Meerjaren beleidsplan 2016 – 2023
bijgewerkt: 5 november 2018
Versie: 0.4
Vastgesteld op : 5 november 2018

Datum: 05-11-2018

Versie: 0.4

Pagina: 1

Inhoud
Voorwoord..........................................................................................................3
Bestuur..............................................................................................................4
Voorzitter........................................................................................................4
Secretaris.......................................................................................................4
Penningmeester...............................................................................................4
Besluitvorming.................................................................................................4
Huishoudelijk reglement....................................................................................4
Vrijwilligersbeleid.............................................................................................4
Doelstellingen.....................................................................................................5
Motto.............................................................................................................5
Wat gaan we doen...............................................................................................6
Hoe gaan we de doelstellingen realiseren................................................................7
Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd...................................................................8
Financieel.........................................................................................................10
Jaarrekening 2017..........................................................................................10
Begroting 2018..............................................................................................12
Voorraden 1 januari 2018................................................................................12
Sponsoring.......................................................................................................13
Wat voor sponsoren zoeken we........................................................................13
Tegenprestatie...............................................................................................13
Sponsoring zoeken.........................................................................................14
Hoe besteden we het sponsor geld....................................................................14
Vrijstelling voertuig reglement.............................................................................15
BESLUIT:......................................................................................................15
Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting.......................................................................16
Promotiemiddelen..............................................................................................17
Samenwerking..................................................................................................18
Informatiebronnen.............................................................................................18
Vrijwilligers.......................................................................................................19
Gastrijders....................................................................................................19
Deelname aan evenementen van andere groepen...............................................19
Gedragsregels................................................................................................19
Training en opleiding.......................................................................................19
Voertuigen........................................................................................................20
Voertuigen vaste vrijwilligers............................................................................20
Voertuigen niet gebonden vrijwilligers...............................................................20
Eigen collectie...................................................................................................20
AVG - Europese privacywetgeving........................................................................21
Toekomst.........................................................................................................22
Datum: 05-11-2018

Versie: 0.4

Pagina: 2

Voorwoord
De Stichting police-service.nl is een initiatief van een groep vrijwilligers die kinderen en
jong volwassenen met een beperking terminale en/of psychische ziekte van deze
doelgroep waar mogelijk te veraangenamen. Daarmee willen wij deze doelgroep positief
ondersteunen.
Wij proberen op zoveel mogelijk manieren aanwezig te zijn op evenementen waar onze
doelgroep aanwezig is en hen een fijne dag te bezorgen door onze deelname. Ook
verlenen we ondersteuning aan laatste wensen en of wensritten van onze doelgroep.
Zoals gezegd is bestaat de stichting volledig uit zeer enthousiaste vrijwilligers die hun
energie en voertuigen inzetten om onze doelstelling waar te maken. Dit is uiteraard
afhankelijk van de financiële middelen die ons ter beschikking staan. We zijn als
stichting open en eerlijk over onze activiteiten en de manier waarop wij onze financiën
beheren. We zijn qua inkomsten geheel afhankelijk van onze eigen middelen, sponsors
en particuliere giften.
Op de volgende pagina's worden de doelen die we nastreven verder uitgewerkt en
onderbouwd.
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Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen.
Voorzitter

Wiert Jan Huttema
Secretaris

Ben Snelders
Penningmeester

Leo Huisman
Besluitvorming

Besloten is door het bestuur dat alle vrijwilligers mee mogen denken en beslissen bij alle
besluiten die de stichting neemt. We zijn van mening dat iedereen betrokken bij de
stichting daar recht op heeft. We zullen besluiten dan ook altijd nemen na een
uitgebreide discussie en het liefst met goedkeuring van alle vrijwilligers die de minimale
jaarlijkse bijdrage hebben voldaan. Uiteraard is enkel het bestuur bevoegd om besluiten
te nemen maar we willen dus altijd de goedkeuring van de vrijwilligers.
Huishoudelijk reglement

Er is een voorlopig huishoudelijk reglement opgesteld dat momenteel gereed is om door
het bestuur te worden vastgesteld.
Huishoudelijk reglement van de Stichting Police-Service Versie 1.1
Vrijwilligersbeleid

