“Nothing happens, until something moves”
Beleidsplan 2021-2023
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1. Inleiding & doelstelling
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Moving
Beyond Limits, opgericht op 16 september 2021 te
Amsterdam (Statutaire zetel). De stichting heeft
ten doel:
Helpen van kinderen met cerebrale parese hun
maximale ontwikkelingspotentieel te bereiken
binnen hun handicap door:
(1) door zowel kinderen als ouders te trainen binnen
vernieuwende en veelbelovende therapievormen
op snijvlak van neuroplasticiteit, revalidatie en
beweging;
(2) het ontwikkelen en organiseren van
therapieprogramma’s in de natuur voor kind en
ouder;
(3) Het begeleiden van families en koppelen aan
zorgverleners.
De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer
door:
(a) het openen van een zelfstandige kinderpraktijk
voor therapie en training
(b) het geven van voorlichtingen tijdens
evenementen; seminars, webinars of symposia.
(c) het werven van fondsen en donaties, o.a door
publieke campagnes gelieerd aan fysieke
uitdagingen
(d) het organiseren van therapieprogramma’s in de
natuur voor kinderen en ouders, waarbij therapie,
ontspanning en verbinding centraal staan in
helende omgeving
(e) (wetenschappelijk) onderzoek naar
vernieuwende therapievormen initiëren en cofinancieren.
De Stichting heeft niet tot doel het maken van
winst.

Life with Louie
Moving Beyond Limits initiatiefnemers David en
Wendela worden in 2020 trotse ouders van zoontje
Louie. Na 8 maanden wordt Louie
gediagnosticeerd met cerebrale parese
(hersenverlamming) als gevolg van een prenatale
hersenbloeding. Hoe zijn toekomst en ontwikkeling
eruit ziet, is als een boek dat zich de komende 30
jaar laat schrijven. Dat is namelijk de periode date
de witte stoffen en neurologische connecties in de
hersenen blijven groeien en revalidatie opportuun
is. Met de juiste stimuli, therapievormen, oefening,
afwisseling en leefomgevingen geloven zij er in dat
Louie zijn vleugels in het leven zal uitslaan. Tot die
tijd zullen zij met familie, vrienden, specialistische
zorgverleners, academici, donoren en andere
ouders op een intensieve en liefdevolle
ontdekkingsreis gaan. Met alle leerervaringen,
onderzoeksresultaten en verworven connecties
zullen zij in staat zijn om anderen kinderen hun
ontwikkelingspotentieel te benutten. Louie is een
blijvende inspiratiebron en drijvende kracht achter
Moving Beyond Limits.
ANBI
Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen
van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status
heeft als voordeel dat organisaties en particulieren
hun giften af kunnen trekken van de belasting en
de stichting
wordt gevrijwaard van het betalen van belasting
over giften en schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:
• Missie, visie, ambitie van de stichting
• Werkzaamheden (projecten) van de stichting
• Fondsenwerving en financiering van activiteiten
• Het beheer en besteding van het vermogen van
de stichting
• Het functioneren van het bestuur

2. Algemene gegevens & bestuur
David Opdam
David is sinds 2020 oprichter van rewilding-agency "Wild by
Nature" en is gepassioneerd over natuurherstel als oplossing
voor klimaatverandering en het verbinden van mensen met
natuur. Als vader van een zoontje met cerebrale parese, medeinitieert David Moving Beyond Limits met als persoonlijke
missie het organiseren van welzijnsreizen voor ouders en
kinderen met CP, waarbij therapie, ontspanning en verbinding
centraal staan in de helende omgeving van wilde natuur.

Wendela Oosthoek
Als moeder van een kind met cerebrale parese is Wendela
vastbesloten om haar capaciteiten als kindertherapeut te
gebruiken om gehandicapte kinderen te helpen en ontwikkelen
voorbij hun veronderstelde grenzen. Wendela gelooft in het
hersenplasticiteit als uitgangspunt voor bewegingstherapie en
revalidatie voor kinderen met CP en wil middels haar eigen
praktijk kinderen en ouders in de toekomst gaan trainen.

