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Inleiding 
 

Sander is een verstandelijk beperkte jongeman 
van 16 jaar. Helaas kan hij niet praten, maar hij 
heeft wel, zoals ieder ander kind, behoefte om 
zich te kunnen uiten. 

Vanuit de wens om hem een stem te geven is de 
app ‘Mag ik’ ontwikkeld. Deze app stelt Sander in 
staat om zijn eigen keuzes te maken met 
betrekking tot allerlei dagelijkse dingen. Een 
flinke stap voor Sander, die er graag gebruik van 
maakt.  

Al gauw werd duidelijk dat deze app voor anderen ook een groot verschil zou kunnen maken 
en is het idee ontstaan om de app beschikbaar te stellen aan eenieder die er baat bij heeft. 
Daartoe is op 12 september 2016 Stichting Mag ik meedoen? opgericht.  

Inmiddels zijn er een aantal zeer betrokken vrijwilligers binnen de stichting aan de slag 
gegaan en zijn er meerdere initiatieven gestart, waarbij de ontwikkeling van verstandelijk 
beperkte kinderen en jong volwassenen centraal staan. 
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Doelstelling 
 

Je kunnen uitdrukken, en daarmee autonomie over je leven hebben, is van vitaal belang 
voor het welbevinden en de gezondheid van mensen. Ontwikkelen, jezelf uitdagen en een 
zinvolle invulling van je dag geeft voldoening. Met de huidige beschikbare materialen en 
hulpmiddelen is dat voor een grote groep gehandicapten niet mogelijk.  

Stichting Mag ik meedoen? beschouwt het als haar missie om deze groep uit te dagen tot 
communicatie en ontwikkeling. De stichting wil aan deze missie invulling geven door het 
ontwikkelen en beschikbaar stellen van diverse spel- en communicatiematerialen. Daarbij 
richt zij zich primair, maar niet uitsluitend, op kinderen en jong volwassenen met een 
verstandelijke beperking, vaak in combinatie met motorische en/of visuele problemen. 

Stichting Mag ik meedoen? heeft geen winstoogmerk. 

 

Werkzaamheden 
 

Stichting Mag ik meedoen? richt zich in op het ontwikkelen spel- en communicatiemateriaal 
voor verstandelijk beperkte kinderen en jongeren. Vaak wordt uitgegaan van de 
beperkingen, terwijl uitdagen van onze doelgroep veel persoonlijke ontwikkeling kan 
bewerkstelligen. Vanuit deze gedachte wil de stichting (ervarings)deskundigen in staat 
stellen hun ideeën om te zetten naar concrete projecten.  

Als eerste is de app ‘Mag ik’ ontwikkeld. Deze app is nu in gebruik genomen, en de komende 
periode zal gebruikt worden om de app waar nodig te verbeteren, en uit te breiden. ‘Mag ik’ 
is nu alleen beschikbaar in iOS, daarom zal de volgende stap zijn om de app te maken voor 

Android en Windows systemen. 

Als deze projecten zijn afgerond wil de stichting zich gaan 
richten op spel-, speel- en leesmateriaal. Het bestaande 
leesmateriaal dat beschikbaar is houdt geen rekening met de 
interesses van jong volwassenen. Eenvoudige boekjes hebben 
thema’s die aansluiten bij de wereld van jonge kinderen en 
bieden zo weinig uitdaging voor onze doelgroep. De stichting 
wil ze prikkelen tot lezen met interessante verhalen, 
geschreven in een taal die ze aanspreekt. Daarnaast sluit ook 
veel spel- en speelmateriaal niet aan bij de belevingswereld en 
vaardigheden van de doelgroep. De deskundige vrijwilligers 
van Stichting Mag ik meedoen? hebben een aantal 
interessante ideeën voor vernieuwende materialen, die bij 

kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze doelgroep.  
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Organisatie 
 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het beleidsplan ligt bij het bestuur van de 
stichting. De bestuursleden hebben de taken die hiervoor nodig zijn verdeeld. De 
bestuursleden hebben gelijkheid van stemrecht, waardoor er geen sprake is van 
meerderheid van zeggenschap over het vermogen van de stichting. Het bestuur vergadert zo 
vaak als nodig is voor de continuïteit van de stichting en haar werkzaamheden, maar ten 
minste 6 keer per jaar.   

