Trainen & Bewegen

Stichting USVA
Luttenbergerweg 37
7448 RZ Haarle
Gemeente Hellendoorn
Tel 0548-374950
info@usva-bikes.com
www.usva-bikes.com

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. 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 een viertal parttime medewerkers en twee voltijd medewerksters op de loonlijst, waarvan ook
medewerkers met een arbeidsbeperking. Twee medewerksters werken op basis van een 0-urencontract en biedt
ondersteuning/begeleiding en in woon- en leefomgeving van cliënten.
De arbeidsvoorwaarden en de daarbij behorende beloningen zijn gebaseerd op CAO Gehandicaptenzorg.
Uitgeoefende activiteiten 2017
Stichting USVA, trainen en bewegen, heeft in 2017 aan een groep van 20 tot 25 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. In 2017 hebben wij veel aanmeldingen via Samen14 (samenwerking
tussen 14 gemeenten op het gebied van WMO diensten waaronder dagbesteding en begeleiding) mogen ontvangen.
Daarnaast biedt de stichting begeleidingsuren in de woon- leefomgeving van de persoon. Ook in deze uren is een
toename geweest. Wij begeleiden nu een viertal mensen op basis van individuele begeleidingsuren. 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. De dagbestedingsactiviteiten vinden op doordeweekse
dagen plaats.
Stichting USVA, trainen en bewegen, heeft aan een tweetal mensen een sociale activeringsplek aangeboden. Deze
jaartrajecten zijn in het voorjaar van 2017 afgesloten. Via het voorgezet speciaal onderwijs De Twijn te Zwolle is één
stageloper doorgestroomd in een dagbestedingstraject in de werkplaats van USVA. Een tweetal HBO studenten van
Hogeschool Windesheim te Zwolle hebben een stagetraject binnen de Stichting doorlopen.
In 2017 hebben er vele diverse activiteiten plaatsgevonden, waaronder een zestal groepsactiviteiten (instapweekend,
fietsreis in Polen, een midweek in Zeeland, Toer Rise in Groningen, 8-daagse fietstocht in de Picardie en de
Achterhoekse fiets4daagse). In totaal hebben een 50-tal mensen aan deze activiteiten deelgenomen.
In 2017 vierde USVA zijn 25-jarig bestaan. Dit werd groots gevierd met een opendag op zaterdag 24 juni 2017. Ondanks
het regenachtige weer werd het een groot succes. We hebben 600 tot 700 mensen mogen ontvangen bij ons op het
terrein.
De Stichting heeft donaties tijdens de USVA-dag (de opendag van 24 juni 2017) mogen ontvangen. Deze donaties
worden in gezet voor de aanschaf van nieuwe materialen en inventaris van de ontmoetingsruimte. Deze ruimte, tevens
met activiteitenruimtes voor de Stichting, wordt medio 2018 gerealiseerd.
Via een schenking heeft de Stichting een nieuwe tweewielige kruiwagen kunnen aanschaffen. Deze wordt intensief
gebruikt op de zorgboerderij.
Dela goededoelenfonds is aangeschreven voor extra financiële middelen. Het eerste verzoek is afgewezen, maar op
22 december 2017 wordt deze opnieuw beoordeeld.
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