
ANBI-Beleidsplan S0ch0ng Michael 

Inleiding 

De S%ch%ng Michael-Bommelerwaard is opgericht op 16 juni 2021 en bij akte gepasseerd op die 
datum voor notaris C. Zondervan te Zaltbommel. De s%ch%ng zetelt in Zaltbommel en is ingeschreven 
op 22 juni 2021 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83135790.  Het 
RSIN-nummer van de S%ch%ng is: 862744301. De website van de s%ch%ng is www.s%ch%ngmichael-
bommelerwaard.nl 

Bestuur 

Het bestuur van de s%ch%ng bestaat bij oprich%ng uit drie personen: Bertus van den Brink 
(voorziRer); Hilbert Bok ( secretaris) en Simon Vonk (penningmeester). Zij verrichten hun 
werkzaamheden belangeloos. Het zijn allen betrouwbare personen, die voldoen aan de 
integriteitseisen, zoals die door de overheid worden vereist.  

Doelstelling 

De s%ch%ng dient een algemeen belang en heeW geen winstoogmerk. Het doel van de s%ch%ng is om 
personen in de Bommelerwaard met een geestelijke en/of lichamelijke beperking bij te staan in het 
verkrijgen en behouden van hulpmiddelen, zodat zij zich kunnen verplaatsen en kunnen deelnemen 
aan het maatschappelijk leven. Het betreW personen, die financieel geen mogelijkheden hebben deze 
noodzakelijke hulpmiddelen zelf aan te schaffen. Het bestuur zal zich inzeRen om gewenste 
hulpmiddelen te verkrijgen  en aan genoemde personen beschikbaar te stellen. De s%ch%ng zal de 
verstrekte hulpmiddelen indien nodig ook beheren en daarvoor een gebruiksovereenkomst afsluiten. 
Indien financieel mogelijk voor gebruiker kan een gebruikersvergoeding worden overeengekomen. 
Alle door het bestuur van de s%ch%ng verkregen gelden zullen voor tenminste 90 % ten goede komen 
aan de doelgroep, waarvoor het is bestemd. 

Doelgroep 

Personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben het niet gemakkelijk. Het is 
voor velen las%g of zelfs fysiek onmogelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.  
Gelukkig zijn er hulmiddelen zoals een rolstoel, scootmobiel of indien noodzakelijk een rolstoelauto 
om zich toch te kunnen verplaatsen en enigszins te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke 
leven. WeRelijk zijn er diverse mogelijkheden om via gemeenten of andere instan%es aan financiële 
bijdragen te komen om een noodzakelijk hulpmiddel te kunnen aanschaffen. Echter niet iedereen 
komt in aanmerking voor een bijdrage en voor personen in moeilijke financiële omstandigheden is 
zelfs het opbrengen van de financiële bijdrage een onmogelijke opgave. In dergelijke specifieke 
gevallen, wanneer bepaalde voorzieningen een noodzaak zijn, wil S%ch%ng Michael-Bommelerwaard 
een helpende hand bieden. De S%ch%ng beperkt zich tot het geven van hulp aan personen binnen de 
Bommelerwaard. In de Bommelerwaard wonen ongeveer 55.000 mensen. 

Lange termijn 

De inzet van de s%ch%ng betreW niet alleen het verlenen van acute hulp. De s%ch%ng zal indien nodig 
ook het beheer voeren over het beschikbaar gestelde hulpmiddel. Onderhoud en gebruik van het 
hulpmiddel, zoals een rolstoelauto, betekenen ook terugkomende kosten zoals onderhoudskosten en 
repara%es. De s%ch%ng zal de kosten van het beheer op zich nemen en in overleg met de gebruiker 
bespreken welke gebruiksvergoeding hier tegenover kan staan. 



Middelen 

Hulpmiddelen, zoals rolstoel, scootmobiel en rolstoelauto zijn kostbaar. Het gaat vaak om duizenden 
euro’s. De s%ch%ng tracht via dona%es, sponsoring en crowdfunding aan voldoende middelen te 
komen om zo specifieke en noodzakelijke wensen van bedoelde personen te realiseren. Vooralsnog 
wordt gedacht aan: 

- Het werven van par%culiere donateurs en grote sponsoren zoals bedrijven en goede 
doelens%ch%ngen. 

- Het realiseren en onderhouden van een website 

- Het verspreiden van een digitale nieuwsbrief 

Het plan is om aan donoren, die een dona%e doen een klein aandenken te geven.  

Naam S0ch0ng 

De s%ch%ng heeW als naam S%ch%ng Michael-Bommelerwaard en is genoemd naar de eerste 
persoon, Michael Walbeek wonende te Zaltbommel, die dringend behoeWe heeW aan een kostbare 
voorziening: een rolstoelbus. De wens van Michael was ook aanleiding voor zijn vrienden om tot ac%e 
over te gaan en de s%ch%ng op te richten. Inmiddels is de doneerac%e gestart en is een lening 
afgesloten om op kort termijn de rolstoelbus te kunnen aanschaffen. Hopelijk wordt dankzij dit 
prach%ge hulpmiddel het leven voor Michael een stuk aangenamer.  

De naam Michael kennen we ook van de aartsengel Michael. Deze beschermengel is o.a. patroon van 
de zieken en armen en brengt hoop en geeW licht in de duisternis. De naam ‘Michael’ in de naam van 
de s%ch%ng symboliseert het beetje hoop dat de s%ch%ng wil geven aan mensen met een beperking, 
die om financiële redenen niet in staat zijn om aan de noodzakelijke hulpmiddelen te komen. 

Planning 

De globale planning is als volgt 

• Juni 2021: Oprich%ng S%ch%ng, inschrijving Kamer van Koophandel, aanvragen ANBI-status, 
aanvraag bankrekening bij Rabobank 

• Juni 2021: online zeRen website. Starten publiciteit en benaderen sponsoren voor de eerste 
sponsorac%e voor Michael Walbeek. 

• Juli / augustus 2021: specifieke ac%es in het centrum van de stad Zaltbommel 

• Juli / augustus 2021: aanschaf rolstoelbus met een waarde van 20.000 euro 

• Juli / augustus 2021: opstellen gebruikersovereenkomst rolstoelbus 

• Augustus / september 2021: verspreiden digitale nieuwsbrief 


