs en supporters een
sterk voordeel oplevert, namelijk: Persoonlijk contact.
Dit contact zal in de toekomst een groter bereik opleveren. Vanuit dit bereik zullen ook de
donaties gaan toenemen. De toenemende donaties stellen de SMKF in staat om meerdere
sporters te begeleiden en/of clinics te organiseren.
4.2 Besteding & beheer van de fondsen.
Besteding van de fondsen gebeurt door het toekennen van financiële bijdragen aan
activiteiten welke aangevraagd zijn bij- of geïnitieerd worden door het bestuur van de
stichting. De fondsen zullen altijd en overal benut worden ter vervolmaking en uitoefening
van de missie en doelen van de stichting!
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Hoofdstuk 5 – Contactgegevens
De Stichting Michaela Kurpisz Foundation is een stichting welke staat ingeschreven bij de
kamer van koophandel te Almere onder nummer 53801423, als:
Naam:
Stichting Michaela Kurpisz Foundation
Adres:
L.C. van der Vlughtstraat 78
Postcode & Plaats: 1333 MP te Almere
Het fiscaal nummer van de stichting is: 8510.23.393.
Jaarverslagen, nieuwsbrieven en andere documenten worden gepubliceerd op de website en
kunnen door belangstellenden worden gedownload. (Zie: http://www.smkf.nl)
U kunt in contact komen met de stichting via:
De heer D. Spaanstra
Tel: 06-25599938
E-mail: Dennis@smkf.nl
I: http://www.smkf.nl
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