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Inleiding
Stichting Diornyschya Belfor is op 9 maart 2017 opgericht. Diornyschya Belfor (Dior, 05-06-2006
– 19-07-2016) is de naamgever van Stichting Diornyschya Belfor. In de zomer van 2016 verloor
zij tot ons grote verdriet het leven, doordat zij tijdens het buitenspelen verdronk in een meertje
vlakbij haar ouderlijk huis. Dior had geen zwemdiploma.
Wij vinden dat de verdrinkingsdood onder kinderen zoveel mogelijk voorkomen moet worden
en het wachten dus niet langer mag duren. Stichting Diornyschya Belfor onderscheid zich van
andere stichtingen het laagdrempelige karakter. Wij zullen zwemlessen voor alle Almeerse
kinderen van ouders die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een
inkomen hebben dat onder het sociaal minimum ligt. Het maakt hierbij niet uit of het kind via
een eventuele andere stichting al een andere sport beoefend.
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1.Visie, doelstelling & missie
Visie
Wij vinden het belangrijk dat elk kind in ieder geval een A-zwemdiploma op zak heeft. Ook
wanneer dit voor ouders financieel niet of nauwelijks haalbaar is. Daarom zamelen wij geld in,
zodat zwemmen voor Almeerse kinderen (basisschoolleeftijd) van ouders met een laag
inkomen gefinancierd kan worden.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Diornyschya Belfor is: Almeerse basisschoolkinderen de
mogelijkheid bieden om kosteloos gebruik te kunnen maken van zwemlessen om zo het Adiploma te behalen. In de toekomst hopen wij dat deze stichting de aanzet geeft tot de
landelijke uitrol van schoolzwemmen. Er bestaat een mogelijkheid dat de doelstelling in de
toekomst uitgebreid zal worden om zo nog meer kinderen van dienst te kunnen zijn. Om dit te
kunnen bewerkstelligen hebben wij donateurs nodig.
Missie
De missie van Stichting Diornyschya Belfor is bijdragen aan de zwemvaardigheid van jonge
Almeerse kinderen en daarmee het terugdringen van jonge verdrinkingsslachtoffers. Daarnaast
willen wij ook bewustzijn, met betrekking tot de noodzaak van een zwemdiploma, creëren.

2. Ambities
Voor de komende drie jaar hebben wij een aantal ambities geformuleerd. Samenvattend
willen wij voor minimaal 70 kinderen het A zwemdiploma financieren.
1. In 2018 dienen wij een subsidieaanvraag in bij de gemeente Almere voor een bedrag van
7000 euro. Met dit bedrag kunnen wij ongeveer 8 kinderen zwemles bieden met als doel het
behalen van het zwemdiploma A. Met donaties halen wij in de komende drie jaar een bedrag
van 50.000 euro op om zo zwemles voor ongeveer 62 Almeerse kinderen van ouders met een
beneden modaal inkomen mogelijk te maken. Ook gaan wij een samenwerking met minimaal 1
sponsor aan.
2. Wij zullen in 2017, 2018 en 2019 verschillende evenementen (mede-)organiseren met als
doel het ontvangen van donaties en het vergroten van de naamsbekendheid van
Stichting Diornyschya Belfor. Het event dat in 2017 plaats zal vinden is
het Diornyschya Belfor Toernooi dat plaats zal vinden bij voetbalvereniging Sc Buitenboys.
3. Onze berichtgeving in Almeerse en landelijke media en op onze Facebookpagina zullen ertoe
bijdragen dat wij in het eerste jaar minimaal 100 donaties ontvangen. Daarnaast zullen wij de
komende drie jaar onze banden met de gemeente Almere, Optisport en de Almeerse media
optimaliseren om er zo voor te zorgen dat wij onze geformuleerde doelen gemakkelijker zullen
behalen.
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3. Swot-analyse

In onderstaande Swot-analyse worden de belangrijkste sterke en zwakke punten geformuleerd alsook
kansen en mogelijke bedreigingen.

