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Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting USVA, trainen en bewegen, bestaat uit een drietal bestuursleden. Hieronder wordt vermeld
welke functies en 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 (Mevr. E. J. Oldeboer)
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);
- Activiteiten zorgboerderij;
- Kleinschalige (agrarische) nevenactiviteiten;
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- Sponsoring of giften van derden;
- Lidmaatschap.
Het beloningsbeleid
De bestuursleden oefenen hun bestuurlijke functie uit zonder beloning. Zij doen dit vrijwillig.
Het is voor hen mogelijk de reiskosten van auto en/of taxikosten en gemaakte vrijwilligersuren af te trekken als gift bij
de Belastingaangifte.
De Stichting heeft een vijftal parttime medewerkers en één voltijd medewerkster op de loonlijst. De
arbeidsvoorwaarden en de daarbij behorende beloningen zijn gebaseerd op CAO Gehandicaptenzorg.
Er zijn vijf vrijwilligers wekelijks actief. Daarnaast helpen normaal gesproken jaarlijks rond de 15 vrijwilligers met het
organiseren en uitvoeren van onze folderactiviteiten.
Uitgeoefende activiteiten 2020
Op het moment biedt Stichting USVA aan 23 deelnemers een dagbestedingsplek (juni 2020: 23 deelnemers, december
2019: 22 deelnemers). Variërend van 1 dagdeel tot en met 8 dagdelen per week zijn de deelnemers bij USVA aanwezig.
Deze dagbestedingsactiviteiten vinden op doordeweekse dagen plaats.
In 2020 hebben wij ook 26 tot 32 uur per week geïndiceerde individuele begeleiding voor de deelnemers ingezet.
Naast de begeleiding in de woon- en leefomgeving van een deelnemer, zetten wij ook individuele begeleiding in bij ons
op locatie. Deze begeleiding kan, in overleg en n.a.v. de hulpvraag, 24 uur en 7 dagen per week worden ingezet.
Vanaf 1 september 2019 is een jongen van 26 jaar in de woning getrokken met als doel te begeleiden naar een zo
zelfstandig mogelijk leven. Ook geheel 2020 is hij hier woonachtig geweest. In kleine stapjes wordt er aan het
vergroten van zelfstandigheid gewerkt. Stichting USVA kan n.a.v. de hulpvraag 24 uur en 7 dagen per week begeleiding
bieden.
Deze activiteiten worden door verschillende financieringsvormen vergoed. Naast de Persoonsgebonden Budgetten
(afgekort: PGB) en onderaannemingen (met o.a. het RIBW, InteraktContour, Zorgaccent en React Twente) 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). Per december 2020 hebben wij een wachtkamerovereenkomst getekend met de
Gemeente Raalte. Dit houdt in dat wij in een ‘’wacht’’ situatie staan om dagbesteding en individuele begeleiding te
mogen gaan leveren voor inwoners uit de Gemeente Raalte. Stichting USVA voldoet wel aan de gestelde eisen.
We hebben gekozen om de raamwerkovereenkomsten met de Gemeente Deventer en Gemeente Olst-Wijhe niet te
verlengen.
De stichting heeft een stageplek beschikbaar gesteld voor een jongere van opleiding Maatschappelijk Zorg, niveau 3,
van Landstede MBO, locatie Raalte. Zij heeft van november 2020 t/m januari 2021 voor één dag in de week een
stageplek bij ons.
In 2020 hadden wij diverse (fiets)activiteiten in de planning. Echter door de wereldwijde pandemie van Covid-19
hebben wij al deze activiteiten verplaatst naar (hopelijk) 2021. We hadden de volgende reizen in de planning:
Instapweekend, Achterhoekse fiets4daagse, fietsen door de 12 provinciën (startend met Gelderland, Brabant en
Limburg), Normandië, vrijheidsbrunch bij USVA en trainingsweekenden voor Marokko.
We hadden voor alle reizen al voldoende opgaven om ze door te laten gaan. De meeste deelnemers hebben ervoor
gekozen om hun betaalde voorschot niet terug te laten storten. Zij zijn daarmee al verzekerd van deelname aan de reis
in 2021.
In 2020 hebben wij weinig donaties en giften ontvangen. Enkele gasten bij ons op de mini-camping hebben ervoor
gekozen om een kleine gift te doen. Dit bedrag hebben wij nog geen bestemming gegeven.
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