Er dient nog een document te worden opgesteld aangaande het vrijwilligers beleid.
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Doelstellingen.
De Stichting Police-Service.nl is opgericht om de volgende doelstellingen na te streven.
Het doel van de stichting is
a) Het ondersteunen van
1. evenementen voor kinderen en evenementen georganiseerd door en/of voor
hulpdiensten gericht op het grote publiek of het hulpverleningspersoneel;
2. alle activiteiten waar het bestuur van vindt dat het onze ondersteuning
verdient;
b) het verzamelen van een collectie hulpverleningsvoertuigen met bijbehorende
uitrusting en uniformen;
en het verrichten van alle verdere handeling, die hiermee in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ter beschikking
stellen en in stand houden van bijzondere voertuigen, zoals Amerikaanse politie-,
brandweer- en andere hulpverleningsvoertuigen, en de daarbij behorende uitrusting en
aankleding.
Motto

Als motto voor onze activiteiten is gekozen
“Voor de lach van een kind”
Dit motto verwoord het beste onze instelling.
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Wat gaan we doen
De stichting tracht haar doelen te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en
verder door:
a) Het binnen de mogelijkheden van de stichting en het wettelijke kaders
ondersteunen van organisaties die evenementen organiseren die aan onze
doelstellingen voldoen.
b) Het aanwezig zijn op dergelijke evenementen en daar met onze voertuigen een
bijdrage aan leveren.
c) Het verwerven van financiële middelen om deelname aan evenementen mogelijk
te maken.
d) Het verwerven van financiële middelen om de brandstofkosten van onze
voertuigen en de voertuigen van onze vrijwilligers te kunnen bekostigen
e) Het verwerven van financiële middelen om de voertuigen te kunnen onderhouden
en in stand houden.
f) Het verwerven van financiële middelen voor en/of materiële sponsoring van
cadeaus voor de doelgroep.
g) Het realiseren van vrijstelling van onze voertuigen voor motor rijtuigen belasting
h) Het verder opbouwen en ondersteunen van ons vrijwilligers bestand.
i) Het helpen onderhouden en in stand houden van de voertuigen van onze
vrijwilligers.
j) Het opbouwen en in stand houden van een verzameling voertuigen en de
bijbehorende uitrusting en uniformen.
k) Het opbouwen van kennis om de voertuigen te kunnen onderhouden en in stand
houden.
l) Het onderhouden van onze website.
m)Het verrichten van alles wat nodig is om onze doelstellingen te kunnen realiseren.
Nadrukkelijk willen we er wijzen op dat de stichting geen winstoogmerk en geen
betaalde krachten heeft. Alle activiteiten en werkzaamheden worden voor 100%
belangeloos verricht door vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding,
uitgezonderd de door hen gemaakte kosten welke op vertoon van bonnen vergoed zullen
worden voor zover daar behoefte aan is.
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Hoe gaan we de doelstellingen realiseren
Het succesvol realiseren van de genoemde doelstellingen vergt uiteraard een
een gedegen benadering. We proberen hieronder aan te geven hoe we dit proberen te
realiseren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