Thomas Vles
Thomas is een echte allround ondernemer. Met zijn brede
opleidingsachtergrond in psychologie, natuurkunde en
sterrenkunde, zijn uitgebreide vaardigheden en zijn sociale
aanleg voor netwerken en bruggen bouwen, heeft hij zijn passie
moeiteloos kunnen combineren met zijn doel: het creëren van
bedrijven, kansen en producten die het dagelijks leven van een
nieuwe generatie verbeteren. Thomas zal Moving Beyond
Limits helpen om haar vleugels te spreiden.
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Opdam, David
2 februari 1985, Amsterdam
Voorzitter
Zelfstandig bevoegd
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Alle bestuursbesluiten worden genomen met
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen.
Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert
onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De
leden van het bestuur genieten geen beloning voor
hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten.

Vles, Thomas
15 januari 1985, Naarden
Penningmeester
Zelfstandig bevoegd
Oosthoek, Wendela
5 februari 1986, Naarden
Penningmeester
Zelfstandig bevoegd

3. Missie, visie & ambities
Onze missie
Helpen van kinderen met cerebrale parese hun
maximale ontwikkelingspotentieel te laten
bereiken. Kinderen met CP krijgen rond de leeftijd
van 2 jaar een levenslange prognose. Het is de
missie van Moving Beyond Limits om
veronderstelde grenzen van deze kinderen te
verleggen met integratie van vernieuwende
therapievormen -en programma’s.
Onze visie
Moving Beyond Limits wil als katalysator een
bijdrage leveren aan het toekomstperspectief van
jonge kinderen met CP door
(1) door zowel kinderen als ouders te trainen binnen
vernieuwende en veelbelovende therapievormen
op snijvlak van neuroplasticiteit, revalidatie en
beweging;
(2) het ontwikkelen en organiseren van holistische
therapieprogramma’s in de natuur voor kind en
ouder;
(3) Het begeleiden van families en koppelen aan
zorgverleners.
Onze lange termijn ambitie
Het grote doel van Moving Beyond Limits om
vernieuwende therapievormen -en programma’s
helpen te ontwikkelen voor kinderen met CP, deze
door onderzoek wetenschappelijk te onderbouwen
en deze bij een breder publiek bekend te laten
worden.
Onze 3 jaren ambitie
(1) Het openen van een eigen NeuroMovement
therapie praktijk waar neuroplasticiteit, revalidatie
en beweging centraal staan in de therapie voor
kinderen met CP en training van hun ouders
(2) het organiseren van “Journeys Beyond Limits”,
therapieprogramma’s in de natuur voor kinderen en
ouders, waarbij therapie, ontspanning en verbinding
centraal staan in een helende omgeving.

Hersenplasticiteit of neuroplasticiteit, stelt
neuronen in staat om zowel anatomisch als
functioneel te regenereren en nieuwe
synaptische verbindingen te
vormen. Hersenplasticiteit is het vermogen van
de hersenen om zich te herstellen en
herstructureren. Omdat de “witte stoffen” in de
hersenen blijven toenemen in de eerste fase
van ieders leven, is neurogenese in relatie tot
revalidatie bij kinderen met CP de eerste dertig
jaar opportuun.

4. Werkzaamheden en doelgroepen
(1) zelfstandige kinderpraktijk voor therapie en
training
De stichting beoogd de opening van een fysieke
kinderpraktijk “Moving Beyond Limits” in het Gooi
en Amsterdam om kinderen met CP gericht te
behandelen en diens ouders te trainen met
NeuroMovement en aanverwante
bewegingstherapiën.

(2) Het geven van voorlichtingen
Evenementen; seminars, webinars of symposia
zullen in de toekomst een essentieel podium
bieden om leerervaringen te delen met een grote
publiek en ouders met kinderen met CP te
koppelen aan zorgverleners. De stichting wil eerst
een staat van dienst en praktijkervaring opbouwen,
opdat de juiste learnings worden doorgegeven.

(3) therapieprogramma’s in de natuur voor
kinderen en ouders
De dagelijkse stress die kinderen en ouders CP
ondervinden tijdens de lange weg van revalidatie,
is evident en vaak een dreiging voor continuïteit op
lange termijn. Daarnaast wordt over de helende
kracht van natuur op het lichamelijke en psyche
herstel van mensen wordt steeds meer bekend.
Met die overtuiging ontwikkelt en organiseert
Stichting vanaf 2024 “Journeys Beyond Limits”,
jaarlijks terugwinnende welzijnsreizen en
therapieprogramma’s in de natuur voor kinderen
met CP en diens ouders, waarbij therapie,
ontspanning en verbinding samengaan in een
helende omgeving.

