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Beleidsplan e-NABLE Nederland
Hoofdstuk 1 Lengte en geldigheidsduur
Ingangsdatum: januari 2022
Actueel beleid:
Doelstelling 2022-2025
e-NABLE Nederland bestaat sinds januari 2017 en is als stichting erkend in november 2018.
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van armprothesiologie met 3D-geprintte
hulpmiddelen bij mensen – met name kinderen - met een armreductie. Het uitzetten van de
wereldwijde E-nable missie en werken met vrijwilligers die tegen lage kostprijs de toegang tot
een 3D-geprintte hand of arm mogelijk maken, voor het verkrijgen van een of betere grijpfunctie,
het vergroten van het zelfvertrouwen en leren omgaan met een fysieke beperking.
-

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
o informatie over e-NABLE (enablingthefuture.org) te delen met ieder die daar interesse in
heeft;
o mensen te verbinden die een e-NABLE hand of arm nodig hebben met mensen die hen
kunnen leren een helpende e-NABLE hand of arm te vervaardigen.
o o.a. het organiseren van workshops, waarbij informatie over e-NABLE wordt gedeeld;
o tijdens deze workshops voor iedere deelnemer 3D printer(s), 3D print filament,
bouwpakketten en knutselmaterialen ter beschikking te stellen;
o de door de deelnemer gebouwde objecten gratis mee te geven, waarbij de kosten vergoed
worden uit donaties, subsidies en schenkingen;
o gebruik makend van de (social) media, naamsbekendheid te creëren en deelnemers van
de workshops in de spotlight te zetten;
o het opzetten van een netwerk door middel van het werven van vrijwilligers die mee willen
helpen om de workshops vorm te geven en uit te voeren;
o het organiseren van bijeenkomsten, beurzen en lezingen;
o het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en
voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn (bijvoorbeeld: deelname aan beurzen,
informatiedagen);
o alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.

Hoofdstuk 2 Visie en missie
Visie:
Kinderen en of volwassenen met een reductiedefect aan de armen en/of handen dienen makkelijk en
snel de mogelijkheid te krijgen om een e-NABLE prothese kosteloos te verkrijgen binnen Nederland.
Onze missie:
In elke provincie in Nederland is er een e-NABLE vrijwilliger met een 3D printer bereid om een
ontvanger te helpen aan een e-NABLE prothese.

Hoofdstuk 3 Ambities
Jaar 2022-2025
Per provincie in Nederland is de ambitie om minimaal 2 actieve vrijwilligers te hebben die
daadwerkelijk 3D printen voor een ontvanger van een prothese.
Bestuursleden en/ of in samenwerking met vrijwilligers zullen minimaal 2 keer per jaar nieuwe
vrijwilligers werven en naamsbekendheid creëren voor e-NABLE door op beurzen de
werkzaamheden tentoon te stellen.
Via de Facebook pagina e-NABLE Nederland zal er met regelmaat een bericht of verhaal
worden gedeeld om geïnteresseerden betrokken te houden bij de werkzaamheden van eNABLE.
Via de website zal er informatie over het aanvraagproces worden gepubliceerd.
Ervaringsverhalen zullen worden gedeeld op social media door middel van foto’s en artikelen.
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Ons streven is om vanuit de donaties elke actieve vrijwilliger voor hun werkzaamheden te
kunnen compenseren door een tegemoetkoming in de vorm van vergoeding in natura en of
reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding.

Hoofdstuk 4 Sterkten en zwakten
Sterktes:
De bestuursleden van de stichting zijn lid van de wereldwijde vrijwilligersorganisatie Enabling
the future.org en zijn op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie
De bestuursleden zijn actief binnen de wereldwijde community en hebben contact met andere
chapterleiders (e-NABLE vrijwilligers per land of regio).
De bestuursleden zijn ervaren op het gebied van 3D printing en modeling.
Daarnaast zijn de voormalig bestuursleden ouders van een kind met een reductie defect aan
de arm, hierdoor kennen zij het gevoel wat dat met zich meebrengt als ouder en maken zij
dagelijks mee welk impact dit op het leven van een kind kan hebben.
Een van de voormalig bestuursleden is praktiserend ergotherapeut, een paramedische
discipline die behandeling, begeleiding en advies kan bieden aan mensen met een
(aangeboren) aandoening aan de armen.
Verder is er regelmatig contact met adviseurs op het gebied van kinderrevalidatie, juridische
zaken en met de handenvereniging.
Zwakten:
Het kan voorkomen dat een geïnteresseerde zelf contact zoekt met iemand die een 3D printer
heeft. Deze persoon is niet aangesloten bij de Stichting. De maker heeft onvoldoende kennis
van het maken van een e-NABLE prothese waardoor de ontvanger uiteindelijk niet de juiste
prothese of een niet goed werkende prothese ontvangt.
In het ergste geval kan de ontvanger letselschade oplopen. E-NABLE Nederland beoogt een
goed passende, op maat prothese per ontvanger.
Weinig aanmeldingen van vrijwilligers waardoor er geen makers in de buurt wonen van
ontvangers en de reistijd tussen maker en ontvanger wordt dan groter.
De verwachtingen van de ontvanger kan de daadwerkelijke werking van een prothese
overstijgen. Waardoor de wensen van de ontvanger niet worden vervuld.