We gaan contact leggen en onderhouden organisatoren van evenementen
waarop onze doelgroep aanwezig is.
We gaan contact leggen met de organisatoren van open dagen van Politie en
Brandweer.
We gaan contact leggen met politie organisaties om zo onze stichting
bekendheid te geven.
We willen deelnemen aan Hoogvliegerdagen, Dreamnight at the Zoo en andere
evenementen.
We willen ons inzetten voor (laatste) wensritten en wensritten op verzoek
organiseren c.q. ondersteunen we zullen daarvoor contacten gaan leggen en een
draaiboek ontwikkelen.
We willen deelnemen aan Truckruns
We gaan op zoek naar nieuwe vrijwilligers met hulpverlenings- voertuigen.
We willen contact leggen met het ministerie van infra structuur en milieu en een
vrijstelling aanvragen voor het hebben van optische en geluidsapparatuur op
onze voertuigen.
We willen contact leggen met het ministerie van financiën aangaande vrijstelling
motorrijtuigenbelasting.
We gaan actief op zoek naar grote en kleine sponsoren.
We gaan een diploma ontwikkel om weg te geven aan kinderen.
We willen patches ontwikkelen.
We willen stickers ontwikkelen om weg te geven aan kinderen.
We willen kijken of we een verzekeraar kunnen vinden die onze voertuigen
goedkoper c.q. als sponsoring wil verzekeren.
We willen projecten op gaan zetten om zieke kinderen te ondersteunen
We willen gaan kijken hoe we als stichting eigen collectie voertuigen kunnen
opbouwen met alle bijbehorende materialen en uniformen. Financieel gezien is
dit een toekomstig project.
We willen de ANBI-status bij de Belastingdienst aanvragen.
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Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Na een korte periode is door de initiatiefnemers, Wiert Huttema, Ben Snelders
en Leo Huisman, de stichting Police-Service.nl op 5 augustus 2016 opgericht op
het kantoor van notaris Wery te Dordrecht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder
nummer 66607337
Het domein police-service.nl is geclaimd en er is een website ontwikkeld die
druk bezocht wordt.
Er zijn contacten gelegd met diverse organisaties zoals Stichting Hoogvliegers,
Stichting Doe een wens en Stichting Dreamnight at the zoo.
Er hebben ondertussen meerdere vrijwilligers deelgenomen aan activiteiten
onder de vlag van onze stichting.
Er is een logo ontworpen op basis van de 7 puntige ster van de California
Highway Patrol.
Er is een diploma ontwikkeld en gedrukt. Dit diploma wordt sinds 2018 op
evenementen uitgereikt aan kinderen die ons bezoeken. Op dit moment zijn er
3500 stuks van gedrukt en uitgereikt (oktober 2018). We kwamen er minsten
3500 tekort.
Er is een sticker ontwikkeld die weg geven wordt aan kinderen belangstellenden
Er is een geborduurde patch ontworpen in zwart/wit tinten die gebruikt wordt op
petjes en kleding en die wordt weggeven als relatie geschenk.
Er is een mugshot installatie opgezet en uitgetest. Gebleken is dat het in de
huidige vorm teveel werk is voor de vrijwilligers om dit gedurende een
evenement te bemannen. Een andere opzet wordt nu ontwikkeld.
We hebben deelgenomen aan diverse open dagen van Politie en Brandweer.
We hebben deelgenomen aan diverse Hoogvliegerdagen.
We hebben in 2016 en 2018 deelgenomen aan Rescue Vlissingen. We willen een
vaste waarde worden op dit twee jarige evenement.
We hebben in 2018 deelgenomen aan Search and Rescue Katwijk.
We hebben contact gelegd met het ministerie van infra structuur en milieu en
hebben een vrijstelling gekregen voor het hebben van optische en
geluidsapparatuur op onze voertuigen. Tevens hebben we vrijstelling gekregen
voor diverse artikelen van het reglement voertuigen. Deze vrijstelling is
verleend voor de duur van 5 jaar en loopt tot juli 2022. Er wordt hiervoor een
register van voertuigen bijgehouden.
Er is contact gelegd met het ministerie van financiën aangaande vrijstelling
motorrijtuigenbelasting. Deze zaak loopt nog.
Er is een standaard sponsor brief opgesteld.
Er zijn contacten gelegd met mogelijke sponsoren. Tot op heden is er echter nog
geen positief resultaat te melden.
Het beleidsplan is opgezet en onderhouden.
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20. We zijn bezig met het aanvragen van de ANBI-status bij de Belastingdienst. We
zullen als we deze status krijgen uiteraard aan alle voorwaarden blijven voldoen.
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Financieel
Om als stichting financieel te overleven hebben we inkomsten nodig. Hieronder
beschrijven we hoe we dit denken te kunnen gaan realiseren
1. Privé bijdragen
◦ Onze vaste vrijwilligers betalen minimaal 100 euro per jaar ten behoeve van
promotie materiaal.
◦ Los vast vrijwilligers vragen we een financiële bijdrage om ons te
ondersteunen. Dit is echter geen verplichting. Immers zij stellen tijd en een
voertuig beschikbaar.
◦ Onze vrijwilligers rijden belangeloos en betalen zelf benzine,
motorrijtuigenbelasting en verzekeringen voor hun voertuigen.
◦ Tijd en energie wordt geschonken aan de stichting.
2. Sponsoring
◦ We benaderen actief mogelijke sponsoren. Uiteraard kijken we hierbij naar de
aard van de bedrijven of hun doelstellingen aan sluiten bij onze
werkzaamheden.
3. Donaties
◦ We vragen een kleine bijdrage van vrijwilligers die een enkele maal meerijden.
◦ We vragen donaties van het publiek en fondsen die het werk van onze stichting
financieel willen ondersteunen zonder daar een tegen prestatie voor te vragen.
4. Schenkingen
◦ Schenkingen en legaten zijn uiteraard meer dan welkom. We zijn daar echter
(nog) niet actief naar op zoek.
5. Subsidies
◦ We zoeken subsidies voor toekomstige projecten. Eea moet nog worden
uitgewerkt
6. Betaalde optredens
◦ Indien gewenst kunnen onze voertuigen en vrijwilligers ingehuurd worden voor
(commerciële) activiteiten
7. Overige inkomsten
◦ We staan open voor alle andere legale inkomens stromen
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Jaarrekening 2017

