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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting met Apple werken voor Slechtzienden.
Stichting met Apple werken voor slechtzienden is opgericht op 7 december 2016 te Joure bij
Notaris Harmsma door het initiatief van Christiaan, Jenna en Jinke.
Dit als doel om slechtzienden te leren werken/omgaan met Apple iDevices en slimme
apparaten om hun leven aangenamer te maken.
Een stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel statuten
genoemd).
Nadat deze statuten zijn opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn en wat
de stichting doet en inhoud.
Volgt een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst.
Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd.
Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut
Beogende Instelling. (ANBI). Welke wij aangevraagd hebben.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden.
Een ANBI-status heeft als voordeel dat particulieren en organisaties enz. hun giften kunnen
aftrekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting
over giften en schenkingen enz.
Christiaan
Voorzitter
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1. Inleiding
Waarom is de stichting/goede doel met Apple werken voor Slechtzienden opgericht?
Puur uit het feit daar de stichtingen voor blinden en slechtzienden niet de middelen en het
geld hebben om mij en vele lotgenoten te ondersteunen met het werken met Apple en
andere intelligente hulpmiddelen in en rondom je huis. Daarom hebben we een gedegen
onderzoek gedaan in de 3 noordelijke provincies en hieruit is gebleken dat hier veel vraag
naar is en dat dit ook nog niet wordt aangeboden, net als na ons onderzoek in de rest van
Nederland.
Er is zoveel mogelijk maar haast niemand kan je vertellen over hoe en wat.
Ze zijn er wel maar dat moet je eerst zelf uitzoeken en dan ook nog zelf betalen.
Tegen mij Christiaan zeiden ze, zoek het zelf maar uit, want u ziet nog iets te goed
mijnheer. Dat noemen wij “de omgekeerde wereld “
Je mag en kan je dus niet goed voorbereiden op het feit dat je blind wordt.
Daarom willen wij graag GRATIS slechtzienden en lotgenoten helpen om hiermee te leren
werken en vertellen in een huiselijke sfeer wat er allemaal mogelijk is.
Want wij gaan verder, waar een ander ophoudt.
Wij zijn een non-profit organisatie en bestaan voort uit donaties, giften en sponsoring.
Daarom hebben wij de ANBI-status aangevraagd en dit is voor ons erg belangrijk, daar dit de
drempel om te doneren voor een groot deel wegneemt bij de mensen.
Wij hebben ook het CBF-keurmerk aangevraagd.
Dit is de instantie die goede doelen controleert en in de gaten houdt of ze zich wel aan de
wettelijke regels houden.
En zijn we aangesloten bij Goededoelen.nl, die een jaarlijkse gids uitgeven waar alle goede
doelen in Nederland instaan en waarvan je als lid kunt genieten van de vele voordelen.
Wij hebben in de opstartfase steun gekregen van de gemeente ‘de Fryske Marren’ en
persoonlijk € 10.000, = ingestoken om van start te gaan. Door diverse iDevices en slimme
apparaten en verlichting aan te schaffen, woning slechtziend/rolstoel vriendelijk gemaakt en
een praktijkruimte ingericht.
De komende tijd gaan we werken aan onze naamsbekendheid doormiddel van de
Facebookgroepen van lotgenoten. Er liggen folders bij de grote oogklinieken in NoordNederland en het UMC Groningen stuurt direct hun patiënten naar ons door.
En diverse Apple resellers hebben ons benaderd diverse trainingen te gaan geven.
Verder zijn we druk bezig een uitleenservice van iDevices op te zetten om onze lotgenoten
thuis te leren werken wat er allemaal mogelijk is om hun leven aangenamer te maken.
Om hiervoor geld te werven zijn we van plan een Vespa Rideout te organiseren in
Amsterdam samen met Vespafans.nl en de regionale Vespaclubs in Nederland
En zijn we van plan ons aan te melden bij diverse fondsen en aan te melden bij geef.nl enz.
En geven wij van elke € 10, = die er binnenkomt € 2,50 weg aan de Stichting FKBO te Bonaire
voor de slechtzienden daar, aangezien ze hiervan afhankelijk zijn en wel wat steun kunnen
gebruiken.
En niet onbelangrijk we zijn zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer, daar dit erg
belangrijk is voor de slechtzienden aangezien ze hiervan afhankelijk zijn.
Het bestuur
Christiaan, Jenna en Jinke
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2. Missie/visie
Stichting met Apple werken voor Slechtzienden is een stichting zonder winstoogmerk die
gespecialiseerd is in het geven van hulp middels digitale middelen.
En van maatwerk iAdvies, iLeren en iCoaching op het gebied van nieuwe technologie betreft
het slimme wonen.
Het advies, de trainingen of het coachen geven we met passie en kennis.
We zijn al tientallen jaren Apple kenners bij uitstek.
En dit uitgebreid met de kennis in het slimmer maken van uw woning.
Wij hebben een 7-tal weken intern bij Apple diverse extra trainingen gevolgd.
Goede voorbereiding, activatie en nazorg zijn kernwaarden voor onze dienstverlening.
Samen met de juiste partners zorgen we voor een geslaagde cursus.
Wij gaan proberen uw leven wat aangenamer te maken.
Want wij gaan verder, waar een ander ophoudt.
Om te bepalen wat er in hun situatie nodig is, starten we altijd met een vrijblijvend
intakegesprek onder het genot van een bakje koffie om te zien wat we van elkaar mogen
verwachten.
Op basis hiervan maken wij een opmaat gemaakte training of workshop.
Iedere deelnemer leert op een persoonlijke manier hoe ze meer uit hun apparaat of slimme
woning kunnen halen dan alleen maar e-mail, internet of licht aan/uit.
Of dit nu een iPhone, iPad, iWatch, AppleTV, AirPods, HomePod, MacBook of Mac is.
Maar ook een advies, training of coaching in een specifieke App. en het werken met de
Woning App. (Homekit) i.s.m. Philips Hue, Elgato en Fibaro is onze specialiteit.
We hebben alle producten in huis van Apple tot de slimme verlichting van Philips Hue, stem
bedienbare deursloten en alarmsystemen.
Na onze cursus zijn ze zelfverzekerder en gaan ze gemotiveerder te werk of door het leven.
‘Er gaat een wereld voor me open’ is een veelgehoorde reactie tijdens de trainingen.
Up-to-date kennis leidt daarnaast tot een hoger zelf-oplossend vermogen van de cursist.

