
Meerjarig	  Beleids-‐	  en	  activiteitenplan	  UP	  Foundation	  
	  
De	  UP	  Foundation	  heeft	  ten	  doel	  het	  steunen	  en	  ontzorgen	  van	  ouders	  en	  verzorgers	  van	  
zorgkinderen.	  Onder	  zorgkinderen	  worden	  kinderen	  verstaan,	  die	  een	  geestelijke	  en/of	  lichamelijke	  
handicap	  hebben	  en	  daardoor	  extra	  zorg	  nodig	  hebben.	  Ook	  heeft	  UP	  Foundation	  ten	  doel	  alle	  
verdere	  handelingen	  te	  verrichten,	  die	  met	  het	  vorenstaande	  in	  de	  ruimste	  zin	  verband	  houden	  of	  
daartoe	  bevorderlijk	  kunnen	  zijn.	  
	  
De	  UP	  Foundation	  werd	  opgericht	  en	  notarieel	  geregistreerd	  op	  5	  december	  2017.	  Aanleiding	  voor	  
de	  oprichting	  was	  het	  besef	  dat	  ouders-‐	  en	  verzorgers	  van	  zorgkinderen	  vaak	  moeilijk	  het	  hoofd	  
boven	  water	  kunnen	  houden.	  Deze	  kinderen	  vragen	  fysiek,	  emotioneel,	  administratief	  en	  financieel	  
extra	  veel	  zorg	  waardoor	  voor	  veel	  ouders	  en	  verzorgers	  een	  burn-‐out	  onontkomelijk	  blijkt.	  De	  
oprichters,	  Tineke	  de	  Jong	  en	  Janneke	  Osenga,	  zelf	  ouders	  van	  zorgkinderen,	  willen	  middels	  de	  UP	  
Foundation	  iets	  betekenen	  voor	  deze	  kwetsbare	  groep.	  
	  
UP	  Foundation	  tracht	  haar	  doel	  onder	  meer	  te	  verwezenlijken	  door	  het	  organiseren	  van	  UP	  events,	  
UP	  festivals,	  het	  ontwikkelen	  en	  onderhouden	  van	  een	  UP	  platform	  en	  het	  aanbieden	  van	  UP	  
coaches.	  	  
	  
UP	  Events	  
Meerdere	  keren	  per	  jaar	  organiseren	  we	  een	  UP	  Event.	  Een	  dag	  vol	  trainingen,	  gezinstherapie	  en	  
ontspanning	  op	  bijzondere	  locaties	  middenin	  de	  natuur.	  Om	  hen	  te	  inspireren,	  met	  elkaar	  te	  
verbinden	  en	  handvatten	  te	  geven	  zodat	  zij	  weer	  vol	  energie	  vooruit	  kunnen.	  	  
Maximaal	  25	  bezoekers	  per	  keer.	  	  
	  
UP	  Festivals	  
We	  zijn	  voornemens	  eenmaal	  per	  jaar	  een	  UP	  Festival	  te	  organiseren,	  een	  uitvergroting	  van	  een	  UP	  
Event	  waarbij	  we	  meer	  ouders	  en	  verzorgers	  kunnen	  ontvangen.	  Realisatie	  is	  voorseizoen	  2019.	  
Schatting	  bezoekersaantal	  is	  circa	  400	  tot	  600	  bezoekers.	  	  
	  
UP	  Platform	  
We	  verbinden	  ouders	  en	  verzorgers	  van	  zorgkinderen	  op	  onze	  UP	  Events,	  op	  de	  UP	  Festivals,	  maar	  
ook	  via	  onze	  site	  www.upfoundation.nl.	  Hier	  zal	  onderling	  steun	  bij	  elkaar	  worden	  gezocht	  of	  
ervaringen	  worden	  uitgewisseld.	  Maar	  hier	  zal	  door	  de	  UP	  Foundation	  ook	  informatie	  worden	  
gedeeld.	  We	  merken	  continu	  dat	  het	  voor	  ouders	  een	  enorme	  zoektocht	  is	  naar	  instanties	  en	  hulp	  
zodra	  opgemerkt	  wordt	  dat	  het	  kind	  een	  zorgkind	  is.	  Hierin	  wil	  de	  UP	  Foundation	  deze	  ouders	  en	  
verzorgers	  ondersteunen.	  Door	  ze	  te	  voorzien	  van	  de	  juiste	  informatie	  en	  te	  koppelen	  aan	  UP	  
Coaches.	  
	  