Debet
Sponsoring
Donaties vrijwilligers
Intocht Sinterklaas
Giften
Donatie InstantWeb t.b.v.
Website

Credit
0,00 Promotie-uitingen
400,00
• Visitekaartjes
50,00
• Diploma's 1000 st
0,00
• Stickers 1000 st
42,50 Domein plus website

32,97
82,40
55,99
42,50

Magneetborden

71,90

Rente

1,26

Saldo 2016

0,61

Totaal Debet

494,37 Totaal Credit
Restant
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Begroting 2018

Op dit moment is onze jaarbegroting gebaseerd op onze inkomsten uit vrijwillige
bijdragen. We rekenen onszelf niet rijk.
Debet

Credit

Sponsoring
Donaties
Giften

0,00 Promotie-uitingen
500,00
• 25 Patches + petjes
0,00
• Diploma's 2500 st.

Eigen vermogen

190,00 Domein plus website
Onvoorzien

Totaal Debet

690,00 Totaal Credit

440,00
190,00
42,50
17,50
690,00

Kortom een zeer beperkte begroting voor 2018.
Voorraden 1 januari 2018

Diploma's
Stickers
Visitekaartjes
Magneetborden
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Sponsoring
We zoeken diverse sponsors voor het financieel ondersteunen van onze stichting. We
zijn bezig met de procedure om ANBI erkent te worden door de belastingdienst en
verwachten dit begin 2019 af te ronden zodat onze sponsoren fiscale voordelen krijgen.
Wat voor sponsoren zoeken we

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Brandstof sponsor die (een deel) van de brandstofkosten voor zijn rekening
neemt.
Diploma Sponsor.
Evenement sponsor die de kosten om aan een bepaald evenement deel te nemen
voor zijn rekening neemt.
Een sponsor voor freebies om aan de kinderen te schenken als herinnering. We
denken aan “Chipper” achtige knuffels. Chipper is de mascotte van de California
Highway Patrol. Maar ook aan stickers, badges en patches van ons logo.
Een sponsor die voor ons een Chipper kostuum wil financieren.
Een sponsor die onze verzekeringskosten wil sponsoren geheel of gedeeltelijk.
Een sponsor die een chp tent voor evenementen wil bekostigen.
We zoeken een sponsor voor het onderhoud van de auto's en motoren.
En uiteraard zoeken we sponsors die zonder tegenprestatie iets voor ons kunnen
en willen betekenen.

Tegenprestatie

Uiteraard zijn er diverse vormen van tegenprestatie mogelijk. Maar e.e.a. zal altijd in
overleg met de sponsor worden vastgelegd in een sponsor contract.
•
•
•

•
•
•

Vermelding op de website van de Stichting onder sponsors.
Vermelding op fysieke promotie-uitingen van de stichting.
Het tegen gereduceerd tarief beschikbaar stellen van een voertuig voor
promotionele activiteiten van het betreffende bedrijf. Dit zal in overleg met de
sponsor nader worden ingevuld.
Promotie op Facebook en andere sociale media.
Banners en beachvlaggen op evenementen hoort uiteraard ook tot de
mogelijkheden.
Wij staan open voor eventuele andere suggesties.

Sponsoring zoeken

In december 2017 zijn we begonnen met het actief benaderen van mogelijk sponsoren.
De eerste poging is verstuurd aan Coolblue BV hun motto komt erg met ons motto
overeen. Helaas hebben ze nooit de moeite gedaan om op onze brief te reageren.
In 2018 gaan we het zoeken naar sponsoren intensiveren. We zijn van plan om een flink
Datum: 05-11-2018
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aantal bedrijven te benaderen.
Er is een standaard sponsor verzoek brief opgesteld die per sponsor wordt
gepersonaliseerd en geactualiseerd. Het bepalen aan wie we een verzoek sturen is nog
niet echt uitgekristalliseerd en behoeft nog verbetering. Ook is er nog geen verdere
procedure opgesteld over hoe we sponsors benaderen en behandelen. Kortom daar is
nog werk aan de winkel.
Hoe besteden we het sponsor geld