2.2 Doelstelling
Onze doelstelling is puur om GRATIS slechtzienden het leven aangenamer te maken
doormiddels het werken met Apple iDevices en andere slimme apparaten zoals Philips Hue
verlichting.
Dit gebeurt allemaal in een huiselijke sfeer, niks moet alles mag.
We gaan dit bewerkstelligen doormiddels veel te promoten op sociaal media zoals Facebook
die speciale groepen heeft voor blinden en slechtzienden, via de instanties zoals Bartimeus
en Kon.Visio en de oogziekenhuizen. En ons aan te melden bij diverse fondsen en bij geef.nl
Ons doel voor de komende tijd is het verder uitbreiden van onze Apple iDevices dit omdat
het echt nodig is om alle iDevices dubbel te hebben om iedereen optimaal trainingen te
kunnen geven.
We gaan hiervoor een crowdfunding actie opzetten en ons aanmelden bij diverse fondsen
waar we geld kunnen inzamelen om dit doel te behalen. Want zonder kan helaas niet.
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2.3 Strategie
De strategie om onze doelen te behalen is door veel regionaal te promoten op de sociaal
media zoals Facebook enz. Zodat we door het gehele land bekend worden.
Want er is niemand die dit gratis aanbiedt en dat is ons sterke punt.
We weten hoe je hoog in de zoekmachines moet komen zonder hiervoor veel geld te betalen.
We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Vespafans.nl om 1 keer per jaar een
Vespa Rideout te organiseren voor ons zodat we met de slechtzienden een rondje door de
omgeving van Amsterdam kunnen rijden. Het inschrijfgeld gaat naar onze stichting.
Verder helpt de gemeente ‘de Fryske Marren’ ons aan lotgenoten om trainingen aan te
geven, want binnen onze gemeente en de omliggende gemeenten is dit er niet.
Hiervoor hebben wij speciale folders laten drukken en die worden de komende tijd
uitgedeeld.

