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Voorwoord 
 
In Mei 2019 organiseerde stichting Graauw Rock samen met stichting ’t huus het festival: 
Graauwrock for Specials. Tijdens dit muziekfestival stonden mensen met een beperking 
centraal. De dag was een enorm succes en dus voor herhaling vatbaar. Uit deze samenwerking 
is vervolgens Stichting voor Specials ontstaan. Het festival blijft jaarlijks terugkomen op de 
agenda maar ons doel is om meerdere culturele evenementen voor mensen met een 
beperking te organiseren. 
 
In dit beleidsplan is te lezen waarom en hoe wij dit willen gaan doen. We zullen onze missie 
en visie toelichten en we geven inzicht over hoe we onze gelden werven en beheren. 
 
 
 

1 Algemene gegevens 
 
Email: info@stichtingforspecials.nl/ stichtingforspecials@outlook.com  
Naam: Stichting for Specials 
RSIN: 860234708 
KVK: 75314789 
 
Bestuur: 
Voorzitter: Pierre Taalman 
Penning: Carlo Saman 
Secretaris: Michiel Statujew 
 
Beloningsbeleid 
 
Stichting voor specials wordt enkel door vrijwilligers georganiseerd en het bestuur wordt dan 
ook niet beloond voor haar inzet.   
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2 Missie en visie 
 
De missie van Stichting for Specials is evenementen toegangelijk maken voor iedereen. Indien 
het door een beperking niet mogelijk is om een evenement te bezoeken trachten we om 
evenementen op te zetten die vergelijkbaar zijn, maar zo aangepast zijn dat geen enkele 
beperking een beperking hoeft te zijn om het evenement te bezoeken. Hierbij trachten we te 
allen tijde mensen met en zonder beperking met elkaar in aanraking te laten komen. 
 
Het doel hierbij is bijdragen aan een meer inclusieve samenleving, het verrijken van het leven 
van mensen met een beperking en het weghalen van vooroordelen rondom mensen met een 
beperking. 
 
Visie 
 
Om onze missie te kunnen uitvoeren maken we gebruik van de volgende punten die we 
belangrijk vinden om in onze plannen mee te nemen: 
 
Bijdragen aan een meer inclusieve samenleving: 
mensen met een (verstandelijke) beperking zijn soms minder goed in staat om deel te nemen 
aan bepaalde activiteiten. Daardoor hebben ze ook minder de mogelijkheid om in aanraking 
te komen met andere mensen. Mensen zonder beperking komen, wanneer ze niet via hun 
werk of netwerk bekend zijn met mensen met een beperking, niet zomaar in aanraking met 
mensen met een beperking. Doordat beide groepen elkaar tegenkomen in een positieve 
ongedwongen sfeer waarin ze verbonden worden door bijvoorbeeld muziek en gezelligheid 
hopen we dat dit bijdraagt aan positieve beeldvorming en bewustzijn voor het belang van 
inclusie. 
 
Het verrijken van het leven van mensen met een beperking: 
mensen met een beperking zijn vaker afhankelijk van mensen om hun heen om dingen 
mogelijk te maken. In veel gevallen is het niet de handicap van de personen zelf, maar juist de 
niet aangepaste omgeving die zorgt dat ze beperkt worden in wat ze kunnen en willen. We 
hopen door hierop in te spelen meer mogelijk te maken voor de doelgroep waardoor ze net 
zo goed van een festival/ evenement kunnen genieten zoals voor ieder ander mogelijk zou 
moeten zijn. 
 
Het weghalen van vooroordelen: 
wanneer men niet bekend is met iets dan zijn het vaak de vooroordelen die de boventoon 
voeren in de beeldvorming. Dit zien we ook terug bij de beeldvorming rondom mensen met 
een beperking. Ze worden vaak als ‘zielig’ gezien of er wordt van tevoren al gedacht dat ze 
dingen niet kunnen. Door mensen met en zonder beperking met elkaar kennis te laten maken 
hopen we dat de beeldvorming van mensen met een beperking positief wordt beïnvloed. 
 