(4) Wetenschappelijk onderzoek coinitiëren en co-financiën
Om NeuroMovement en aanverwante
bewegingstherapiën naar een breder
publiek uit te rollen en vanuit (de
zorgverzekaars of Gemeenten in Nederland
vergoed krijgen) is gedegen wil de Sichting
zich inzetten voor het laten doen van
wetenschappelijk onderzoek naar de lange
termijn revalidatie resultaten van
NeuroMovement bij kinderen met CP
initiëren en de opstart hiervan cofinancieren in samenwerking met partners
zoals Universiteiten, Gemeenten,
zorgverleners, ouders en donoren.

5. Fundraising
Om Moving Beyond Limits op te starten,
activiteiten te ontplooien en doelstellingen te doen
realiseren is externe financiering nodig. Dit kan in
de vorm van giften en schenkingen, subsidies uit
fondsen, fundraising campagnes, sponsoring en
strategische partnerships.
a. Donaties, Giften, schenkingen
Uiteenlopend afkomstig van “family offices”,
filantropen, overheden of bedrijven, maar uniform
bestemd om de eigen organisatie te financieren en
draaiende te houden, indien nodig op te schalen,
maar ook nieuwe activiteiten te ontplooien. De
komende jaren zullen dat donoren zijn vanuit het
eigen netwerk.
b. Fondsen
De Stichting zal relevante en aanverwante fondsen
aanschrijven voor subsidies om de eigen
doelstellingen te kunnen realiseren.
c. Fundraising campagnes
“Moving Beyond Limits” wordt een jaarlijkse
fundraising campagne waar participanten voor een
fysieke uitdaging worden gesteld waarmee zij hun
eigen grenzen verleggen. In februari 2023 zal een
er expeditie plaatsvinden naar de top van Cerro
Aconcagua (6961m), de hoogste top van het
Westelijk en Zuidelijk halfrond en tevens een van
de vermaarde “Seven Summits”. Deze expeditie
wordt georganiseerd en uitgevoerd door
touroperator Wild by Nature.

Aconcagua
Expedition Winter 22/23

d. Sponsoring
Bedrijven en overheden kunnen zich ook verbinden
aan Moving Beyond Limit als sponsor, met als doel
de “Moving Beyond Limits” fundraising expedities
of op de “Journeys Beyond Limits” mogelijke
maken.

e. Strategische Partnerships
Om de organisatie van Moving Beyond Limits n
de “overhead” kosten zo beperkt mogelijk te
houden, zal de stichting een aantal essentiële
strategische partnerships aan gaan. De missie
kan alleen maar een succes worden door pro
bono medewerking van diverse bedrijven,
organisaties en individuen in binnen –en
buitenland. Van notaris, grafisch vormgevers,
accountants, tot aan marketeers, reisorganisaties
medische kennisinstellingen en zorgverleners.

6. Fondsenbeheer

7. Schenkingen & Bestedingen

Het bestuur van de Stichting heeft zich vanaf de
eerste ontvangen schenking op het standpunt
gesteld dat fondsen die niet direct worden besteed
aan de algemeen nuttige doelstelling op een
conservatieve wijze dienen te worden beheerd.
Daartoe worden de ontvangen schenkingen
aangehouden op een rentedragende rekening bij
de ING. Het eventueel beleggen van het vermogen
zal zoveel mogelijk risicoloos dan wel risicolaag
zijn. Het bestuur van de Stichting verwacht echter
geen (substantieel) vermogen aan te houden.

Het voornemen bestaat dat de ontvangen
schenkingen en het netto resultaat van de
stichting, ten minste voor 90% worden aangewend
voor eigen projecten of externe ANBI’s die vallen
binnen de doelomschrijving van de de Stichting,
waaronder:

• Ontwikkelen en openen van een eigen

NeuroMovement praktijk onder de noemer
“Moving Beyond Limits”
Het organiseren van therapieprogramma’s in de
natuur voor kinderen en ouders, waarbij therapie,
ontspanning en verbinding centraal staan in
helende omgeving
Het geven van voorlichtingen tijdens
evenementen; seminars, webinars of symposia.
Het co-initiëren en financieren van
wetenschappelijk onderzoek naar de lange
termijn resultaten van betreffende
therapieprogramma’s.

De uitkeringen die door de Stichting worden
gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige
gift, dan wel van een meerjarige uitkering. Het
bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen
op een vaste vorm van aanwending. Het bestuur
bespreekt de binnengekomen projecten en
aanvragen en zal met volstrekte meerderheid der
geldig uitgebrachte stemmen beslissen over de
naar voren gebrachte voorstellen van de
bestuursleden. De Stichting houdt niet meer
vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is
voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden van de Stichting.

