Beleidsplan

Beleid en strategie:

Sporten zorgt voor een goede lichamelijke conditie, werkt ontspannend en is vaak een
sociale activiteit.
Het bestuur, maar ook de leden van onze vereniging, hebben het streven om deze sport
bekend maken bij een groter publiek, de sport is zo goed als onbekend.
Het promoten van de sport doen wij bijvoorbeeld om via Facebook en dergelijke mensen te
berichten van onze activiteiten. Tevens hebben wij nauw contact met Joris van Impelen van
Gehandicapten Sport Nederland om er voor zorg te dragen dat de sport op zo’n positieve
manier naar buiten treedt.
Zo werd er op 27 januari 2018, een wedstrijd gespeeld door een gecombineerd team van
spelers van de Amstel Tigers en de Polar Bears tegen het Para ijshockey team van de
Phantoms Deurne. Dit voor aanvang van de wedstrijd van die ijshockey teams in de BENE
liga. Puur ter promotie van de sport.
Als het ledental gestegen is, kunnen we vaker dit soort promotie’s organiseren.
Als er een compleet team is kan er een soort van kleine competitie worden opgezet waar de
Para ijshockey verenigingen van Nederland en Belgie het tegen elkaar opnemen.
Maar zo ver is het nog niet. De sport zal eerst moeten groeien dus richten we ons op de
breedte sport.

Donatie’s:
Alle donaties zullen besteed worden aan de sport. Bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden, de beloning is beperkt tot een onkostenvergoeding.
Bestuursleden zijn niet zelfstandig bevoegd en kunnen nooit zelfstandig handelen.
Onze begroting is in pdf te zien. Aangezien we als vereniging net zijn opgericht is er tot op
heden alleen maar een begroting, en zullen de cijfers aan het einde van het seizoen worden
bijgewerkt en worden gepresenteerd (ter goedkeuring) tijdens de ledenvergadering.
Onze vereniging heeft voor 100% het doel om de Para ijshockey sport te promoten en uit te
voeren. Er word geen onderscheidt gemaakt tussen valide en minder valide mensen. Een
ieder die over een goede arm functie beschikt kan hier aan meedoen.

Wij streven niet naar het behalen van enige winst. Indien er aan het einde van het seizoen
nog vermogen beschikbaar is (door onverwachte donaties), zal dat voor het komende
seizoen gereserveerd worden en zal dit besteed worden aan de sport (materialen) en aan
het bekend maken van de sport.
Alle donaties zullen besteed worden aan de sport. Bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden, de beloning is beperkt tot een onkostenvergoeding.
Iedereen bij onze vereniging is betrokken bij de sport en de mensen die daar rechtstreeks bij
betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen:
Geen van de bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen zijn ooit
veroordeeld.
Geld dat overblijft na opheffing van de vereniging zal worden besteed aan een ANBI met een
soortgelijk doel.
Vereniging:
Postadres:
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Polar Bears,
Zegenstraat 53b, 3082 XP Rotterdam
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Activiteiten word gehouden op de ijsbaan in Dordrecht
Sportboulevard Dordrecht
Fanny Blankers-Koenweg 10
3318 AX Dordrecht
Het bestuur bestaat uit:
•
•
•

voorzitter: Frans van der Velden
penningmeester: Patricia van der Weijde
secretaris: Nicolette Kooyman

