Jaaroverzicht 2019 Stichting Michael-Wings
Beleidsplan 2019 -2020
Wat doen we?
Het doel van Stichting Michael‐Wings is het (mede) ondersteunen en financieren van (draadloze) internet faciliteiten op kinderafdelingen in ziekenhuizen en
zorgcentra, om zo het gedachtegoed van Michael Kenniphaas levend te houden.
Het Michael-Wing System is de naam van het internetsysteem dat Stichting Michael-Wings aanbiedt aan de kinderafdelingen van ziekenhuizen en zorgcentra.
De internetaansluiting wordt voorzien van laptops en medisch hygiënische toetsenborden zodat de ziekenhuizen en zorgcentra die zich hebben aangemeld bij
Stichting Michael Wings direct gebruik kunnen maken van deze faciliteit.
De ziekenhuizen die zich hebben aangesloten bij Stichting Michael-Wings bevinden zich verspreid over heel Nederland. Stichting Michael-Wings creëert de
mogelijkheid dat deze ziekenhuizen en zorgcentra op de kinderafdelingen patiëntjes kunnen voorzien van internet aan bed.
Visie
Door middel van het (mede) ondersteunen en financieren van internetfaciliteiten in ziekenhuizen en zorgcentra streeft Stichting Michael-Wings er naar om
zoveel mogelijk ziekenhuizen en zorgcentra in Nederland te kunnen voorzien van het Michael-Wing System. De visie draagt bij aan het creëren van een zo
prettig mogelijk verblijf in het ziekenhuis waarbij het Michael-Wing System bijdraagt als vorm van afleiding en educatie.
Missie
Stichting Michael-Wings helpt bij de voorziening en het verbreden van internet aan bed op de kinderafdelingen van ziekenhuizen en zorgcentra binnen
Nederland. Het uitgangspunt hierin betreft dat ieder kind gratis gebruik kan maken van het internet aan bed ongeacht de duur van het verblijf in het
ziekenhuis of zorgcentrum en de middelen waar de ouders of verzorgers van het kind over beschikken.
Ziekenhuizen en zorgcentra
Ziekenhuizen en zorgcentra worden op de wachtlijst geplaatst op volgorde van de aanmelding. Hiervan kan worden afgeweken indien sponsors of
donateurs hun voorkeur aangeven voor een bepaald ziekenhuis of zorgcentrum;

-

-

Stichting Michael-Wings neemt contact op met een ziekenhuis of zorgcentrum indien zij aan de beurt zijn en er voldoende financiële middelen
beschikbaar zijn;
Er wordt een afspraak gemaakt waarbij aanwezig zijn: twee en maximaal drie vrijwilligers van de stichting, het hoofd van de kinderafdeling, een
pedagogische medewerker, hoofd communicatie en een ICT medewerker van het ziekenhuis.
De afspraak wordt gemaakt in het ziekenhuis waar Stichting Michael-Wings een presentatie geeft over de stichting, de doelstelling en de
mogelijkheden;
Vervolgens volgt een toelichting op de overeenkomst. De overeenkomst dient binnen 14 dagen na de afspraak door de directie van het
ziekenhuis/zorgcentrum te worden ondertekend en in het bezit te zijn van Stichting Michael-Wings;
Na ondertekening door beide partijen is het streven om binnen een halfjaar de kinderafdeling te voorzien van het Michael-Wing System;
Door ondertekening van de overeenkomst gaan beide partijen akkoord met een officiële feestelijke opening van het Michael-Wing System die
wordt verricht door de ambassadeur van de dag, in de regel een landelijke bekende Nederlander, en wordt er een persbericht naar de regionaleen landelijke media verstuurd. Ook de CliniClowns die officieel partner zijn van Stichting Michael-Wings sinds 2016, worden gevraagd bij de
opening aanwezig te zijn.
Persberichten worden in overleg met de PR man/vrouw van Stichting Michael-Wings en ziekenhuis of zorgcentrum opgesteld en verstuurd;
Het bestuur van Stichting Michael-Wings streeft er naar om minimaal twee ziekenhuizen per jaar te voorzien van het Michael-Wings System.