8. Administratie/financiële zaken

10. Verantwoording

Alle inkomsten en uitgaven worden zorgvuldig
geadministreerd door de penningmeester. De
uitvoering van de betalingen dient door de
voorzitter en de penningmeester te worden
gefiatteerd. Jaarlijks zal de penningmeester een
financieel overzicht maken dat door het bestuur
moet worden goedgekeurd op de algemene
vergadering. Jaarlijks wordt binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar een balans en een staat
van baten en lasten van de Stichting opgesteld en
gepubliceerd op haar
website.

De voorzitter zal jaarlijks een verslag maken over
de door de Stichting gesteunde projecten,
vergezeld van de nodige informatie. Het
activiteitenverslag zal worden gepubliceerd op de
website van de Stichting. Ieder jaar zal Stichting
Moving Beyond Limits haar doelgroep op de
hoogte houden van de ondernomen activiteiten/
projecten via:

De secretaris zal de verslagen van de
bestuursvergaderingen maken en alle
administratieve bescheiden zorgvuldig behouden
en bewaren.

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de
stichting in het betreffende jaar weer. Het
inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen
kort en bondig over de activiteiten die zijn
uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn
verlopen.

9. Fiscale zaken
Voor de Stichting wordt een verzoek ingediend bij
de belastingdienst om als ANBI gerangschikt te
worden per 16-09-2022
De Stichting drijft geen onderneming. Jaarlijkse
aangiften vennootschapsbelasting behoeven niet
te worden ingediend.

• Een financieel jaarverslag
• Een kort inhoudelijk jaarverslag
• Nieuwsbrieven

11. Beleidsvoornemens 2022-2024
Om de komende jaren de organisatie vorm te
geven en de juiste samenwerkingspartners te
binden formuleert Stichting Moving Beyond Limits
een aantal heldere beleidsvoornemens/
doelstellingen. Deze worden haalbaar en realistisch
geacht binnen de uitgestippelde tijdlijn.
2022
• Oprichting stichting verder formaliseren
• Exploratie van een aantal vernieuwende
therapievormen, waaronder NeuroMovement,
om (beoogde) progressie bij revalidatie kind met
CP te observeren
• Fieldtrip naar het “ABM center” in Californië
(Verenigde staten) voor intensieve
NeuroMovement bewegingstherapie onder
begeleiding van grondlegger Anat Baniel.
• Family offices & filantropen uit eigen netwerk
mobiliseren voor 1e funding ronde organisatie
• Kick-off van Moving Beyond Limits fundraising
campagne om “seed capital” op te halen voor
stichting
• Het in praktische zin voorbereiden naar de top
van Aconcagua (6961m) in de Andes. Planning
expeditie februari 2023
• Samenwerkingen opstarten met het Cerebrale
Parese Kenniscentrum Amsterdam UMC, ABM
center, CP Nederland, Edwin van der Sar
Foundation en Hersenstichting.
• Inventarisatie en kennismaking met mogelijke
kandidaten voor een gecombineerde
ambassadeurs en/of adviesrol
• Binden strategische partners voor pro-bono
werkzaamheden

2023
• Moving Beyond Limits expeditie naar Aconcagua
(6961m) organiseren in februari 2023
• Beroepsopleiding tot “NeuroMovement”
practitioner volgen, 100 dagen intensieve
training verdeeld over segmenten in 18 maanden
in Nederland en de Verenigde Staten
• Het in praktische zin voorbereiden van de eerste
“Journey Beyond Limits”, een welzijnsreis voor
ouders en kinderen met CP, waarbij therapie,
ontspanning en verbinding centraal staan in
helende omgeving van wilde natuur
• Family offices, filantropen en donor-stichtingen
uit eigen netwerk mobiliseren voor 2e funding
ronde organisatie
2024
• Opening van kinderpraktijk “Moving Beyond
Limits” in het Gooi en Amsterdam om kinderen
met CP gericht te behandelen met
NeuroMovement therapie.
• Ouders en kinderen met CP koppelen aan
NeuroMovement therapeuten in binnen en
buitenland.
• Organisatie van de eerste “Journey Beyond
Limits” in een Europees natuurgebied
• Wetenschappelijk onderzoek naar de lange
termijn revalidatie resultaten van
NeuroMovement bij kinderen met CP initiëren
en de opstart hiervan financieren in
samenwerking met partners

