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Trainen & Bewegen

Stichting USVA, trainen en bewegen
p/a Luttenbergerweg 37
7448 RZ Haarle (Gemeente Hellendoorn)
Fiscaal nummer
8180 82185
Contactgegevens:
telefoon: 0548-374950
e-mail: info@usva-bikes.com
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting USVA, trainen en bewegen, bestaat uit een drietal bestuursleden. Hieronder zie je vermeld
welke functies en met welke bevoegdheden er zijn.
Infunctietreding: voorzitter (Mevr. P.E.M. van de Aast – Eggink)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)
Infunctietreding: penningmeester (Dhr. H.J. van der Deure)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)
Uittredend bestuurslid per mei 2016. Huidige penningmeester behoud functie tot overname nieuw bestuurslid
Nieuw bestuurslid per 1 januari 2017: penningmeester (Dhr. S. Steenbruggen)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)
Infunctietreding: secretaris (Dhr. G.J. Rietberg)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)
Uittredend per mei 2016
Nieuw bestuurslid per 13 december 2016: secretaris (Dhr. L. van der Deure)
Doelstelling
Voorwaarden te scheppen om mensen met een beperking zelfstandig te laten functioneren en ze geestelijk en
lichamelijk in balans te brengen.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door mensen met een beperking;
Individueel of in groepsverband in binnen en buitenland, op niet commerciële basis activiteiten aan te bieden om hen
de eigen grenzen te laten verleggen, waardoor zij beter zelf in hun algemene dagelijkse levensbehoeften kunnen
voorzien, hetgeen hun maatschappelijk en sociaal functioneren en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten
goede komt.
In hun dagelijks functioneren te stimuleren door hen werkzaamheden te geven op een zorgboerderij. Ook binnen alle
werkzaamheden en activiteiten van Stichting USVA staat de mens centraal. Onze programma's worden afgestemd op
de mogelijkheden van de mensen. Stichting USVA biedt begeleiding en ondersteuning, maar de mens geeft daar zelf
richting en invulling aan.
Beleidsplan
De stichting werft niet actief gelden als ANBI.
De stichting wil zoveel mogelijk onafhankelijkheid blijven en niet afhankelijk zijn van structurele subsidies en fondsen.
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Inkomsten uit:
Dagbestedingsgelden (PGB’s en/of op basis van onderaannemerschap)
Re-integratie begeleidingstrajecten
Inschrijfgelden trainingsactiviteiten (eigen bijdrage deelnemers)
Individuele trainingen (PGB’s, onderaannemerschap of eigen bijdrage deelnemers )
Activiteiten zorgboerderij
Kleinschalige (agrarische) nevenactiviteiten
Sponsoring of giften derden
Lidmaatschap
Het beloningsbeleid
De bestuursleden oefenen hun bestuurlijke functie uit zonder beloning en/of onkostenvergoeding.
De stichting heeft een vijftal parttime medewerkers en één voltijd medewerkster op de loonlijst, waarvan ook
medewerkers met een arbeidsbeperking. Eén medewerkster werkt op basis van een 0-urencontract en biedt
ondersteuning/begeleiding en in woon- en leefomgeving van een cliënten.
De arbeidsvoorwaarden en de daarbij behorende beloningen zijn gebaseerd op CAO Gehandicaptenzorg.
Uitgeoefende activiteiten 2016
Stichting USVA, trainen en bewegen, heeft in 2016 aan een groep van 12 tot 17 mensen met een beperking een
dagbestedingsplek op de zorgboerderij geboden De mensen komen allemaal naar eigen kunnen en (hulp)vraag een
aantal dagen en/of dagdelen op de zorgboerderij.
Daarnaast biedt de stichting begeleidingsuren in de woon- leefomgeving van de persoon. Deze
dagbestedingsactiviteiten vinden op de doordeweekse dagen plaats.
Op individuele basis biedt Stichting USVA begeleiding en/of trainingen aan mensen met een beperking, deze kunnen
(in overleg en na hulpvraag) 24 uur en 7 dagen in de week geboden worden.
Stichting USVA, trainen en bewegen heeft aan een viertal mensen een sociale activeringsplek aangeboden, waarvan
één persoon in het vervolgtraject (stageplek) zat naar werk. Medio augustus 2016 is Dhr. ook doorgestroomd in een
arbeidsverband. Een drietal HBO studenten van Hogeschool Windesheim te Zwolle hebben een stagetraject binnen de
stichting doorlopen.
In 2016 heeft er zichtbaar een verbreding plaats gevonden van activiteiten; naast viertal groepsactiviteiten
(Instapweekend, Elfstedentocht in Friesland, Montferlandtocht en Midden-Frankrijktocht met in totaal een 42
deelnemers) zijn er ook meerdere individuele en kortdurende activiteiten uitgevoerd.
Waaronder gestaan bij een braderie met koningsdag in Diepenveen, schaapscheerders dag in Holten, een dag met de
mensen van de zorgboerderij naar Vaals geweest, drie teams deelgenomen aan de Trio-Triathlon in Loo-Bathmen,
gasten mogen ontvangen die deelnamen aan de Achterhoekse fiets4daagse in Laren (Gld), Kerstmarkt in Holten en
Hellendoorn.
De stichting heeft een donatie mogen ontvangen van een fietsgroep uit Nijverdal. Van dit bedrag zijn aangepaste
computers gekocht, deze worden ingezet voor educatie en training.
De stichting heeft hiervoor gekozen om ook de mensen van de zorgboerderij de mogelijkheid te bieden deel te nemen
aan sociale activiteiten in hun omgeving. Activiteiten waar ze uit zichzelf niet aan deel zouden nemen. Ter bevordering
van hun sociale en maatschappelijke activiteiten en betrokkenheid, maar ook ze te stimuleren actief te bewegen, een
goede vrije tijds invulling te vinden en hun betrokkenheid te vergroten.
Zie voor de foto’s op de website van USVA.
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