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Inleiding: 

Viking zijn betekent onverschrokken, sterk, weerbaar zijn èn denken om de 

medebroeders en –zusters. Samen de hindernissen en obstakels overwinnen. 
Samen voorop in de strijd. 

In het geval van de Stichting Vikings voor Spieren strijden de Vikingen tegen 
spierziektes. Kinderen die lijden aan één van de bijna 600 spierziektes die 

bekend zijn hebben hulp nodig in hun strijd om de obstakels in hun leven te 
overwinnen. De Stichting Vikings voor Spieren helpt hen hierbij. 

Begin 2017 opgericht en voortgekomen uit de acties van een groep obstakel 

runners die in 2016 een jaar lang acties hebben gehouden voor Justin. Toen 
6 jaar oud werd hij de spil van onze acties. Wij liepen 4 keer mee met de 

Strong Viking runs. En daarnaast hebben we tientallen acties georganiseerd 
met sponsors en met de vele donateurs. Samen met Justin en zijn gezin 

meedoen aan de Familyrun was het hoogte punt van het jaar. Daar werd ook 
Justin een echte Viking, hij rende mee en overwon de obstakels! 

Nu 7 jaar oud doen zijn beenspieren het weer wat minder al houd hij zich 

kranig. Een leuke dag uit, hulp bij zijn behandelingen en bij de noodzakelijke 
hulpmiddelen. Dat is waar wij hem en andere lotgenoten mee willen en 
kunnen helpen. 

Dat is waar wij voor staan! 
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Doelstelling: 

De stichting heeft als doel: het verbeteren van leefomstandigheden van 

mensen, met name kinderen, met spierziektes en het ondersteunen van 
onderzoek naar spierziektes, en het verrichten van al wat hiermee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan 
hen die deel uit maken van organen van de stichting. 

De stichting beoogt het algemeen nut. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 Het werven van fondsen en organiseren van activiteiten om inkomsten 

te genereren 
 Het organiseren van een leuke dag voor degenen met een spierziekte 

en hun gezinnen 
 Het meefinancieren van de aanschaf van hulpmiddelen als dit niet 

volledig door andere partijen wordt vergoed 

 Het meefinancieren van behandelingen als deze niet volledig door 
andere partijen worden vergoed 

 

Justin Bremer is halverwege 2017 de enige “klant” van de stichting. 

Doel voor 2017 is om meerdere kinderen en hun gezinnen te vinden die door 

ons ondersteunt kunnen en willen worden. Dit zal onder meer gebeuren door 

een artikel in de kranten. Tevens zullen wij huisartsen en fysiotherapie 

praktijken benaderen voor het leggen van contact. Het wijzen op ons 

bestaan.  
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Werkwijze sponsorwerving: 

 

De sponsoren van 2016 benaderen voor de nieuwe sponsordeal. 

Nieuwe sponsoren benaderen. 

  

Welke sponsoren zijn er: 

- Donateurs (particulieren en bedrijven) 

- Sponsors (bedrijven) 

- Hoofdsponsor(s) (bedrijven) krijgen maatwerk 

Algemeen: 

- Donateurs krijgen een eervolle vermelding op de website (aparte 
pagina) 

- Sponsoren krijgen een gedeelde positie (aparte sponsor footer/banner 
met link) op de voorpagina van onze website 

- Hoofdsponsor(s) krijgen een prominente positie op de website (iig 
homepage)   

Sponsor pakket bestaande uit: 

- Standaard tekst/handtekening voor onder e-mail sponsor 

- Standaard tekst voor op Social Media (FB/Linked-In) op account van 
sponsor 

- Standaard tekst voor op de website van de sponsor 

- Goodies pakket 

 

Teksten: 

“Bedrijf” is trotse sponsor van Vikings voor Spieren. 
Viking voor Spieren ondersteund kinderen met spierziekten door financiële 
steun en uitdagende activiteiten. 

 

Rekening nummer bij de RABO te Steenwijk: NL17RABO0317177818   
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Werkwijze activiteiten: 

 

Een leuk dagje uit, hoe en hoe vaak? 

Elk kwartaal nemen we de families een dagje mee uit. Dat kan variëren van 

een dagje fluisterbootje of Taman Indonesia, dus in de buurt. Of een dagje 
Efteling, Maduradam, rondvaart Amsterdam. Dus wat verder weg. 

In alle gevallen proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden en zullen 
dus alle betrokken partijen, vervoer en attractie vragen mee te doen aan de 
actie. 

  

Mede financieren van hulpmiddelen: 

Als er hulpmiddelen nodig zijn dan gaan we er in eerste instantie vanuit dat 
dit door verzekering en overheid bekostigd wordt. Voor die items waar dat 

niet het geval is kunnen wij (afhankelijk van de grootte van het bedrag en de 
inhoud van de pot) 50% van het (resterende) bedrag vergoeden. Dit doen wij 
in principe rechtstreeks naar de leverancier. 

Mede financieren van behandelingen: 

Hiervoor geldt hetzelfde als bij hulpmiddelen. 

 

Wat overblijft gaat naar onderzoek: 

Stichting Spieren voor Spieren heeft in 2016 ruim €19.000 ontvangen en kan 

ook in de toekomst op onze hulp rekenen. Ook andere fondsen zoals 
Duchenne Parents en andere fondsen kunnen gekozen worden voor 
ondersteuning. 
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Communicatie: 

 

Website en Facebook main source; 

Met name via Facebook en de site willen we communiceren met de donateurs 
en sponsoren.  Tevens met de gezinnen die we ondersteunen. 

Kranten; 

Met name de lokale kranten vormen een communicatiebron naar de 
Steenwijkse omgeving. Met de Oprechte Steenwijker Courant is er een goede 
band. 

Radio/TV: 

Altijd leuk! 

Mond op mond! Is wellicht wel de belangrijkste bron. Door leuke en goede 
acties waar (veel) over gepraat wordt kunnen we steeds meer mensen 
betrekken en ons werk bekend maken. 

 

Open en transparant! Is een belangrijk uitgangspunt voor de stichting. Geen 

schimmige praktijken achter de schermen. Zowel qua activiteiten als qua 
inkomsten en uitgaven zal de stichting eea op de site volledig duidelijk 
maken. 

 

 

 

Evaluatie en verantwoording: 

 

Open en transparant. Alles te volgen op de website. Na afloop van het 
boekjaar zullen wij de balans van dat jaar qua activiteiten en financiën 
opmaken en via de site publiceren.  

 

 