 

 

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter   : Marcel Verboom 

Secretaris   : Maaike de Gruijl 

Penningmeester : José Segers 

 

Werkzaamheden van het bestuur zijn onder andere: 

- Dagelijks bestuur  
- Fondswerving 
- Financieel beleid 
- Ontwikkelen nieuwe initiatieven  
- PR en communicatie 
- Aansturing vrijwilligers 

 

Beloningsbeleid 
 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de stichting, ook 
ontvangen zij geen vacatiegeld. De kosten voor hun werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld 
telefoon- en vervoerskosten) dragen zij zelf.  
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Financieel beleid 
 

Stichting Mag ik meedoen? heeft geen winstoogmerk. Alle eventueel als commercieel aan te 
merken activiteiten van de stichting zijn gericht op het verwerven van middelen voor 
onderhoud van bestaande materialen, en nieuw te ontwikkelen spel- en 
communicatiematerialen voor de doelgroep.   

De app ‘Mag ik’ is gedoneerd aan de stichting, en zal worden verkocht via de app store. De 
opbrengst uit de verkoop is nodig om de app te kunnen onderhouden. De techniek rondom 
apps is continu in beweging, waardoor aanpassingen in de app met grote regelmaat 
noodzakelijk zijn. Financiering van het onderhoud vanuit de verkoop van de app, biedt de 
stichting de komende periode de ruimte om te investeren in nieuwe materialen voor de 
doelgroep. Op termijn hoopt de stichting haar financiering geheel te kunnen baseren op 
donaties, en haar materialen kosteloos ter beschikking te kunnen stellen aan de doelgroep.  

De fondswerving van de stichting zal zich voornamelijk richten op particuliere donateurs. De 
verwachting is dat er voldoende financiële basis zal ontstaan vanuit de betrokkenen bij de 
doelgroep. Daarnaast streeft de stichting ernaar om minimaal jaarlijks een 
sponsorevenement te organiseren, en incidentele sponsorgelden te verwerven.  

De kosten van de stichting zullen voornamelijk bestaan uit uitgaven ten behoeve van de 
doelstelling. De beheerskosten zullen slechts bestaan uit de hoogst noodzakelijke kosten om 
aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.  

De stichting zal na afloop van ieder jaar financiële verantwoording afleggen in de vorm van 
een jaarverslag. Dit document zal op de website gepubliceerd worden. Belangrijk onderdeel 
hiervan is de resultaatbestemming. Indien er na afloop van het boekjaar een batig saldo is, 
zal dat geoormerkt worden in het daarop volgende jaarplan. Vermogensopbouw is slechts in 
beperkte mate van toepassing om de  continuïteit van de stichting te waarborgen. De 
stichting verwacht het komende jaar geen ruimte voor opbouw van vermogen.  
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Begroting 
 

De begroting voor 2017 is als volgt vastgesteld 

Begroting 2017

Kosten website 170€        Donaties 2.000€  
Kosten bank en betalingsverkeer 140€        Verkoop app 699€      
Kosten overig (PR, kantoorart) 100€        Sponsoring 750€      

Totaal kosten 410€        Totaal inkomsten 3.449€  

Beschikbaar voor doelstelling 3.039€  

Onderhoud app 1.000€     
Ontwikkeling app Android 1.000€     
Ontwikkeling nieuw materiaal 1.000€     

Totaal uitgaven doelstelling 3.000€     

Verwacht resultaat 39€        
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Gegevens Stichting Mag ik meedoen? 
 

Correspondentieadres:      Egelinglaan 49 
3705 TB  Zeist 

 

Telefoonnummer:        06 422 304 60 

 

Ingeschreven in Kamer van Koophandel  
te Utrecht onder nummer:     66828090 
 

IBAN:          NL72RABO 0375 229 000 

 

Fiscaal nummer:       8567.14.355 

 

Website:         www.magikmeedoen.org 

 

E-mail:          stichtingmagikmeedoen@gmail.com 

 

Facebook:         www.facebooek.com/magikmeedoen 