Uiteraard worden alle middels sponsoring verkregen fondsen gebruikt in overleg met de
sponsor. Indien er geld overblijft omdat de aanschaf goedkoper of de kosten lager waren
dan zal in overleg met de sponsor worden bepaald wat er met het restant gaat
gebeuren.
Alle financiële middelen welke wij op welke wijze dan ook genereren worden
rechtstreeks en geheel gebruikt voor het invulling geven aan de doelstellingen van de
Stichting. Er zullen geen vergoedingen verstrekt worden aan de vrijwilligers en/of
bestuursleden. Anders dan voor in overleg gemaakte kosten van bv kantoor materiaal
en postzegels.
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Vrijstelling voertuig reglement
Op 14 juli 2018 heeft het bestuur een ontheffing van het voertuig reglement
aangevraagd bij de minister van Infrastructuur en milieu. Op 25 juli ontvingen we via
Rijkswaterstaat de gevraagde vrijstelling van de minister.
BESLUIT:

Aan de Stichting police-service.nl, ten dienste van de medewerkers en
vrijwilligers ten bate van het realiseren van wensritten en de begeleiding
hiervan, uitgevoerd met (replica’s) van historische
hulpverleningsvoertuigen, binnen heel Nederland, voor alle wegen, tot
en met 31 juli 2022, vrijstelling te verlenen van:
a. het bepaalde in het volgende artikelen van de Regeling voertuigen:
5.2.65,eerste lid, ten aanzien van de retro reflecterende voorziening;
5.2.65, tweede lid, voor het hebben van een lichtarmatuur voor een
zwaailicht en een zwaaibalk, alsmede frontflitsers;
5.2.71, derde lid, voor het hebben van een (Amerikaanse) sirene;
Verder is een ontheffing verleent voor een aantal andere artikelen en verkeersborden.
Dit alles enkel en alleen tijdens evenementen.
Voorwaarde is dat er een register van kentekens wordt bijgehouden van voertuigen
waarvoor een vrijstelling is uitgeschreven door de voorzitter van de stichting.
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Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting
Op 23 oktober hebben we een brief gestuurd aan de staatssecretaris van financiën de
heer Menno Snel met de vraag of we een vrijstelling motor rijtuigen belasting kunnen
krijgen voor onze voertuigen waarmee wensritten worden uitgevoerd.
Momenteel wordt er een vrijstelling voor wensritten genoemd in het formulier
“Verzoek Motorrijtuigenbelasting Vrijstelling” op de website van de belastingdienst. De
tekst staat hieronder
“Onder deze vrijstelling valt ook vervoer met een ambulance van
ernstig zieken of zwaar gehandicapten in verband met het in
vervulling laten gaan van een doorgaans laatste wens.”
Graag zouden we deze tekst aangepast zien zodat ook onze voertuigen hier van gebruik
kunnen maken.
“Onder deze vrijstelling valt ook vervoer en/of begeleiding met een
hulpverlenings- voertuig van ernstig zieken of zwaar gehandicapten in
verband met het in vervulling laten gaan van een doorgaans laatste wens.”
We wachten af hoe de staatssecretaris hierop reageert.
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Promotiemiddelen
Momenteel beschikt de stichting over diploma's, stickers, visitekaartjes en patches.

Uitdeel sticker

Diploma dat wordt uitgedeeld

Er is een aparte sticker ontwikkeld voor
Police Deputy. Er is echter nog geen
funding om deze in productie te nemen

Om gasten van een wensrit een aandenken
te geven willen we graag een knuffel
ontwikkelen om uit te delen

Verder zijn er flyers in ontwikkeling om weg te geven aan het publiek op evenementen.
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Samenwerking
Er is door het bestuur samenwerking gezocht met de volgende instellingen
Stichting Opkikker.
Stichting Hoogvliegers.
Stichting Kinderdroomwens.
Stichting Doe een Wens.
Stichting De Oppepper.
Stichting Dreamnight at the Zoo.
Politie regio Haaglanden.
Politie regio Ijsselland
Stichting Rescue Vlissingen.
Stichting Noah4all.
Stichting Truckrun Spijkenisse.
Informatiebronnen
We zoeken regelmatig het internet af naar activiteiten, evenementen en organisaties
waar we aan deel kunnen nemen of waar we mee kunnen samenwerken
Facebook pagina's van diverse organisaties worden gemonitord. Bv de Overkoepelende
Stichting Chauffeursactiviteiten voor wat betreft Truckruns en de diverse
veiligheidsregio’s voor Opendagen.

