ALGEMEEN BELEIDSPLAN Stichting Live Your Dream Foundation
Doelstellingen
Het is onze missie om mensen (ziek en gezond) te helpen hindernissen in hun leven
om te zetten in nieuwe mogelijkheden. Hiervoor richt de stichting zich in de eerste instantie
op jongeren, in de leeftijd van circa 18 tot en met 30 jaar, met een chronische aandoening,
maar ook op alle mensen (leeftijdsgrensin 2020 losgelaten) die op enigerlei wijze een
belemmering in hun leven hebben ervaren.
In onze statuten staat dit als volgt verwoord:
De stichting heeft als doel: het in verbinding brengen van chronisch zieken met elkaar en
met niet-zieken en ze hierdoor te laten ervaren dat ze tot meer in staat zijn dan ze (meestal)
denken, het versterken van het zelfbeeld en vertrouwen waardoor chronisch zieken nieuwe
stappen kunnen zetten in de meest brede zin, en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Uitvoering
Ter uitvoering van deze doelstelling organiseren wij grensverleggende sportactiviteiten met
coaching. Dit is in 2007 (toen nog onder de naam 'Leef je Droom') begonnen met
meerdaagse, vaak internationaal competitieve, zeiltochten en -races. In de daarop volgende
jaren hebben wij ook andere meerdaagse sportevenementen met coaching aangeboden
zoals schaatsen, langlaufen en fietsen. Indien de beschikbare capaciteit en fondsen dat
toelaten, organiseren wij af en toe ook vaardagen voor jonge mantelzorgers en gezinnen
met kleine kinderen/gastgezinnen inclusief een chronisch ziek gezinslid, geeft initiator Olaf
Oosterman lezingen, is LYDF aanwezig op beurzen/markten of nemen wij met een inclusief
team deel aan kortdurende sportieve uitdagingen m.h.o.o. naamsbekendheid en
fondsenwerving voor de stichting.
Toekomst
Voor de toekomst is onze ambitie om gezamenlijk evenementen te organiseren met andere
aanpalende stichtingen vanuit het gedachtegoed van
“Positieve gezondheid” van Machteld Huber. Dit wordt momenteel samen met onze
secretaris uitgewerkt in het Meerjarenbeleidsplan. Dit plan wordt zsm geplaatst op onze
website. Door deelname aan onze grensverleggende sportevenementen kunnen de
jongeren/mensen tezamen hun eigen grenzen verkennen en vervolgens verleggen. Dit leidt
voor alle deelnemers tot een snel toenemende zelfstandigheid, zelfzekerheid en
zelfontplooiing, zowel tijdens de sportevenementen als daarna.
Door tijdens de voorbereidingen en uitvoering van dit soort sportprestaties de altijd
aanwezige obstakels samen met de jongeren/mensen om te zetten in nieuwe
mogelijkheden, leiden onze sportevenementen niet alleen tot een beter zelfbeeld, maar ook
tot meer onderling begrip, respect en saamhorigheid.

Hierdoor, zo blijkt uit evaluaties en testmonials, bereiken deelnemers in de jaren na hun
deelname veel meer dan zij voorafgaand aan de deelname zelf voor mogelijk hielden.
Hindernissen zijn voor hen blijvend veranderd in nieuwe mogelijkheden.
Financiën
Fondsenwerving. Onze activiteiten worden bekostigd uit sponsoring van bedrijven, donaties
van vermogensfondsen en giften van particulieren.
Sinds de oprichting van Live Your Dream (voorheen Leef je Droom), hebben wij
ondersteuning mogen ontvangen van tal van partners. Recente (bedrijfs)sponsors in natura
zijn o.a: Lewmar, Wescom Group, NV charts, Boels Harderwijk, Navionics, DG Rubber,
Schoolpress.nl (website en onderhoud), Veno Heating Systems, Holland Nautic, Mastervolt,
Brouwer Chocolaterie, G en G Opleidingen BHV en eerste Hulp, Industrie Coating
Harderwijk, Deko Marina Lelystad, Brug jachtverhuur B.V., Traconet B.V., Jacobs Lifesaving
BV. Recente sponsor in geld is het Oranje Comité Lelystad. Doel: Voor 2022/2023 meer
sponsoringen in geld binnen brengen.
Live Your Dream Foundation, KvK nr. 60844973 NL74 RABO 0324 1326 62 Postbus 183
8200 AD Lelystad,
Beheer/van stichtingsgelden
Het beheer van het stichtingsvermogen vindt uitsluitend plaats op een Nederlandse
bankrekening geregistreerd op naam van Stichting Live Your Dream Foundation, gevestigd:
Oostvaardersdijk 13, 8422 PA te Lelystad te weten:
NL74 RABO 0324 1326 62 Rabobank te Lelystad
Beheer van de stichtingsgelden vindt plaats door Lentink De Jonge te Harderwijk, welke een
samenstelverklaring verstrekt.
Besteding van Stichtingsgelden
Alle binnenkomende gelden worden besteed aan het stichtingsdoel en aangewend tot
verwezenlijking van onze missie. Bestuur en vrijwilligers vervullen hun inzet onbezoldigd.
De recent beschikbare versie van de door de accountant samengestelde inkomsten en
uitgaven staat op onze website vermeld.
RSIN nummer: 8540.84.812
Tot besluit
Dit is ons Algemene Beleidsplan.
Hoogachtend,
Voorzitter,
Petra Oosterman van Duist
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Agenda 2022

Juli
20ste editie CAMrace
September
2 vaardagen met jongeren van gezinshuis dronten en zeewolde
Verkenningsdag varen met partners jonge mensen met dementie
September/October
4 vaardagen met Rienks arbodienst Mbt Positieve gezondheid
Direct bereik d.m.v. De vaardagen en de CAMrace door contact; 64 mensen

