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Algemene gegevens
Naam:
RSIN/fiscaal-nummer:
Post-vestigingsadres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
KvK-nummer:
IBAN-rekeningnummer:
BIC/SWIFT:

FAST (First Aid Support Team)
859723689
Mijndenhof 253
1106 GK Amsterdam
06-46260763 (voorzitter)
info@f-a-s-t.eu
73957186
NL50 BUNQ 2208 5684 00
BUNQNL2AXXX

Het beleidsplan 2019 – 2021 wat nu voor u ligt is geen blauwdruk, maar geeft ons richting
waar we naar toe willen groeien. De situaties waarin FAST werkt is onderhevig aan veel
veranderingen. FAST is gelukkig flexibel genoeg om met deze veranderingen op te kunnen
gaan!
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Over FAST
FAST (First Aid Support Team) is een onafhankelijke non-profit vereniging.
De doelstellingen van FAST zijn:




Het bevorderen van gezondheid en toegang bieden tot eerste hulp & gezondheidszorg voor
vluchtelingen, migranten, daklozen en ontheemden.
Pleitbezorging (advocacy). FAST ziet het als haar verantwoordelijkheid om zich uit te spreken
over situaties waarin bovenstaande groepen geen toegang hebben tot (medische) noodhulp.
Het bevorderen van kennis en kunde van eerste hulp aan vrijwilligers en groepen die hulp
bieden aan bovenstaande groepen.

De vereniging heeft geen winstoogmerk en mag geen winst onder haar leden verdelen.
FAST gebruikt intern Engels als voertaal, en deels ook extern, omdat de vrijwilligers uit diverse
landen komen. Daarnaast is het de taal die de doelgroep die FAST ondersteunt voornamelijk spreekt.
De communicatie die gericht is op de Nederlandse bevolking is als vanzelfsprekend in het
Nederlands.

Visie en missie
We geloven sterk in het fundamentele recht van de mens om waardig en met respect
behandeld te worden. Dit fundamentele mensenrecht passen wij dagelijks toe in het helpen
en bijstaan van mensen die door geweld, vervolging en/of armoede uit hun huizen zijn
verdreven.
We geloven dat iedereen toegang zou moeten hebben tot eerste hulp en medische zorg,
wat hun verblijfstatus, religie, of andere achtergrond zij hebben.
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Ontstaan van FAST

FAST begon in 2015 als een groep vrienden die eerste hulp verleenden in de zogenaamde
'Jungle' in Calais (Frankrijk). Van oude caravans waar we meer dan 50 mensen per dag
behandelden, verhuisden we naar een reizend team dat ontheemden assisteerde in Brussel,
Duinkerke en Calais. We assisteren mensen die zijn gevlucht voor armoede, vervolging en/of
oorlog of mensen die door een andere reden hun huis hebben moeten verlaten.
De oprichters van FAST hebben tijdens deze jaren vrijwilligerswerk in Noord-Frankrijk
gemerkt dat zelfs in ontwikkelde Europese landen niet iedereen toegang heeft tot eerste
hulp en medische zorg. De mensen die we assisteren lijden aan kleine verwondingen die
gemakkelijk kunnen worden verholpen. Andere lijden aan huidziekten, infecties of griep. Wij
zijn van mening dat de diensten om deze problemen te behandelen op dit moment
ontbreken en we doen er alles aan om dit gat op te vullen.
Naast het bieden van eerste hulp merkten wij dat veel vrijwilligersgroepen niet de kennis en
kunde hebben van de eerste hulp, maar wel frequent aanwezig zijn om bijvoorbeeld
voedselhulp te bieden aan de doelgroep. FAST vind het belangrijk om eerste hulp training,
toespitst op de situatie en de doelgroep, te bieden aan deze vrijwilligers.
Daarnaast vindt FAST het belangrijk om de doelgroep zelf ook te onderwijzen in de eerste
hulp. Dit, niet alleen om zelfhulp te kunnen toepassen indien nodig, maar ook om anderen
te kunnen helpen in een noodsituatie.
Sinds 1 januari 2019 is FAST een geregistreerde vereniging met actieve leden die onze
coördinatoren en het team adviseren en/ of zelf naar de gebieden waar we werken af te
reizen.
Na de start in Calais en Duinkerke is FAST al gevraagd om diverse andere plekken te
assisteren, bijvoorbeeld: Athene (Griekenland), Amsterdam (Nederland), Parijs (Frankrijk).
Het langere termijndoel van FAST is dan ook om ook op deze locaties hoogwaardige eerste
hulp en trainingen te kunnen bieden.
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Bestuur