UP	  Coaches	  
Up	  Foundation	  is	  voornemens	  een	  netwerk	  van	  UP	  Coaches	  te	  creëren.	  Dit	  zijn	  hulpverleners	  die	  
ouders	  en	  verzorgers	  professionele	  hulp	  kunnen	  bieden	  op	  veel	  verschillende	  fronten.	  Bij	  het	  
aanvragen	  van	  hulpmiddelen,	  realiseren	  van	  woningaanpassingen	  of	  verhuizingen,	  gezinstherapie,	  
juridisch	  advies,	  financieel	  advies	  voor	  het	  aanvragen	  van	  vergoedingen,	  PGB,	  WMO	  of	  WLZ,	  
ondersteuning	  bij	  medische	  gesprekken	  etc.	  Veelal	  moeten	  ouders	  en	  verzorgers	  deze	  hulpverleners	  
uit	  eigen	  middelen	  financieren,	  UP	  Foundation	  wil	  hen	  hierin	  financieel	  tegemoetkomen	  zodat	  de	  
drempel	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  deze	  hulpverleners,	  wordt	  verlaagd.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Via	  de	  website	  upfoundation.nl	  communiceren	  wij	  UP	  Dates	  en	  kondigen	  wij	  UP	  Events	  aan.	  Verdere	  
communicatie	  verloopt	  via	  ons	  grote	  netwerk	  van	  zorgouders	  en	  verzorgers,	  via	  social	  media	  en	  via	  
fysieke	  plekken	  waar	  ouders	  en	  verzorgers	  van	  zorgkinderen	  vaak	  komen	  (denk	  aan	  speciaal	  
onderwijs,	  kinderdagcentra,	  ziekenhuizen	  etc.)	  
	  
De	  UP	  Foundation	  is	  pas	  enkele	  maanden	  geleden	  opgericht,	  en	  heeft	  momenteel	  een	  budget	  van	  
circa	  €6.000,-‐per	  jaar.	  Er	  is	  potentieel	  om	  dit	  te	  laten	  groeien.	  Allocatie	  van	  kosten	  is	  3-‐delig;	  

1.   Een	  UP	  Event	  kost	  gemiddeld	  €2.000,-‐	  per	  event,	  de	  helft	  wordt	  gefinancierd	  door	  de	  
bezoekers.	  Wens	  is	  om	  de	  toegang	  volledig	  te	  financieren	  vanuit	  de	  UP	  Foundation.	  

2.   Kosten	  voor	  een	  UP	  Festival,	  nader	  uit	  te	  werken	  
3.   Kosten	  van	  UP	  Platform,	  nader	  uit	  te	  werken	  
4.   Kosten	  van	  UP	  Coaches,	  nader	  uit	  te	  werken	  

	  
Werving	  van	  fondsen	  gebeurt	  vooralsnog	  op	  kleinschalige	  maar	  effectieve	  manier	  via	  bedrijven	  uit	  
ons	  netwerk	  en	  privé.	  Maandelijks	  worden	  we	  ook	  gesteund	  door	  een	  aantal	  donateurs.	  Die	  groep	  
willen	  we	  graag	  uitbreiden.	  De	  doelstelling	  voor	  2018	  is	  om	  via	  giften,	  donaties	  en	  acties	  rond	  de	  
€10.000	  te	  werven	  en	  zo	  direct	  mogelijk	  te	  besteden	  aan	  gerichte	  projecten	  met	  zo	  min	  mogelijk	  
vertraging.	  	  
	  
Beheer	  van	  de	  fondsen	  van	  de	  UP	  Foundation	  worden	  uitgevoerd	  door	  de	  penningmeester.	  Wij	  
beheren	  via	  ING	  OP	  NL55INGB0006925315	  ten	  name	  van	  UP	  FOUNDATION.	  
De	  bestuurders	  ontvangen	  geen	  beloning	  voor	  hun	  werkzaamheden.	  
Zij	  hebben	  wel	  recht	  op	  vergoeding	  van	  de	  door	  hen	  in	  de	  uitoefening	  van	  hun	  functie	  gemaakte	  
kosten.	  
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