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Beleidsplan Stichting DOVIE 
 
Inleiding  
Dit is het beleidsplan 2023 – 2028 van Stichting Drempelloos Op Vakantie In Engeland - hierna te 
noemen Stichting DOVIE -. Gekozen is voor een vijfjarig beleidsplan dat waar nodig jaarlijks wordt 
geactualiseerd en/of bijgesteld. Wij beschouwen het als een dynamisch document dat een 
langetermijn richtsnoer biedt voor het beleid en de activiteiten van de stichting. Het bestuur van 
Stichting DOVIE toetst eenmaal per jaar de actualiteit en stelt waar nodig bij.  
 

Organisatiegegevens 
Statutaire naam 
Stichting Drempelloos Op Vakantie In Engeland 

Naam bij afkorting 
Stichting DOVIE 

Postadres 
Millingenstraat 13, 5045 JA Tilburg 

E-mail 
info@stichtingdovie.nl 

Website 
www.stichtingdovie.nl 

KvK 
73669660 

RSIN 
8559622563 

Ontstaan van de stichting 
De initiatiefnemer van de stichting is Adriaan Aerts, ervaringsdeskundige. Vanwege een spierziekte 
is hij aan een rolstoel gekluisterd. Al jaren koestert Adriaan een liefde voor Engeland en steekt hij 
regelmatig Het Kanaal over. Hotels en B&B’s zijn er echter niet uitgerust voor rolstoelers. In 2018 
vatte Adriaan het idee op om Stichting Drempelloos Op Vakantie In Engeland op te richten, om het 
voor rolstoelgebruikers met zorg en hun gezin drempelloos te maken om daar op vakantie te 
kunnen.  

Met name het graafschap Kent, gelegen aan de zuidkust van Engeland heeft zijn voorkeur om 
vanuit de stichting daar een vakantie-accommodatie te realiseren. Deze keuze is evident: het ligt 
slechts vijf uur rijden van Utrecht.  

Op 11 januari 2019 zag de stichting het licht met negen bestuursleden. Om de stichting 
slagvaardiger te maken is het bestuur inmiddels teruggebracht tot vijf bestuursleden en heeft een 
Raad van Advies. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
Missie 
De stichting biedt rolstoelgebruikers met een fysieke beperking de mogelijkheid om met het gezin 
en/of verzorger te ontspannen en te recreëren in een volledig aangepaste vakantiewoning in 
Engeland. 
 
Doelstellingen 
1. Aanbieden drempelloze vakantiewoning 

Het aanbieden van een volledige aangepaste en drempelloze vakantiewoning aan 
rolstoelgebruikers die zorg nodig hebben en hun gezin en/of verzorgende in Engeland. 
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2. Korting op de huurprijs 
Het bieden van financiële ondersteuning door max. 40% korting te geven op de huurprijs. Die is 
hoger dan gewoonlijk, vanwege de hoge onderhoudskosten aan de aanwezige, aangepaste 
voorzieningen.  
 

3. Pluspakket 
Verdere financiële tegemoetkoming op individuele basis in de vorm van een Pluspakket. 
Hiervoor moet de aanvrager aan bepaalde criteria voldoen en dat in een kort bericht toelichten. 
 

4. Investeren bij aanschaf medische inrichting nieuwe drempelloze vakantiewoning 
Mee investeren bij de aanschaf van een medische inrichting als er een nieuwe vakantiewoning 
elders gerealiseerd wordt. Gelden zijn dan bestemd voor bijv. hulpmiddelen, tillift, aangepaste 
douche, hoog-laagbedden. 

 
Strategie 
Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken is Stichting DOVIE in 2021 een samenwerkings-
verband aangegaan met Flat Spaces, een foundation in Engeland die in het district Hampshire, in 
het plaatsje Ropley, al een volledig aangepaste vakantiewoning heeft gerealiseerd. 
Rolstoelgebruikers uit Nederland kunnen vanaf 2023 daar gebruik van maken. Omdat de vraag naar 
deze vakantiewoning groter is dan het aanbod, is het de ambitie eenzelfde vakantieverblijf te 
realiseren in het graafschap Kent, in Zuidoost-Engeland. Vanaf 2022 ligt de focus op het vinden van 
een geschikte bouwlocatie in Kent. Dit gebeurt door samenwerkingspartner Flat Spaces/SCiA. 
 