3. Huidige situatie
Op dit moment zijn we al druk bezig met patiënten te begeleiden van het UMC te Groningen
en enkele cursisten via mond op mondreclame in de regio.
Het gaat voorspoediger dan we verwacht hadden, met dank aan het UMC te Groningen.
We hebben een speciale ruimte verbouwd tot een trainingslokaal waar alle Apple iDevices
staan opgesteld. Zodat we optimaal trainingen kunnen geven.
Verder zijn we dus benaderd door een officiële regionale Apple reseller om bij hun
trainingen te gaan geven. Zij staan belangeloos hun trainingslokaal beschikbaar.
De doelstelling om slechtzienden hun leven aangenamer te maken is wat ons betreft al
gelukt door de tevreden mensen die we al geholpen hebben.
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3.1 Activiteiten van de organisatie
De volgende activiteiten veraangenamen de cursisten hun leven aanzienlijk.
Met iAdvies bedoelen we dan ook echt advies geven.
Maar dan speciaal voor slechtzienden. Geheel vrijblijvend en gratis.
U zit bijv. met de vraag, welke iPad is beter voor mij? De pro of de gewone.
Welke iMac en vanaf welk jaar is goed? Of welke iMac heeft een beter scherm?
Welke apps zijn er verkrijgbaar?
Zo zijn er speciale toetsenborden met zwarte of witte ondergrond met grotere letters.
Wij geven een eerlijk advies welk iDevice het beste bij hun situatie past.
Of welke Philips Hue verlichting in hun woning of op uw werk plek past.
Met iLeren bedoelen we zoals het woord zegt, het leren omgaan met Apple iDevices.
Of met de Philips Hue verlichting i.s.m. de Homekit/Woning app. of andere slimme
apparaten in en om uw huis/werk. Geheel vrijblijvend en gratis.
Wij vertellen alle tips en trucs die we weten.
Stapsgewijs leren werken vanaf de basis tot en met het volledig zelfstandig hun leven
makkelijker te maken.
Want bijv. het werken met Apple Siri, dan gaat er een wereld voor hun open. We kunnen bijv.
leren omgaan met Siri, instellingen van uw iDevices, uitleg speciale Apps voor slechtzienden
en nog veel meer.
Met iCoaching staat u er achteraf nooit alleen voor.
Heeft u na afloop thuis nog vragen, opmerkingen enz?
Ook dan zijn wij er voor u.
Wij geven de nazorg die nodig is om hun leven makkelijker te maken met hun iDevices.
Dit kan natuurlijk door te bellen met de iPhone, of een iMessage te sturen of dat wij
kosteloos terugbellen. Of door een email te sturen.
Maar wij kunnen hun ook helpen op afstand met bijv. Teamviewer en dan samen het
probleem proberen optelossen.
Verlichting en contrast zijn van grote betekenis voor het zien. Er zijn mogelijkheden om het
zicht te verbeteren door het aanpassen van licht en verlichting. Ditzelfde geldt voor het
gebruik van contrasten. Een voorbeeld uit de praktijk: koken en slechtziendheid gaan goed
samen, als er maar sprake is van een goed contrast en de juiste verlichting. Een witte ui op
een witte snijplank is bijvoorbeeld minder goed waar te nemen dan een witte ui op een
gekleurde achtergrond. Stichting met Apple werken voor slechtzienden geeft informatie en
advies over het juiste gebruik van verlichting en contrast in uw directe woon- en
werkomgeving. Wij adviseren binnen onze gemeente en instellingen over inrichting en
gebruik van openbare ruimtes voor mensen met een visuele beperking.
Beveiliging doormiddel van alarmsystemen, slimme automatische deursloten en
intercom/video deurbellen.
Bedienbaar middels Apple HomeKit en Siri.
Hierin zijn we een samenwerking aangegaan met HomeKit-Winkel.nl
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3.2 Voorbeeld van activiteiten
We zijn druk bezig met het opzetten van een uitleenservice i.s.m. met diverse Apple
resellers. Ze hebben ons benaderd na berichtgeving en willen ons ondersteunen door
2ehands Apple iDevices aan te bieden met een hoge korting.
En verder kunnen wij gebruik maken van hun instructie lokalen om trainingen te gaan geven
voor de regio’s Groningen, Leeuwarden en Zwolle.
Wij gaan ook ieder jaar rond de Kerstdagen een Apple iMac, iPad Pro of Philips Hue
verlichting te verloten/doneren onder onze cursisten.
Hiervoor hebben wij de notaris bereid gevonden om de verloting te verrichten.
Dit doen we puur omdat niet iedereen het zich kan veroorloven om dure Apple iDevices of
verlichting aan te schaffen en zo kunnen wij ons steentje bijdragen om hun leven wat
aangenamer te maken.
Wij zijn ook bezig om de ‘OrCam” MyEye in ons bezit te krijgen om te laten zien wat dit
slimme apparaatje wat je op je bril kan zetten allemaal kan om uw leven te veraangenamen.
Het opleiden en begeleiden van slechtzienden op het eiland Bonaire.
Wij gaan hier eind maart weer een maand naar toe om de mensen hier te helpen.
Hiervoor werken wij samen met het FKBO (Fundashon Kuido pa Bista i Oido)
Van elke € 10,= die wij krijgen, doneren wij weer € 2,50 aan onze vrienden op Bonaire.