Hoofdstuk 5 De strategische doelstelling of stappenplan
Beoordelen van aanvragen in Nederland voor een e-NABLE 3D-geprintte hand of arm. De
standaard e-NABLE protheses zijn polsgestuurd en ellebooggestuurd. Het bestuur beoordeelt
of de potentiele ontvanger in aanmerking komt voor een standaard prothese. Indien een
standaard prothese niet geschikt is kan er worden overwogen om een aanpassing te maken
op de standaard prothese. De aanmeldprocedure is door middel van het beoordelen van de
arm of hand middels gedetailleerde foto’s. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de foto’s
van de aanvrager/ potentiele ontvanger.
Indien er akkoord is vanuit het bestuur om de potentiele ontvanger te helpen aan een
prothese zal er een vrijwilliger worden gezocht die gevalideerd is als maker. Om tot een match
te komen tussen ontvanger wordt er gekeken naar de woonafstand tussen ontvanger en
maker, hierbij worden de minste kilometers in acht genomen. Daarnaast is de ervaring in
modeling en 3D printen van de maker ook van belang om tot een goede match te komen.
De makers kunnen voorafgaand aan de kennismaking met de ontvanger, aangeven bij het
bestuur of hij of zij gebruik willen maken van de onkostenvergoeding, of de
reiskostenvergoeding.
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De maker houdt de bestuurders op de hoogte van de vorderingen en stelt vragen bij
onduidelijkheden aan de stichting.
De ontvanger wordt op de hoogte gesteld van de maakprocedure en dat er geen kosten aan
verbonden zijn voor het ontvangen van de prothese. Wel wordt de ontvanger geattendeerd op
het donatieprogramma van e-NABLE Nederland.
De Stichting streeft niet naar vermogensvorming. De bijeengebrachte gelden zullen
voortdurend worden aangewend binnen de doelstelling en wel vóór het einde van het jaar
volgend op de ontvangst van de gelden. Daarbij kan besloten worden om maximaal 10% van
de ontvangen gelden in reserve te houden voor onvoorziene uitgaven en niet geplande
bestedingen. Uitzondering op deze stelregel zal worden gemaakt voor giften, donaties en
erfstellingen, waaraan een opdracht is verbonden om slechts de revenuen of een ander
aangewezen deel te besteden aan de doelstelling. Eveneens zal van de stelregel kunnen
worden afgeweken in geval van langer lopende projecten, die een gefaseerde uitvoering en
financiering nodig hebben.

Fondsenwerving
De Stichting zal fondsen werven onder de leden van het bestuur, alsmede hun (zakelijke) relaties,
vrienden en bekenden en plaatsgenoten. Daarbij kunnen fondsen geworven worden uit giften,
schenkingen, erfstellingen en legaten.
Besteding van de fondsen:
De besteding van de ingekomen fondsen zal plaats vinden conform het daarover gestelde
onder “Actueel beleid”. Aangezien de verworven fondsen bedoeld zijn om ten goede te komen
aan het algemene nut, zal de Stichting de kosten voor de instandhouding van het Fonds en de
uitvoering van projecten en initiatieven tot het absolute noodzakelijke minimum beperken.
-

De leden van het bestuur van de Stichting of vrijwillig medewerkende derden genieten geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten, die rechtstreeks ten goede komen aan de daarmee
verband houdende projecten en initiatieven en die vóóraf door de meerderheid van het bestuur
zijn beoordeeld en geaccordeerd

Financieel beheer
De penningmeester zal van alle financiële transacties een administratie bijhouden en daarvan
tenminste een maal per jaar verslag uitbrengen aan het bestuur. In de verslaggeving zullen worden
begrepen een vermogensopstelling (balans) en een resultatenrekening (winst- en verliesrekening) een
specificatie van projecten en initiatieven met de daarbij behorende bestedingen en een specificatie
van alle ontvangen gelden. Alle gelden zullen in afwachting van hun besteding worden aangehouden
op reguliere bank- of spaarrekeningen bij landelijke bekende Nederlandse bankinstellingen. Contante
transacties zullen zoveel mogelijk worden vermeden. Uitzondering op deze stelregel zal
noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt in geval van collecte acties bij bijzondere gelegenheden,
zoals de collectebus bij de uitgang van een feestelijke bijeenkomt. De penningmeester zal geen
betalingen doen zonder toestemming van ten minste een meerderheid van de bestuursleden. Deze
toestemming zal moeten blijken uit notulen van een bestuursvergadering dan wel een daarvoor
schriftelijk of per e-mail verstrekt bericht van deze bestuursleden.
Financiële prognose 2022-2025
De ambities voor de komende jaren zijn voorzichtig ingeschat.
De Stichting streeft naar een fondsenwerving per jaar van in totaal € 1000,- . Daarvan zal per jaar, na
aftrek van noodzakelijke kosten, ten minste 90% daadwerkelijk worden besteed aan het verstrekken
van ondersteuning conform de doelstelling.

3