FAST is qua structuur opgezet als een liefdadigheidsorganisatie. De vaste kern van FAST
bestaat uit een bestuur, (vrijwillige) coördinatoren, leden en vrijwilligers. De coördinatoren
runnen de vereniging op dagelijks niveau en zetten samen met het bestuur en de leden van
de vereniging de inhoudelijke koers uit. Het bestuur toets of de projectvoorstellen en de
uitvoering daarvan, in lijn zijn met de doelstellingen die de vereniging zichzelf heeft gesteld.
Het bestuur heeft ook op financieel gebied een controlerende functie.
Voorzitter:
Nynke-Marije van Dijck
Geboortedatum: 24-11-1991

Penningmeester:
Sabine van Hoften
Geboortedatum: 11-03-1976

Secretaris:
Maickel Osenga
Geboortedatum: 02-11-1969

Activiteiten bestuur
Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan
worden notulen opgemaakt.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
- Het opzetten en begeleiden van projecten
- Het selecteren van bestemmingsdoeleinden
De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.

Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn
onder meer:
- Jaarlijks een begroting opstellen;
- Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
- Beheren van de gelden;
- Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

De bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling.
Verdere toelichting over deze beschikking kunt u lezen in de statuten van de vereniging.
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Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten, denk hierbij aan reiskosten naar de projecten.
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Ambities
Dit beleidsplan heeft een geldigheidsduur van 3 jaar (tot en met het jaar 2021). De
vereniging heeft de volgende ambities:
In de komende drie jaar zal FAST in verschillende steden eerste hulp bieden aan de
doelgroep. Haar ambitie is om naast de bestaande activiteiten in Noord-Frankrijk hulp te
bieden in onder andere Griekenland (Athene), Nederland (Amsterdam) en om een goed
onderzoek uit te voeren naar gebieden waar haar hulp ook van toegevoegde waarde kan
zijn.
Daarnaast wil FAST zich nog actiever richten op pleitbezorging. Om dit te kunnen doen zal
FAST een goed onderbouwd onderzoek verrichten naar de noden en de actuele situatie van
de doelgroep. Dit onderzoek, tevens gebaseerd op een rapport over de activiteiten van de
vereniging, zal gepubliceerd worden op haar website; www.f-a-s-t.eu
Het is de ambitie van FAST om niet enkel afhankelijk te zijn van donaties van individuele
donoren, maar ook de beschikking te hebben tot de hulp van verschillende fondsen. Voor
verschillende fondsen is de ANBI-status noodzakelijk. Het aanschrijven van fondsen zal dan
ook direct na de goedkeuring van de aanvraag gestart worden.
Daarnaast zal FAST zich richten op het begeleiden van vrijwilligers en stagiaires. Voor
(medische) studenten is veldwerk een belangrijke aanvulling op het CV. Een goede training
en begeleiding is volgens FAST noodzakelijk om, zowel voor de trainee als de
hulpbehoevende, een zo goed mogelijk resultaat aan te geven.
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Strategische doelstelling
1. Een vaste vrijwilliger zal per locatie worden aangesteld als een zogenoemde ‘veld
coördinator’. Deze vrijwilliger zal zorg voor het team dragen en de ogen en de oren
van het bestuur zijn op de locatie.
2. Het bestuur zal meerdere keren in de vastgestelde periode van drie jaar de
verschillende projecten bezoeken en de kwaliteit monitoren.
3. De bestuurders krijgen conform onze bezoldigingsreglement uitsluitend de
reiskosten vergoed.
4. Na het starten van de vaste vrijwilliger (half mei) gaat er een nieuwsbrief (per mail)
uit naar al onze donateurs. 2-maandelijks worden zij op de hoogte gehouden van de