Activiteiten om de genoemde doelstellingen te realiseren 
Ad 1 Aanbieden drempelloze vakantiewoning. 

Hiervoor werken we samen met Flat Spaces die al een drempelloze vakantiewoning verhuurt in 
Ropley, Zuid-Engeland. Jaarlijks houdt Flat Spaces, in overleg met de stichting, een aantal weken 
exclusief gereserveerd voor onze doelgroep. Buiten deze weken om kan er ook gebruik gemaakt 
worden van de reguliere boekingsmodule. Ook dan gelden de maximale 40% korting en evt. het 
Pluspakket. Stichting DOVIE zet voor de openstaande weken een campagne uit op FB en 
Instagram en de Werkgroep reizigers doet de acquisitie om de doelgroep te bereiken. 

Ad 2. Korting op de huurprijs 
De gelden die we nodig hebben voor de financiële ondersteuning om max. 40% korting te geven 
willen we binnenhalen d.m.v. de actie Adopteer een vakantieweek. Hiervoor hebben we een 
actief wervingsbeleid.  

Ad 3 Pluspakket 
De gelden die we nodig hebben om een Pluspakket aan te bieden willen we via fondsenwerving 
binnenhalen. 

Ad 4 Investeren bij aanschaf medische inrichting nieuwe drempelloze vakantiewoning 
Flat Spaces zoekt in overleg met hun samenwerkingspartner SCiA naar geschikte locaties in 
Kent. De bouw van de vakantiewoning wordt conform de woning in Ropley: dus ook volledig 
drempelloos en aangepast gebouwd. Stichting DOVIE wil d.m.v. crowdfunding gelden 
binnenhalen voor de realisatie van de speciale medische voorzieningen in het huis. Daarmee 
bewerkstelligen we een duurzame samenwerking met Flat Spaces, die dezelfde uitgangspunten 
als Stichting DOVIE heeft. Op deze manier kunnen we nog meer mensen uit de doelgroep met 
korting een drempelloze vakantie in Engeland aanbieden. 



Versie april 2023 

 3 

Bestuur  
Bestuursleden     Raad van Advies 
Mauro de Leeuw voorzitter  Mike Leers   lid 
Erica Theloosen secretaris  Edwin Aerts  lid 
Ron Rijpert   penningmeester Tom Gimbrère  lid 
Paul van den Brand bestuurslid 
Adriaan Aerts  bestuurslid 
 
Het bestuur treedt op en af conform een vast rooster van drie jaar. 

Verder zijn er diverse commissies: Communicatie, Activiteiten, Reizigerswerkgroep. Zowel het 
bestuur als de leden van de Commissies werkt volledig onbezoldigd. 
 
Werknemers  
Er zijn geen werknemers in dienst, wel maakt de organisatie gebruik van vrijwilligers en wordt 
incidenteel met stagiaires/afstudeerders gewerkt.  
 
Beheer en besteding van het vermogen 
De stichting werft gelden die direct besteed worden aan haar doelstellingen. Het vermogen 
bedraagt niet meer dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden/activiteiten 
ten behoeve van die doelstellingen. 
De bestuursleden/vrijwilligers/stagiaires ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte 
werkzaamheden geen andere beloning dan een eventuele vergoeding van daadwerkelijk gemaakte 
onkosten. 
De financiële administratie is in handen van de penningmeester die zorgt voor het opstellen van de 
jaarrekening. Het bestuur stelt deze jaarrekening vast en keurt die goed. Door het publiceren op de 
website van het jaarverslag, balans en winst & verliesrekening voldoet Stichting DOVIE aan haar 
publicatieplicht (zie downloads).  
 
 