Sterke punten (Strengths)

•
•
•
•

Zwakke punten (Weaknesses)

•

Enthousiast en veelzijdig bestuur.
Bekend met het doelgebied en de
doelgroep.
95% van de donaties wordt gebruikt
voor het financieren van zwemlessen.

•
•

Korte lijnen (aanvraag hoeft niet
ingediend te worden via een
intermediair o.i.d. maar rechtstreeks
bij onze stichting).

Bedreigingen (Threats)

Kansen (Opportunities)

•
•
•

Weinig ervaring op het gebied van
fondsenwerving.
Afhankelijk van donaties.
Geringe naamsbekendheid.

•
•

Opvulling van het gat dat bij het Jeugd
Sport Fonds ontstaan is.
Continue aandacht voor slechte
zwemvaardigheid jonge kinderen.
Impact van social media.
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Gebrek aan donaties.
Het is mogelijk dat beoogde
samenwerkingen met externe
instanties niet van de grond komen.

4. Strategie
Strategie
Om onze doelen te bereiken zullen wij ons de komende drie jaar toeleggen op de volgende
activiteiten:
•
•
•
•

Het organiseren van evenementen.
Het aanvragen van subsidies.
Verdere succesvolle fondsenwerving
Vergroten van publieke bewustzijn

Het organiseren van evenementen
Door het organiseren van evenementen willen wij op een manier die voor iedereen leuk is
fondsen weven. Dior was een sportief meisje dat vooral gek was op voetbal. Het eerste
evenement dat in naam van Stichting Diornyschya Belfor plaats zal vinden al dan ook een
voetbaltoernooi voor meiden zijn. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met de
voormalig voetbalclub van Dior, Sc Buitenboys.
In de toekomst zullen wij meerdere jongeren events organiseren om zo fondsen te werven.
Het aanvragen van subsidies
De gemeente Almere heeft EUR 70.000 beschikbaar gesteld voor de financiering van
zwemlessen in Almere. Een deel van dit budget is uitbesteed aan het Jeugd Sport Fonds dat
sinds maart 2017 ook weer zwemlessen financiert. Daarnaast is het mogelijk om bij de
gemeente Almere financiering voor een specifiek project aan te vragen. Wij zullen in 2017 een
aanvraag indienen voor de financiering van de eerste zwemlessen (+/- 8 kinderen).
Verdere succesvolle fondsenwerving
Naast het organiseren van evenementen en het indienen van een subsidieaanvraag richten wij
ons op het werven van donateurs via onze Facebookpagina en onze website. Ook zal er een
crowdfunding worden opgezet. Daarnaast staan wij open voor doneeracties van derden.
Vergroten van publieke bewustzijn
Door tijdens onze evenementen ook professionals als de Almeerse reddingsbrigade,
wijkagenten en de brandweer uit te nodigen hopen wij bij te dragen aan het publieke
bewustzijn met betrekking tot het belang van een zwemdiploma.
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5. Financiële verantwoording

Omdat wij op dit moment nog geen inkomsten hebben (wij zijn bezig met fondsenwerving) tonen wij in
dit hoofdstuk enkel een specificatie van de kosten die de afgelopen maanden gemaakt zijn.

Specificatie
kosten

2017

Uitgaven

Notariskosten

€ -446,39

Hosting en
domeinnaam
Logo

€ -20,57

Vergaderruimte

€ -56,40

T-shirts

€ -31,77

€ -111,53

___________
Totaal uitgaven
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€ -666,66

Organisatie
Stichting Diornyschya Belfor
Marmotstraat 22
1338 AM Almere
Oprichters
Jennifer Nijman
Cedric Belfor
Bestuur
1.
2.
3.

Voorzitter: Mevr. E.D. Felixdaal
Secretaris: Deze functie wordt waargenomen door E.D Felixdaal en R van Ommeren totdat er een
geschikte kandidaat gevonden is
Penningmeester: Mevr. R. van Ommeren

Contact
@: info@stichtingdiornyschyabelfor.nl
url: www.stichtingdiornyschyabelfor.nl
F: www.facebook.com/stichtingdiornyschyabelfor
Tel: 0687473623
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