Beleidsplan Zaandewandel 2019 - 2022

INLEIDING
Initiatiefnemer van [Z]aan de Wandel (Zdw) is Dick Dekker, mede-eigenaar van ProMobility
te Wormerveer. In 1994 verloor Dick zijn moeder op 53-jarige leeftijd nadat zij voor de
tweede keer werd getroffen door de ziekte borstkanker. “Deze ziekte trekt een enorme
wissel op het leven van deze vrouw en haar directe omgeving. Het is daarom heel belangrijk
dat er geld beschikbaar is én blijft voor de strijd tegen deze ingrijpende ziekte. Vanwege
mijn achtergrond wil ik graag een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Daarom ben ik
in 2011 gestart met [Z]aan de Wandel, een gezellige wandeltocht door de mooie Zaanstreek,
om geld in te zamelen voor onderzoek, preventie en behandeling.”
Vanaf de eerste editie van Zdw op 11 september 2011 heeft Zdw zich ontwikkeld als een
jaarlijks succesvol terugkerend Zaans Wandelevent.
In de afgelopen 8 edities, tot nu toe, is er een bedrag van ruim € 480.000,00 door de
deelnemers, bij elkaar gewandeld.
De opbrengsten zijn over de afgelopen jaren gedoneerd aan het Antoni van Leeuwenhoek
(AVL), het Zaans Medisch Centrum (ZMC) en Centrum voor leven met kanker | Anna’s Huis
(Anna’s Huis).
Na een periode van een intensieve samenwerking met 5 Zaanse Rotary Clubs, met
betrekking tot de jaarlijkse organisatie van Zdw is het moment nu aangebroken om Zdw
voor de komende 5 jaar een nieuwe richting te formuleren.

Toekomst |
1. Zdw is een regionaal erkend MVO-platform, dat de Zaanse samenleving, in al haar
diversiteit, bij elkaar brengt, over de as van de ziekte “(borst)kanker.
2. Door deelname aan Zdw is eenieder zich ervan bewust, dat zij actief een bijdrage
leveren, aan onderzoek door het AVL naar borstkanker en aan het optimaliseren van
de behandeling én de (na)zorg, voor mensen en hun naasten, waarin de ziekte
kanker een centrale plek inneemt in hun dagelijks leven en hun dagelijks bestaan.
3. Zdw in de Zaanstreek nog scherper te positioneren als een sterk merk, dat door
“Sterk met Elkaar” verbinding tussen mensen tot stand brengt met als doel dat
iedereen zich gezien en omarmd voelt.
4. In 2020 viert Zaandewandel haar 10e editie, doel is om in deze editie een start te
maken het veelzijdige Zaanse inwonersprofiel, nog meer terug te zien in deze editie
en een recordbedrag op te halen van Euro 125.000.
Verdieping Zdw en doelstellingen 2020
Om deze doelstellingen te realiseren is een verdieping nodig op de positionering van
Zaandewandel en een analyse van de activiteiten en wapenfeiten. Daarom is er met een
aantal mensen, die in de afgelopen jaren zeer nauw actief betrokken zijn geweest bij de
organisatie van Zdw, een brainstormsessie geweest.
Centrale vraag: wat is Zdw, welk gevoel geeft dit event aan de deelnemers, op welke wijze
kan Zdw als platform verder ontwikkeld worden en welke stappen dienen dan gemaakt te
worden?
Een weerslag van deze brainstormsessie is vast gelegd in onderstaand “moodboard”

Aan de hand van dit “moodboard” kunnen door het bestuur van Stichting Zdw, de
onderstaande doelstellingen verder worden aangescherpt:
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Het bestuur van Zdw wil op de dag van Zdw, inspireren en verbinden, waarin voor eenieder
helder en duidelijk wordt, dat een inclusieve en diverse samenleving, kleur, inhoud en glans
geeft aan ons leven én aan onze Zaanse samenleving.
Daarbij dient iedereen het gevoel te hebben, dat zij actief hebben bijgedragen aan de
doelstellingen van Zdw.
Het motto van Zdw “Sterk met Elkaar”, dient in al haar allure en gevoel, voor eenieder
gezien en gevoeld te worden.
Na deelname dient eenieder, met meer kracht en energie naar huis te gaan, dan ze die
ochtend van huis zijn vertrokken. Bekend zijn met het platform en de psychosociale zorg die
geleverd wordt door Anna’s Huis.
Sterk met elkaar krijgt verder inhoud en betekenis voor alle aanwezigen en is de verbinding
tijdens de dag en erna.
Om de Zaanse samenleving in al haar diversiteit, te activeren, te enthousiasmeren en te
mobiliseren, dienen de onderstaande partijen actief te worden benaderd en te worden
aangesloten om actief de doelstellingen van Zdw te omarmen en daarin partij te worden en
een tastbare bijdrage daaraan te leveren.
1. Scholen | Opleiding & Onderwijs
2. Sportclubs | Verenigingen
3. Bedrijfsleven | Stichtingen |
4. Multiculturele Samenleving | Diversiteit & Inclusiviteit