Datum: 05-11-2018

Versie: 0.4

Pagina: 18

Vrijwilligers
Momenteel zijn er 5 vaste vrijwilligers en 7 personen die met enige regelmaat met ons
evenementen bezoeken. Vaste vrijwilligers zijn personen die jaarlijks minimaal 100 euro
storten in de stichtings- kas. En die regelmatig meegaan naar evenementen.
Gastrijders

We willen deze gast rijders graag als vaste vrijwilligers in ons bestand opnemen. We
stellen hun deelname aan evenementen zeer op prijs. Uit privacy overwegingen worden
in dit document verder geen namen genoemd.
Deelname aan evenementen van andere groepen

Het maakt voor het bestuur en vrijwilligers niet uit als vrijwilligers activiteiten van
andere groepen zoals de DAPD en PVGNL ook bijwonen. Ons standpunt is dat een ieder
daar vrij in is. Echter ons promotie materiaal voor de kinderen mag daar niet gebruikt
worden.
Gedragsregels

Alle vrijwilligers worden geacht zich te houden aan de gedragsregels die zijn opgesteld
door het bestuur en die beschreven staan in het document
“Gedragsregels van de Stichting Police-service versie 0.1”
In grote lijnen komt het er op neer dat we ons niet zullen gedragen als politie-agenten
of verkeersregelaars zonder uitdrukkelijke toestemming van de begeleidende politie of
marechaussee. Dat we nooit (nep) wapens dragen, wel is het toegestaan om bv een
wapenstok vast aan het voertuig te bevestigen en dat we ons aan de geldende
verkeersregels en wetten houden.
Training en opleiding.

Op dit moment is er geen budget om onze vrijwilligers op te leiden tot bv officiële
verkeersregelaars of om een uitgebreide voertuigbeheersings- training c.q. rijopleiding
aan te bieden. Uiteraard is dit wel iets waar het bestuur over nadenkt.
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Voertuigen
Momenteel kan de stichting met verschillende voertuigen deelnemen aan evenementen.
Voertuigen vaste vrijwilligers

Ford Crown Vic
Ford Crown Vic
Kawasaki Police
Kawasaki Police
Kawasaki Police
BMW 1100 Rt-P
BMW 1100 Rt-P

P California State Police.
P California State University
P Nantucket Fire Brigade
California Highway Patrol
Pentagon police

Voertuigen niet gebonden vrijwilligers.

Fury
Crown Vic
Harley Davidson
Harley Davidson
Kawasaki Police C California State Police.
BMW 1100 Rt-P California Highway Patrol
Eigen collectie
Momenteel heeft de stichting geen voertuigen in eigendom. We streven er echter wel
naar om een eigen collectie op te bouwen. Het is echter van ondergeschikt belang.
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AVG - Europese privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze
verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
De gegevens van onze vrijwilligers zijn beschermd onder deze wet, we verzamelen
derhalve behalve Naams en voertuig gegevens geen andere data van onze vrijwilligers.
Gegevens van onze gasten en bezoekers worden niet verzameld.
We zullen nauwlettend in de gaten houden of onze website aan de regels van de AVG
Gekeken moet worden of foto's geplaatst op de website voldoen aan de AVG. Gezichten
van kinderen op foto's waarvan niet bekend is of er toestemming is verleend om de foto
te tonen dienen onherkenbaar gemaakt te worden.
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Toekomst
Ons doel, het ondersteunen van evenementen voor kinderen en evenementen
georganiseerd door en/of voor hulpdiensten gericht op het grote publiek of het
hulpverleningspersoneel, hebben we de afgelopen seizoenen redelijk goed weten te
realiseren. We willen hier uiteraard de komende jaren mee doorgaan en uitbreiden. Het
streven is om minimaal 10 tot 15 evenementen in de periode mei – oktober te
bezoeken. Ook voor (laatste) wensritten zetten we ons volledig in. We werken hiervoor
graag samen met organisaties die zich hebben bewezen in het verleden.
Onze kracht is het snel kunnen reageren op vragen uit het veld. Wij kunnen dat omdat
onze organisatie compact is en zeer gedreven. Wensritten kunnen derhalve snel
georganiseerd worden.
Voor de nabije toekomst moeten we ons concentreren op het verbeteren van onze
financiële positie. We worden constant tegengehouden door gebrek aan fondsen. We
zullen derhalve volop inzetten op het verkrijgen van sponsors.
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