4. Toekomst
We zien de toekomst voorspoedig tegemoet aangezien het rijk steeds meer gaat bezuinigen
op de zorg. En de minder bedeelden zijn de dupe hiervan. Dit is ons natuurlijk een doorn in
het oog, maar waar we wel op in springen.
We hebben de insteek om op ten minstens 3 plekken in het Friesland te gaan opereren.
Zodat niet iedereen te ver hoeft te reizen. Dit is natuurlijk toekomstmuziek, maar niet
onhaalbaar denken wij. Je moet alleen de juiste mensen hiervoor ontmoeten die de
bereidheid hebben om hun mede slechtzienden hun leven aangenamer te maken.
Verder willen we graag i.s.m. officiële Apple resellers in Noord-Nederland bij hun trainingen
gaan geven. Zo kunnen wij in het gehele Noord-Nederland de slechtzienden bedienen.
Zij hebben de iDevices in huis en wij de kennis. Dus een win win situatie.
Hiervoor zin we in gesprek met diverse Apple resellers.
Mochten we de doelstelling van de uitleenservice niet halen door te weinig
inkomsten/donaties dan gaan we dat privé voor financieren.
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5. Organisatie
Stichting met Apple werken voor Slechtzienden
KvK nummer: 70247633
RSIN-nummer: 858212857
Haskerhorne (adres op aanvraag)
Telefoonnummer: 0633947000
Email: info@metapplewerken.nl
ING-bank: NL04INGB0007982854
De stichting met Apple werken voor Slechtzienden heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit
artikel 2 van de statuten en uit redelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst
omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten
behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar stichting.

5.1 Bestuur
Stichting met Apple werken voor Slechtzienden heeft een bestuur dat 1 keer per maand bij
elkaar komt en dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Te allen tijde dienen er minimaal 2 bestuursleden in en buiten rechte
vertegenwoordigd.
Het bestuur doet alles op vrijwillige basis en ontvangt evt. alleen een onkostenvergoeding
voor gemaakte kosten.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

dhr. Christiaan Pijper
mevr. Jenna Kombrink
mevr. Jinke Heida – de Vries

Stichting met Apple werken voor Slechtzienden heeft geen werknemers in dienst.
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6. Financiën
Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen en uitgaven worden beheerd door de bestuursleden.
Het vermogen/inkomsten van de stichting zal in eerste plaats gebruikt om de uitgaven te
compenseren.
En besteed worden conform de doelstelling van de Stichting met Apple werken voor
Slechtzienden.
Het vermogen/inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats aangewend worden
om apparatuur te vervangen of en aan te schaffen.
Het vermogen/inkomsten van de stichting kunnen in de derde plaats worden aangewend om
andere stichtingen of initiatieven te steunen met een vergelijkbare doelstelling als de eigen
stichting.
Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheden
heeft geen enkel (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus
kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware
het eigen vermogen.
De administratie zal worden uitgevoerd door accountantskantoor Flynt aan de Nipkowweg
13 te Joure. En onze bank is de ING te Heerenveen.

6.1 Het werven van gelden
Wij als stichting werven onze gelden via donaties die o.a. via onze website binnen komen.
Verder werven wij donaties via diverse platforms die hiervoor zijn, zoals geef.nl,
doneeractie.nl, goededoelen.nl, kleinegoededoelen.nl enz.
Wij hebben een eigen Facebookpagina met een doneerknop die lijdt naar onze website.
Verder houden wij elk jaar een Vespa Rideout voor slechtzienden i.s.m. Vespafans.nl en de
regionale Vespaclubs in Nederland.
Samen een rondje rijden in de omgeving van Amsterdam.
Het inschrijfgeld gaat naar onze stichting voor vervanging van iDevices e.d.
En binnen onze gemeente zijn er stichtingen/fondsen die plaatselijke stichtingen en goede
doelen ondersteunen en waar wij hopelijk een budget van kunnen krijgen.
Mocht het allemaal te lang gaan duren, staat er een crowdfunding klaar om gelanceerd te
worden.
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6.2 Jaarlijks onkostenplaatje
Web hosting en plug-ins enz

€ 150,00

Huur (symbolisch)

