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Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting USVA, trainen en bewegen, bestaat uit een drietal bestuursleden. Hieronder zie je vermeld
staan 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. S. Bielderman)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)
Infunctietreding: secretaris (Dhr. L. van der Deure)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

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 onafhankelijk blijven en niet afhankelijk zijn van structurele subsidies en fondsen.
Inkomsten uit:
Dagbestedingsgelden (PGB’s, Contracten met gemeenten en/of op basis van onderaannemerschap)
Re-integratie begeleidingstrajecten
Inschrijfgelden trainingsactiviteiten (eigen bijdrage deelnemers)
Individuele trainingen (PGB’s, onderaannemerschap of eigen bijdrage deelnemers )
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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 vijf parttime medewerkers en één voltijd medewerkster op de loonlijst, waarvan ook een
medewerker met een arbeidsbeperking. Twee medewerksters werken op basis van een 0-urencontract.
De arbeidsvoorwaarden en de daarbij behorende beloningen zijn gebaseerd op CAO Gehandicaptenzorg.
Uitgeoefende activiteiten 2018
Op het moment biedt Stichting USVA aan 25 deelnemers een dagbestedingsplek aan.
(juni 2018: 23 deelnemers, december 2018: 28 deelnemers). Variërend van 2 dagdelen tot en met 8 dagdelen per
week zijn de deelnemers bij USVA aanwezig. Deze dagbestedingsactiviteiten vinden op doordeweekse dagen plaats.
In 2018 hebben wij ook 20 tot 25 uur per week geïndiceerde individuele begeleiding voor de deelnemers ingezet.
Naast de begeleiding in de woon- leefomgeving van een deelnemer, zetten wij ook individuele begeleiding in bij ons op
de locatie. Deze begeleiding kan, in overleg en n.a.v. de hulpvraag, 24 uur en 7 dagen per week worden ingezet.
Deze activiteiten worden door verschillende financieringsvormen vergoed. Naast de Persoonsgebonden Budgetten
(afgekort: PGB) en onder aannemingen (met o.a. het RIBW, Interact Contour en Zorgaccent) hadden wij ook
raamwerkovereenkomsten met gemeenten.
Dat was Samen14 (bestaande uit de gemeenten Hellendoorn, Almelo, Enschede, Rijssen-Holten, Hof van Twente,
Borne, Losser, Dinkelland, Tubbergen, Wierden, Oldenzaal, Haaksbergen, Twenterand en Hengelo Overijssel).
Tevens hadden wij een raamwerkovereenkomst met de Gemeente Deventer en Gemeente Olst-Wijhe.
USVA heeft zich in samenwerking met de Gemeenten Olst-Wijhe en Onderwijsgroep De Twijn zeer ingespannen om
een jongere (met status: doelgroepen register) in dienst te nemen.
Na een stagetraject, gevolgd door een intensief begeleidingstraject (aanleren van basis werknemersvaardigheden)
naar productie gerichte arbeid. Lichte productiewerkzaamheden afgestemd op de mogelijkheden van deze jongere.
Een leerzaam samenwerkingstraject. De jongere heeft als beloning een arbeidscontract aangeboden gekregen, echter
heeft hij ervoor gekozen om voor zijn topsport (geselecteerd voor paralympische handbike team) carrière te gaan.
In 2018 hebben er diverse (fiets)activiteiten plaatsgevonden, waaronder een zevental groepsactiviteiten
(instapweekend, Sallands mooiste, USVA auto- en fietstocht, NAP-route, Duitse Westerwald, wijnfietsreis in de Franse
Provence en de Achterhoekse fiets4daagse). In totaal hebben een 75-tal mensen aan deze activiteiten deelgenomen.
De USVA auto- en fietstocht was een donatietocht, zodat wij gelden bijeen konden krijgen om onze ontmoetingsruimte
te voorzien van (aangepast) inventaris.
Het realiseren van deze USVA huiskamer (ontmoetingsruimte) is in 2018 gelukt. Na een intensieve periode van slopen
en (her)bouwen hebben wij in september 2018 de ruimte officieel geopend. Bij dit project hebben een 25-tal
vrijwilligers zich ingezet, waar we ongelofelijk dankbaar voor zijn.
De ruimte is een perfecte ontmoetingsruimte voor onze medewerkers, deelnemers, vrijwilligers en ontmoetingsplek
voor de buurt. Door een bijdrage van het DELA Goededoelenfonds hebben wij zelf een (aangepaste) 2ehands keuken,
restauratie van een houtkachel, restauratie van een houten fauteuil en een activiteitenbord (met afvalmaterialen)
kunnen realiseren. De aanvragen bij de gemeente Hellendoorn en het Oranje fonds zijn niet gehonoreerd.
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