 
  



Meer samenwerking tussen zorgorganisaties in Zeeland: 
Er zijn verschillende evenementen/ festiviteiten in Zeeland waar mensen met een beperking 
terecht kunnen. Echter de kennis en kunde is versnipperd en vaak instellingsgericht terwijl er 
vaak meer mensen dan alleen de eigen instelling zouden kunnen deelnemen aan 
evenementen van de instelling. Dit zou door een overkoepelende organisatie gestructureerd 
kunnen worden/ beter afgestemd kunnen worden op elkaar. De evenementen en activiteiten 
zouden dan ook meer gespreid over het jaar kunnen plaatsvinden. 
 
Kennisplatform vormen omtrent organiseren en aanpassen van bestaande evenementen naar 
drempelvrije evenementen: 
Op dit moment is er weinig specifieke kennis en kunde in huis in de evenementenbranche 
omtrent het aanpassen van bestaande evenementen naar een evenement met minder of geen 
drempels voor een persoon met een beperking. Door de kennis van verschillende festivals en 
zorginstellingen te combineren zouden we een kennisplatform kunnen opzetten waar elk 
festival in nederland terecht zou kunnen met zijn/ haar vragen. Daarnaast zou er advies 
gegeven kunnen worden over hoe het een en ander aan te pakken. 
 
 

3 Doelgroep 
 
Onze doelgroep zijn mensen met een (mentale) beperking. En hoewel deze groep mensen 
ontzettend kunnen genieten van muziek, dans en andere culturele activiteiten is het voor hen 
vaak moeilijk om zulk soort evenementen te bezoeken. De faciliteiten zijn vaak niet afgestemd 
op hun behoeftes en is het voor hen altijd een hele onderneming om ook maar ergens te 
geraken. Wij houden hier wel rekeningen willen en willen evenementen organiseren die zo 
bereikbaar mogelijk zijn. Zo bieden wij bijvoorbeeld voor ons festival busvervoer aan. We 
passen licht en geluid aan. En zorgen we voor aangepaste faciliteiten zoals tilliften een 
aangepaste toiletten.  
 
Wij proberen dit zoveel als mogelijk met bestaande initiatieven te organiseren proberen wij 
het ook laagdrempelig te houden voor “normale” mensen en hopen we op deze manier het 
taboe wat rond beperkingen hangt te doorbreken.  
  



 

4 Wijze van werving gelden 
 
Het organiseren van evenementen voor mensen een beperking brengt een hoop extra kosten 
met zich mee. En omdat we onze evenementen bereikbaar willen houden en dus ook geen 
hoge entreeprijzen kunnen vragen zijn we sterk afhankelijk van 3de. De manieren waarop wij 
gelden werven zijn:  
 
Subsidies en fondswerving 
Stichting for Specials is voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Jaarlijks vragen wij bij 
gemeente en provincies als verschillende instanties subsidies aan om onze activiteiten te 
kunnen financieren. 
 
Sponseren  
Wanneer wij evenement organiseren vragen wij bij lokale ondernemingen om het 
evenementen te sponseren. Als tegenprestatie bieden wij onze sponsoren de mogelijkheid 
om onze activiteiten te bezoeken. 
 
Verkoop van tickets en consumpties 
Een deel van gelden werven we door de verkoop van tickets. De hoogte hiervan is erg 
afhankelijk van de soort van activiteit. Zo zijn we genoodzaakt om voor een festival entree te 
vragen maar we hebben bijvoorbeeld ook een online festival georganiseerd wat gratis was 
voor de “bezoekers”.  

5 Beheer van het vermogen 
 
Bij het begin van ieder jaar wordt er door de penningmeester een begroting opgemaakt. En 
maken we een plan hoe we de activiteiten van dat jaar willen financieren. Aan het eind van 
het boekjaar wordt een financiële verantwoording afgelegd doormiddel van een balans en een 
resultatenrekening. Deze worden jaarlijks ook gepubliceerd op onze website  
 

6 Bestedingen van het vermogen 
 
Hoe wij ons vermogen besteden is veelal afhankelijk van de manier dat het verworven is. Zo 
proberen we bijvoorbeeld het geld wat verworven is door ticket verkoop en sponsering aan 
artiesten en aankleding van het festival te besteden. Het geld wat verworven is door fondsen 
en subsidies besteden we aan de toegankelijkheid. Tot slotte wordt een deel gereserveerd 
voor toekomstige evenementen. 
Stichting voor Specials wordt enkel door vrijwilligers georganiseerd dat betekent dat alle 
gelden voor 100% zijn gereserveerd voor onze activiteiten en niemand wordt beloond voor 
het organiseren van de activiteiten.  
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