€

1,00

Gas, water en licht (symbolisch)
Accountant
Advertentiekosten
Verzekeringen
Bankkosten
Drukwerk en reclame materiaal
Telefoonkosten Vodafone
Internet Ziggo
Lidmaatschap CBF
Lidmaatschap Goededoelen.nl

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,00
900,00
250,00
350,00
150,00
250,00
240,00
720,00
250,00
250,00

Totale onkosten per jaar

€ 3662,00

6.3 Begroting 1 uitbreiding benodigdheden 2018
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1

iMac 21.5
iMac 27 inch
iPad Pro 12.9
iPad Pro 10.5
Smart keyboard iPad Pro 12.9
Smart keyboard iPad Pro 10.5
iPhone 8 Plus 64gb
iPhone X 256gb
HomePod luidsprekers a € 349,=
Apple Watch serie 3 4g 42mm
Magic Trackpad 2 a € 149,=
Magic Mouse 2 a € 89,=
Logic speciaal toetsenbord a € 139,=
Apple Pencil
HumanWare Brailliant BI 32brailleleesregel
Kensington SafeStand Secure iMac
ClickSafe Keyed-slotmechanisme
Airport TimeCapsule 3 tb
Div. Kabels
Flo laptop/tablethouder
August smart deurslot (homekit)
August smart intercom deurbel
Elgate eve energy stopcontacten
Elgato eve motion bewegingscensor
Ledverlichtingstrips met sensor
OrCam voorleesbril
Uitbreiding Philips Hue verlichting
Alarmsysteem Woonveilig +2 ip camera

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2208,00
2808,00
1459,00
1289,00
189,00
179,00
919,00
1329,00
698,00
479,00
298,00
178,00
278,00
298,00
4130,00

€

99,00

Totale kosten

€ 27982,60

€
419,00
€
178,00
€
129,00
€
299,00
€
199,00
€
99,00
€
119,90
€
129,00
€ 4130,00
€ 2502,70
€ 1339,00
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6.4 Begroting 2 uitbreiding benodigdheden 2018
1
1
1
1
1
1
1

iMac 21.5
iMac 27 inch
iPad Pro 12.9
iPad Pro 10.5
Smart keyboard iPad Pro 12.9
Smart keyboard iPad Pro 10.5
iPhone 8 Plus 64gb

€
€
€
€
€
€
€

1
2
1
2
2
2
2
1

iPhone X 256gb
HomePod luidsprekers a € 349,=
Apple Watch serie 3 4g 42mm
Magic Trackpad 2 a € 149,=
Magic Mouse 2 a € 89,=
Logic speciaal toetsenbord a € 139,=
Apple Pencil
HumanWare Brailliant BI 32-brailleleesregel

€ 1329,00
€
698,00
€
479,00
€
298,00
€
178,00
€
278,00
€
298,00
€ 4130,00

2

Kensington SafeStand Secure iMac ClickSafe Keyed-slotmechanisme

€

1

Airport TimeCapsule 3 tb
Div. Kabels
Flo laptop/tablethouder
August smart deurslot (homekit)
August smart intercom deurbel
Elgate eve energy stopcontacten
Elgato eve motion bewegingscensor
Ledverlichtingstrips met sensor
OrCam voorleesbril
Uitbreiding Philips Hue verlichting

€
419,00
€
178,00
€
129,00
€
299,00
€
199,00
€
99,00
€
119,90
€
129,00
€ 4130,00
€ 2502,70

1
2
1
2
2
1
1
1
10

Alarmsysteem Woonveilig +2 ip camera
Aanschaf 10 gebruikte iMac’s voor op te zetten uitleenservice

Totale kosten

(zie beleidsplan)

2208,00
2808,00
1459,00
1289,00
189,00
179,00
919,00

99,00

€ 1339,00
€ 15000,00

€ 42982,60
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7. Communicatie
Ieder jaar zal stichting met Apple werken voor Slechtzienden haar doelgroep, donateurs,
sponsors ect. op de hoogte houden van de ondernomen activiteiten/projecten via:
•
•
•

Een financieel jaarverslag
Een kort inhoudelijk jaarverslag
Nieuwsbrieven

Het financiële jaarverslag geeft de presentatie van de stichting in het desbetreffende jaar
weer. Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijke jaarverslag en de
nieuwsbrieven vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en
hoe die activiteiten zijn verlopen.

Website en sociaal media
•
•
•
•

http://www.metapplewerken.nl
Facebook
Instagram
YouTube
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