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• E-mail adres: info@gleveris.nl 

• Telefoon: 06-30687264 
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Inleiding 
Dit document is het beleidsplan voor de periode 2021-2025. 
In april 2008 werd Gleveris opgericht. Gleveris begon als een informeel platform om 
gezamenlijk creatieve activiteiten/slimme innovaties te ontplooien. De naam Gleveris is dan 
ook een afgeleide van 'slimme innovaties' (Engels: clever is', spreek uit 'klèvur is'). Het is 
tevens een acronym van haar oprichters (Gijs, Luuk en Rik Verheijden). Vanaf platform 
Gleveris werd in september 2011 Stichting Gleveris opgericht.  
 
Stichting Gleveris heeft als doelgroep mensen met autisme (zonder verder onderscheid).  
Het organiseren van probeerprojecten autisme heeft inmiddels al geleid tot verschillende 
optredens in een concertzaal, ontwerp en uitgave van posters, programmaboekjes, CDs en 
muziekboeken, foto- en film reportages, voordrachten in het openbaar, uitgeven eigen boek 
(bloemlezing; meer info: www.gleveris.nl). De deelnemers kwamen uit verschillende delen 
van Nederland. 
 
 

Missie 
De zelfstandigheid van mensen met autisme bevorderen. 
 
 

Visie 
Stichting Gleveris wil de meest aantrekkelijke organisatie zijn die middels persoonlijke 
probeerprojecten mensen met autisme ondersteunt bij hun streven om een concreet doel te 
bereiken. 
 
 

Strategie/Doelstelling 
Het doel van de stichting, zoals statutair vastgelegd, is te vinden in Appendix 2, in het kort: 
de zelfstandigheid van mensen met autisme -zonder verder onderscheid- bevorderen; de 
stichting wil dit doel bereiken door het organiseren en realiseren van probeerprojecten 
waarbij wordt uitgegaan van de belangstelling en vaardigheden/talenten van de deelnemer; 
elk project levert unieke (leer)ervaringen op en werkt toe naar een eigen product waarmee 
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de deelnemer zich verder kan ontwikkelen en profileren; Stichting Gleveris is daarbij 
broedstoof voor ideeën, creaties en vindingen die in de projecten ontstaan of worden 
ingebracht. 
Het is de strategie van Stichting Gleveris om: 
➢ haar middelen en activiteiten maximaal in te zetten voor het faciliteren van persoonlijke 

probeerprojecten autisme (d.w.z. méér projecten die door deelnemers zijn aangevraagd); 
➢ te streven naar het vergroten van het aantal persoonlijke probeerprojecten autisme en het 

cumulatief aantal deelnemers hieraan, door: 
o het ontplooien van meer publicitaire activiteiten gericht op:  

i. i) het vergroten van de bekendheid van het bestaan van probeerprojecten autisme;  
ii. ii) het vergroten van de reputatie van Stichting Gleveris (focus op professionaliteit) 

en haar activiteiten (focus op sociale/gezellige uitstraling); 
o het zelf initiëren van minimaal één breder project naar analogie van het jaarlijkse 

FringeL FestivaL, maar dan in een andere -nader te bepalen- discipline dan muziek; 
➢ te werken aan het verbreden van de stroom van inkomsten zoals door het verder 

exploiteren van de ‘crautfunding’ faciliteiten; 
➢ zich met betrekking tot de keuze van concrete soorten doelen van de deelnemers (zie 

Visie) zoveel mogelijk te laten leiden door de wensen van de deelnemer; hierbij valt te 
denken aan werkzaamheid, productontwikkeling, culturele activiteiten, sociale activiteiten; 

➢ de organisatie te versterken middels aantrekken van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers 
en het verder uitbreiden van haar netwerk;  
o het binden van mensen met kennis over autisme, arbeidstoeleiding, 

productontwikkeling, culturele en sociale activiteiten en hun kennis inzetten in de 
projecten; 

o het binden van mensen die bereid zijn te helpen bij het managen en de administratie 
van de projecten en de organisatie daaromheen; 

➢ de organisatie van de Stichting zoveel als redelijk mogelijk en relevant in 
overeenstemming brengen met het "Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor 
Goede Doelen" (Advies bedoeld voor leden van de VFI- Commissie Wijffels, Juni 2005). 

 

ACTIEPLAN 
➢ Om het bestuur meer daadkracht te geven, m.n. om meer probeerprojecten autisme te 

kunnen organiseren, zal in deze periode gezocht worden naar meer bestuursleden en/of 
uitvoerende vrijwilligers. 

➢ Er zal gezocht worden naar mensen met kennis van arbeidstoeleiding, 
productontwikkeling, culturele en sociale activiteiten en gepoogd worden deze mensen te 
binden (minimaal om raad mogen vragen); 

➢ Aan het eind van deze periode zullen alle documenten (m.u.v. verslagen 
bestuursvergaderingen) worden geëvalueerd en eventueel worden aangepast. 