Deze vier genoemde partijen worden, vanuit eenieder hiervoor gevormde aparte
commissie, proactief benaderd, hierbij zijn door elke commissie, duidelijke en realistische
doelstellingen geformuleerd. Naast de doelstelling is er per commissie een plan van aanpak,
goedgekeurd door het bestuur. Na elke vergadering van het kernteam met de commissies
wordt het verslag van deze besprekingen teruggekoppeld aan het bestuur.
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Zdw committeert zich voor een periode van drie jaar (2019, 2020, 2021), naast het
financieel ondersteunen van het AVL en daarbij specifiek het onderzoeksteam van Sabine
Lynn, aan het Centrum voor Leven met kanker Zaanstreek | Anna’s Huis vanuit de
opbrengsten van Zdw. Doel is het blijvend stimuleren en optimaliseren van de behandeling
en de zorg van mensen die leven met kanker.
De verdeling van de opbrengsten, die gerealiseerd worden vanuit de initiatieven rond Zdw,
dan wel die worden ontvangen vanuit diverse donaties zullen evenredig worden verdeeld
tussen het AVL en Anna’s Huis.
Daarbij wordt vooraf rekening gehouden, met die donaties/opbrengsten, die vooraf door
partijen, duidelijk geadresseerd zijn, aan welk doel zij willen doneren, dit dan vanuit de
gezamenlijke opbrengsten welke op de bankrekening door Stichting Zdw zijn ontvangen.
De dag van Zaandewandel is de dag, dat eenieder samenkomt en de dag, dat alle
initiatieven, die gedurende een jaar zijn genomen en een bijdrage hebben geleverd aan de
doelstellingen van Zdw, worden gevierd en benoemd.
GEGEVENS VAN DE STICHTING
-

Stichting (Z)aan de Wandel, statutaire zetel Zaanstad
RSIN/fiscaalnummer: 851827305
Website: www.zaandewandel.nl
Email: info@zaandewandel.nl
Soldaatweg 11, 1521 RK Wormerveer
Telefoon: 075-6420100
KvK nummer: 55707467
Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel:
a. het initiëren / organiseren van initiatieven de bijdragen aan het werven van
financiële middelen, die aangewend kunnen worden, voor het ondersteunen
van initiatieven die bijdragen aan het (blijvend) optimaliseren van de
behandeling en zorg (waaronder ook begrepen de psychosociale zorg) alsmede
(wetenschappelijk) onderzoek naar kanker van mensen die leven met kanker in
de Zaanstreek.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren
van evenementen en activiteiten.

De stichting (Z)aan de Wandel heeft thans nog geen ANBI-status of CBF-erkenning.
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BESTUUR:
Het bestuur van (Z)aan de Wandel wordt gevormd door de navolgende bestuursleden:
Voorzitter:
Dick Dekker, geboren 21-03-1963 te Zaandam,
Datum in functie: 09-07-2012
Secretaris:
Rachel Alyda Maria de Jong-Gosselink, geboren 08-01-1965 te Dordrecht,
Datum in functie: 14-04-2014
Penningmeester: Rudy Jan Keinemans, geboren 01-12-1961 te Wonseradeel
Datum in functie: 14-04-2014
Bestuurslid:
Matthijs Gerardus Robert de Visser, geboren 18-09-1962 te Amsterdam
Datum in functie: 05-09-2013
Bestuurslid:
Hendrik Jan Jacobs, geboren 22-11-1968 te Zaandam
Datum in functie: 05-09-2013
Vertegenwoordiging:
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, de vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om
de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Beloningsbeleid Bestuur en Commissies:
Het bestuur en de commissies krijgen geen beloning voor haar werkzaamheden, slechts
gemaakte onkosten worden vergoed er bestaat geen vacatiegeld (vergoeding voor het
voorbereiden en bijwonen van vergaderingen).
FINANCIËN
Het bestaansdoel van de stichting is het inzamelen van gelden om de gekozen doelen te
ondersteunen. Fondsenwerving en donaties worden gevraagd van ondernemers en
particulieren door middel van het meelopen met de wandeltocht, het ondersteunen van de
Club van 100 of het meedoen met een evenement van de Vrienden van (Z)aan de Wandel.
Allen gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke opbrengst.
De stichting houdt geen vermogen aan. Jaarlijks wordt het opgehaalde resultaat verdeeld
onder de te ondersteunen doelen.
Commissies:
1. Nieuwe aanwas: sportclubs, jeugd(scholen), multicultureel
2. Sponsoring: sponsoring in natura, Fondsenwerving, aanmelding
bedrijventeams,
3. Vrijwilligers: De dag, voor evenementen,
4. De Dag: locatie, pitstops, Route, particuliere lopers, entertainment,
horeca
5. Financiën: aanmeldingen, betalingen, inkomsten, uitgaven.
6. Vrienden van [Z]dW, ZaanTafel, lopers die extra inschrijfgeld betalen
7. Club van 100, jaarlijks minimaal 100 bedrijven of personen die 100 euro
doneren en evt. meelopen
8. Communicatie: website, online (sociale media), offline

PARTNERS:
De organisatie van [Z]aan de Wandel is niet mogelijk zonder de hulp van onze zeer
gewaardeerde partners. We zijn enorm dankbaar voor de hulp van:
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Al onze enthousiaste vrijwilligers
De Rotaryclubs van de Zaanstreek
Vrijwillige Brandweer Zaandijk
Carebo
Gemeente Zaanstad
Praktijkschool de Faam
Topsportcentrum De Koog
About:blank
Vanderlaangroep
En al die andere bedrijven die ons door de jaren hebben geholpen met allerlei goederen en
diensten, groot en klein!

6