voortgang. De vaste vrijwilliger zal voor deze nieuwsbrief content aanleveren met
ondersteuning van de rest van het team in het project.
5. Op basis van bovenstaande content worden er diverse voorlichting- en
fondsenwervende bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben
verschillende doelen; het werven van vrijwilligers, pleitbezorging en
fondsenwervende activiteiten.
6. De resultaten worden op de eigen website geplaatst (www.f-a-s-t.eu) en ook
worden er verschillende wetenschappelijke activiteiten verspreid. Dit laatste om het
brede (Nederlandse) publiek voor te lichten over het werk van FAST.
7. Naast vrijwilligers die reizen naar de projecten zal er gewerkt worden aan een vast
team van vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor fondsenwervende activiteiten,
bijvoorbeeld op social media.
8. FAST zal actief contact zoeken met initiatieven en groepen die al actief zijn in de
ondersteuning van de doelgroep. Indien noodzakelijk kan FAST eerste hulp
trainingen of materialen bieden aan de vrijwilligers van deze initiatieven.
9. Kansen om projecten te ontwikkelen op andere locaties worden goed onderzocht en
indien de hulp van FAST noodzakelijk gebleken zal zijn wordt dit in het bestuur
besproken.
10. Het ontwikkelen van een adequate eerste hulp training voor vrijwilligers die geen
ervaring hebben op dit vlak is voor FAST noodzakelijk gebleven om te ontwikkelen. In
de verschillende situaties waarin FAST heeft gewerkt is gebleven dat een standaard
eerste hulp training niet toereikend is.
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Financiële gegevens
Inkomsten
De inkomsten van de vereniging bestaan hoofdzakelijk uit onderstaande posten:
- subsidies en fondsen
- entreegelden
- eventuele verkrijgingen op grond van erfstellingen en legaten
- schenkingen
- overige baten
Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de aan haar gealloceerde en door de
ledenvergadering goedgekeurde begroting.
Uitgaven
De uitgaven van de vereniging bestaan hoofdzakelijk uit onderstaande posten:
- NFI (non-food items) distributie. Denk aan hygiëne-kits, EHBO-kits
- Accommodatie vrijwilligers
- Onkostenvergoeding vrijwilligers
- Transport + logistieke ondersteuning
- Eerste hulp materialen
- EHBO trainingen voor vrijwilligers
- Huur kantoor
- Onkostenvergoeding bestuur
- Fondsenwervende activiteiten
FAST is op 1 januari 2019 geregistreerd als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en bevindt
zich financieel nog in de opstartende fase.

Budget 2019-2021
In een periode van drie jaar wil FAST € 300.000 omzetten, wanneer FAST alle beoogde projectgelden
weet te verzamelen. Het doel is om inkomsten en uitgaven gelijkmatig over de drie jaar te
verspreiden. Een prognose van het jaar 2019 kunt u vinden in de volgende paragraaf.
FAST kiest ervoor om de richtlijnen van het CBF keurmerk aan te houden, die betrekking hebben op
Fondsenwervende instellingen. De richtlijnen schrijven voor om helderheid te geven in een aantal
kengetallen. Van het gehele budget:
-

Zal 85% besteedt worden aan projecten waar de doelgroep direct bij gebaat is.
Zal 12% besteedt worden aan organisatiekosten, inclusief kosten voor interne
vergaderingen, huur bedrijfsruimte en andere organisatiekosten.
Zal 1% besteedt worden aan acquisitie. O.a. vrijwilligersvergoedingen.
Zal 3% als reserve worden vastgezet voor onvoorziene kosten.
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De vereniging heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

Jaarrekening, balans en jaarverslag
Jaarrekening, balans en jaarverslag zijn in 2020 beschikbaar, aangezien er in 2019 gestart wordt met
het werven van inkomsten.
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