➢ Aan het eind van deze periode -of zoveel eerder als zinvol geacht- zal het bestuur 
evalueren of de huidige structuur afdoende is of dat het wenselijk/nodig is een raad van 
toezicht o.i.d. in te stellen. 

➢ Een eigen nieuwsbrief zal worden overwogen maar we hebben al een maandelijkse 
bijdrage aan de Nieuwsbrief van de NVA-Noord Brabant. 

➢ Het bestuur zal zich in deze periode inspannen om de basis van de inkomsten te 
verbreden; zo zal er meer aandacht worden gevestigd op donaties tijdens het jaarlijkse 
FringeL Festival (inkomsten waren niet kostendekkend). 
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Organisatie 
Kerngegevens per augustus 2015: 

• Rechtsvorm:  Stichting 

• Statutaire naam:  Stichting Gleveris 

• Statutaire zetel:  Oss, Noord-Brabant, Nederland 

• KvK (Brabant) nummer: 53510909 

• RSIN:  850907858 

• Datum akte van oprichting:  07-september-2011 

• Datum eerste inschrijving KvK: 09-september-2011 

• SBI code:  94997-Overige belangenbehartiging niet elders genoemd 

• Bezoekadres: Heischouw 7, 5345XT, Oss, NL 

• Internetadres: www.gleveris.nl 

• E-mail adres: info@gleveris.nl 

• Telefoon: 06-30687264 

• Aantal bestuursleden: 3 (voorzitter, secretaris, penningmeester) 

• Bevoegdheid: de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd 

• Winst Stichting Gleveris is een instelling zonder winstoogmerk: 
opbrengsten uit activiteiten (donaties/giften, evenementen 
en verkopen) worden zoveel mogelijk ingezet voor het 
realiseren van (nieuwe) probeerprojecten autisme ten 
behoeve van de deelnemers/doelgroepers.  

 
Bestuur 
Tot de toetreding van de twee andere bestuurders was de oprichter/voorzitter 
alleen/zelfstandig bevoegd; sinds 07-maart-2012 zijn alle bestuurders gezamenlijk bevoegd 
(met andere bestuurder(s), zie statuten). 
 
Bestuursvoorzitter: De heer G.F.M. (Gijs) Verheijden (per 07-september-2011; herbenoemd) 
Secretaris:   De heer G.F.M. (Gijs) Verheijden (per 12-juni-2020; ad interim) 
Penningmeester:  De heer J.M.A. (Hans) Alards (per 07-maart-2012; herbenoemd) 
 
Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar (verslagen worden gearchiveerd).  
Er wordt tussendoor veelal per e-mail gecommuniceerd.  
De volgende documenten zijn beschikbaar: 

• Statuten Stichting Gleveris 

• Jaarverslagen Stichting Gleveris sinds oprichting 

• Protocol 'Probeerprojecten Autisme'  

• Privacy beleid Stichting Gleveris (website) 

• Voorwaarden Webwinkel Stichting Gleveris (voor zolang nodig want de webwinkel zal 
worden opgeheven) 

• Beleidsplan Stichting Gleveris 2021-2025 

• Mallen voor brieven, facturen en presentaties (MS-Word, MS-Powerpoint) 
Evenals de notulen van de bestuursvergaderingen worden bovenstaande documenten 
bewaard in een elektronisch folder en in een papieren archief. 
 

Functieomschrijvingen  
Er zijn op dit moment (2020) nog geen specifieke functieomschrijvingen van de drie 
bestuursleden van Stichting Gleveris;  

http://www.gleveris.nl/
mailto:info@gleveris.nl
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Wel zijn er sinds 2019 een Huishoudelijk Reglement en Reglement voor Vrijwilligers. 
Hierin is de verplichting opgenomen tot het beschikbaar stellen van een Verklaring omtrent 
het Gedrag (VoG). 
 

Governance 
Stichting Gleveris heeft alleen een bestuur (bestaande uit de bestuursvoorzitter, de 
secretaris en de penningmeester).  
 
 

Statuten 
Stichting Gleveris is in september 2011 opgericht en is statutair gevestigd in Oss.  
Een kopie van de statuten is op verzoek beschikbaar. 
 
 

Financiën 
Stichting Gleveris werd aanvankelijk voornamelijk gefinancierd door één donateur (in 2016 
kwam daar een eenmalige substantiële donatie bij). Alhoewel dit vanaf de oprichting, 
ondanks kosten voor bestuurlijke en organisatorische zaken, reclame en probeerprojecten 
elk jaar geresulteerd heeft in een positief saldo zal gestreefd moeten worden naar een 
bredere basis van inkomsten. Temeer omdat er tot nu toe nauwelijks door het bestuur en 
vrijwilligers werd gedeclareerd en verwacht mag worden dat nieuwe activiteiten tot hogere 
uitgaven zullen leiden; verder zal de webwinkel in 2020 worden opgeheven omdat deze 
inmiddels niet meer zinvol wordt geacht (de aangeboden waren zijn allen uitverkocht en we 
verwachten geen gebruik meer omdat er andere mogelijkheden bij andere organisaties voor 
zijn). Inmiddels is op de website een pagina gemaakt die gericht is op donaties. Daar is een 
vorm van crowdfunding aan toegevoegd: de stichting is eigenaar van domeinnamen met 
crautfunding (.nl, .org en .com) welke inmiddels twee keer zijn gebruikt en verder 
kunnen/zullen worden ingezet. 
 
Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij een zakelijke bankrekening (ING Bank). 
Er is een betaalrekening en een spaarrekening. De uitgaven worden zoveel mogelijk besteed 
aan probeerprojecten autisme (veruit de grootste post daarvan wordt tot nu toe besteed aan 
het jaarlijks FringeL Festival). Daarnaast wordt geld besteed aan het draaiende houden van 
de stichting, inclusief bancaire kosten, betalingen van kantoorartikelen en reclame 
(waaronder het onderhouden van merken, domeinnamen en internetsite). De jaarrekeningen 
zijn op verzoek beschikbaar en zal voor het betreffende jaar ook via de internetsite worden 
aangeboden. 
 
 

Communicatie, Public Relations 
Faciliteiten: 

• Website Stichting Gleveris: te benaderen via www.gleveris.nl (virtual Hosts: 
www.gleveris.org;  www.probeerprojectenautisme.nl; www.probeerprojectenautisme.org, 
allen ondergebracht bij Internetprovider Mediamens te Sittard www.mediamens.nl); 
Stichting is ook houder van enkele andere domeinnamen (gleveris.com; crautfunding.nl , -
org, -com) 

• LinkedIn (via persoonlijk account [vereiste LinkedIn] Gijs Verheijden, bestuursvoorzitter)  

• Twitter  (Gleveris) 

http://www.gleveris.nl/
http://www.gleveris.org/
http://www.probeerprojectenautisme.nl/
http://www.probeerprojectenautisme.org/
http://www.mediamens.nl/
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• Merken: Stichting Gleveris heeft eigendomsrechten van de merken zoals beschreven in 
Appendix 2. 

 
 
 

APPENDIX 1 

Doelstelling volgens de statuten van Stichting Gleveris 
1. De stichting heeft ten doel de bevordering van de zelfstandigheid van mensen die daar 
vanwege hun autisme behoefte aan hebben, zulks ter wille van hun persoonlijke ontwikkeling 
en geluk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het stimuleren en faciliteren van deelname aan organisaties, zijnde samenwerkingen 
tussen twee of meerdere personen; 
b. het creëren van mogelijkheden om het vervullen van een rol in een organisatie middels 
simulaties te testen en/of te oefenen; 
c. te fungeren als incubator voor ideeën, creaties en (uit)vindingen die in de simulaties 
ontstaan of worden ingebracht; 
d. het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit 
voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn. 
 
 

APPENDIX 2: MERKEN 
De volgende 2 merken zijn geregistreerd in de Benelux via het Merken register Benelux-
Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) inmiddels BIOP, Bordewijklaan 15, NL-2591 
XR Den Haag, NL, voor de waren en diensten als beschreven bij de betreffende inschrijving 
in het register:  
 
1. Gleveris  

Woordmerk Benelux: Inschrijfnummer 0853694. 
 

2. Beeldmerk   

   Benelux Inschrijfnummer 0858789; Dit beeldmerk bevat de kleuren groen, oranje, 
geel en blauw. Vervaldatum. 

 
 

APPENDIX 3: REFERENTIES 
 

• Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (2005) Advies van de Commissie Code Goed 
Bestuur voor Goede Doelen (juni 2005) olv HHF Wijffels. (per website Kennisbank Filantropie. 

• Ebels E (2008) Handboek Stichtingbestuurder; Wat elke stichtingbestuurder echt moet weten.  

• Fondsenboek 2018 ISBN 90.5730.987.4: www.walburgpers.nl Diverti. ISBN 978-90-8671-015-7. 

• Hamers JJA en Schwarz CA (2008) Vereniging en Stichting. Boom Basics, Boom Juridische 
Uitgevers, tweede druk; ISBN 978-90-8974-008-3. 

• Kennisbank filantropie:  www.kennisbankfilantropie.nl 

• Samenwerkende Branchorganisaties Filantropie (SBF): http://www.sbf-filantropie.nl/home 

• Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN): http://www.verenigingvanfondsen.nl/fin-vereniging-
van-fondsen 

http://www.walburgpers.nl/
http://www.kennisbankfilantropie.nl/
http://www.sbf-filantropie.nl/home
http://www.verenigingvanfondsen.nl/fin-vereniging-van-fondsen
http://www.verenigingvanfondsen.nl/fin-vereniging-van-fondsen
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• Vrijwilligersverzekering Gemeente Oss: 
https://loket.oss.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Gratis%2Bvrijwilligersverzekering 

 
 
APPENDIX 4: AFKORTINGEN 
Afkorting Betekenis 

BBIE /BIOP Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 

KvK Kamer van Koophandel 

RSIN Rechtspersonen in Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer 

SBI code SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 en is opgesteld door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

VFI Vereniging van Fondsenwervende Instellingen 

 


