Jaarplan
2016

Dit ‘Jaarplan 2016’ is opgesteld op basis van het ‘Meerjaren beleidsplan 2016 – 2021 Borgen
en Verbreden’
Missie en Strategie
De stichting heeft als missie om kinderen met een beperking uit laag-inkomens-landen
zoveel mogelijk te betrekken bij het dagelijks leven en hun gemeenschap. Dit doet zij door
het opleiden van lokale therapeuten en gezondheidsmedewerkers, gebaseerd op lokale
hulpvragen.

Doelen voor 2016
1. Toolkit
Begin 2016 is de toolkit (3e editie) door het inhoudelijk team definitief vastgesteld en
zal de komende jaren in deze vorm worden gebruikt bij de te geven trainingen;
2. Methodiek
In 2016 wordt er binnen het inhoudelijk team een methodiek uitgewerkt, waarbij de
benodigde competenties worden aangegeven en uitgewerkt in de rubrieken: Initial
Situation – Knowledge – Attitude – Practice. Tijdens het bezoek in het najaar van
2016 zal hiervoor een pilot opgezet worden.

3. Duurzaamheid
De trainingen namens de BBF worden (deels) verzorgd d.m.v. het ‘Train Of Trainer’ –
concept (TOT). Hierbij worden lokale gemeenschapswerkers en fysiotherapeuten
opgeleid om, m.b.v. de toolkit, als trainer de benodigde kennis en kunde over te
brengen op Vietnamese collega’s. In 2016 zullen concrete en herkenbare stappen
gezet worden om bovenstaande te bereiken.
4. Kwantitatieve gegevens en verwachting
In 2016 zullen in totaal 190 (week1: 100 – week 2: 55 – week 3: 35) personen op
locatie getraind worden. Hierdoor zullen om en nabij 570 kinderen bereikt worden.

5. Resultaatmeting
Na de derde (en laatste) training in 2016 wordt geëvalueerd op welke wijze tijdens de
trainingen in 2016 aan resultaatmeting gedaan is en zal worden afgesproken op
welke wijze dit in 2017 een vervolg zal krijgen. Doel is om vanaf 2017 er een
betrouwbaar beeld van behaald resultaat bepaald kan worden.
6. Samenwerking – partnership
In 2016 zal er, in samenspraak met het Liliane Fonds een formeel partnership gestart
worden met het NLR-Mekong.
7. Frequentie van bezoeken door trainers van de BBF
Gestreefd wordt naar het organiseren van drie trainingsperioden (2 weken per
periode) in 2017.
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8. Samenstelling teams
Een team van trainers bestaat uit twee therapeuten, waarvan in ieder geval één
ergotherapeut.

9. Personele inzet door trainers BBF
In 2016 zullen, zo mogelijk, nieuwe afspraken gemaakt worden om een deel van de
personele inzet van de trainers t.b.v. de trainingsperioden in Vietnam door (de
hoofdsponsor) Rijndam Revalidatie te laten financieren.

10. Digitale media en PR
De Stichting presenteert zich via de website (www.butterflybasketfoundation.com) en
d.m.v. o.a.: voorlichting (op verzoek), een fotoboekje en een flyer.
In 2016 zal een eerste inventarisatie gemaakt worden van digitale media, die mogelijk
kunnen bijdragen om aan het bereiken van de doelstelling van de BBF (whatsapp,
twitter, facebook, e.d.)
11. Erkenningsregeling
De landelijke ontwikkeling m.b.t. de ‘erkenningsregeling’ zal worden gevolgd. Indien
mogelijk zal hier adequaat op gereageerd worden.

12. E-learning
In 2016 zal een start gemaakt worden met een inventarisatie van mogelijkheden om
de kennis / praktijkvoorbeelden uit de toolkit via e-learning aan
gemeenschapswerkers, fysiotherapeuten (i.o.) en wellicht ouders over te brengen.
13. Fondswerving
Het bestuurlijk team zal acties ondernemen om de ambities voor 2017 d.m.v.
fondswerving, subsidieaanvragen, e.d. financieel waar te kunnen maken.

Ten behoeve van de financiering van de activiteiten van de Butterfly Basket Foundation
(Project 2016) zijn er een begroting en een dekkingsplan opgesteld. Zie hiervoor pagina 4.
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Begroting en dekkingsplan 2016 BBF

Begroting 2016
beschrijving

bedrag (€)

Hotel

300

Lunch / Diner

overige onkosten tijdens verblijf

900

450

Verblijfskosten

3.450

Internationale vluchten

6.750

Nationale vluchten

540

Taxi

750

Reiskosten

9.390

Verzenkosten toolkit Vietnam

Vietnam Airlines

150

Kosten drukken toolkit

3.000

Drukkosten toolkit

3.150

Kosten materiaal voor training

Johanna KinderFonds

750

Kosten tolk

300

Overige kosten tijdens training

450

Kosten training

1.500

t.b.v. relatiegeschenken

120

Kosten PR

420

Bestuursrekening

150

Administratie

250

Overig

Stichting Thuisfront
Braem

300

Overig

100

Domeinnaam vernieuwing - thebutterflybasket.com
Domeinnaam verlenging - butterflybasket.net

donaties

acties

60

60

Website

120

Kosten bestuursvergaderingen

300

Kosten totaal

Johanna KinderFonds

1.350

Visa

Onkosten

aangevraagd

1.800

Vaccinaties

Overig

Dekkingsplan

200

500

acties

acties

18.780
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