Michael-Wing-Systeem
Het Michael-Wings systeem is bedoeld voor de kinderafdelingen van ziekenhuizen en zorgcentra. In specifieke gevallen kan een uitzondering gemaakt
worden die eerst wordt voorgelegd in een bestuursvergadering.
Het Michael-Wing-Systeem betstaat uit;
Draadloze internetverbinding of kabelverbinding via LAN
Medische hygiënische toetsenborden
Laptops
Muizen
Slot voor de laptop
Draagtas laptop
De draadloze internetverbinding wordt door een erkend bedrijf, in opdracht van het bestuur van Stichting Michael-Wings, aangelegd.
Het aantal te leveren laptops, toetsenborden en toebehoren gaat in overleg met de betreffende kinderafdeling. Het aantal is afhankelijk van het aantal
bedden en de gemiddelde bezettingsgraad op de kinderafdeling(en). Levering van de laptops en medisch hygiënische toetsenborden vindt plaats na
installatie van de draadloze internetverbindingen uiterlijk een maand voor de officiële feestelijke opening.

PR & Communicatie
PR activiteiten gaan in overleg met de voorzitter en PR functionaris, van Stichting Michael-Wing, en na overeenstemming met de communicatieafdeling van
het ziekenhuis of zorgcentrum.
Aanschaffen van PR materialen gaat in overleg met de overige bestuursleden. Materialen die worden gebruikt zijn: folders, vlaggen, spandoeken, Eventsflags,
rolbanners en merchandising.
Voor de presentatie in een ziekenhuis of zorgcentrum zetten we een laptop, beamer, en scherm in die ook worden gebruikt voor presentaties aan scholen en
bedrijven.
Als stichting zijn we continue op zoek naar verbreding van de naamsbekendheid en realiseren dat door:
Interviews met lokale en landelijke media
Ambassadeurs van stichting Michael-Wings
Ambassadeur van de dag
Vrienden van stichting Michael-Wings
Vrijwilligers van stichting Michael-Wings
Uitzenden van zelfgemaakte Radio spot
Uitzenden van zelfgemaakte TV Commercial via de stopperformule
Advertenties via de stopperformule
Op stands aanwezig bij evenementen
En organiseren van evenementen die in overleg gaan met het bestuur
Vergaderingen
Sinds 2011 is er een vergaderschema samengesteld waar we ons als bestuur aan houden. Enkel met zeer geldige argumenten kan een vergadering verplaatst
worden of geschrapt. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt en de agenda wordt in overleg met het secretariaat en de voorzitter samengesteld.
De vergaderingen vinden 6 maal per jaar plaatsen en er dienen minimaal drie bestuursleden personen aanwezig te zijn.

Het dagelijks bestuur bestaat uit;
Naam
John Kenniphaas

Functie
Voorzitter

Vacature

Secretariaat`

Virginia kenniphaas

Penningmeester

vacature

PR & Communicatie

Taken
 Vertegenwoordigt de stichting in externe besluitvorming en bepaalt het ‘gezicht’ naar buiten
 Voert het extern overleg namens de stichting
 Voert de externe contacten met voor de stichting relevante organisaties
 Verricht de voorbereiding en leidt de bestuursvergaderingen
 Houdt toezicht op voortang van de algemene stichtingszaken
 Aanspreken van bestuursleden op gemaakte afspraken
 Opstellen, implementeren, coördineren en bewaken vrijwilligersbeleid
 Uitvoeren, coördineren en bewaken van alle acties gerelateerd aan het vrijwilligersbeleid
 Voert vrijwilligerszorg uit binnen bestuur; hoe loopt het bij de verschillende bestuursleden
 Coördineren en voorbereiding van bestuursvergaderingen en vastleggen van actie- en
besluitenlijst
 Versturen en opstellen agenda, verslag en benodigde stukken t.b.v. bestuursvergadering
 Houdt stichtingscorrespondentie bij
 Versturen en verspreiding foldermateriaal en correspondentie aan derden en donateurs
 Zorg voor Archivering van Notulen en alle stichting documenten in twee fout en deelt deze met
de voorzitter
 Contact met sponsoring en donateurs
 Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 Presentatie kunnen geven van en over stichting Michael-Wings
 Voert het financiële beleid van de stichting
 Zorgt voor een gezond financieel beheer/budgetbewaking van subsidies, fondsen en donaties
 Zorgt voor een jaarlijkse begroting
 Aanvragen subsidies/contacten subsidiegevers
 Voert financiële beleid op het gebied van sponsoring
 Verwerken van declaraties
 Stelt financieel jaarverslag en begroting op en verleent medewerking aan externe
toezichthouders
 Stelt de nieuwsbrief op en is verantwoordelijk voor de inhoud en de lay-out
 Bewaakt inhoud en lay-out foldermateriaal
 Bewaakt de inhoud en lay-out van de website
 Bewaakt aanwezigheid en actualiteit voorlichtingsmaterialen








Danny Laponder

Algemene zaken








Stelt communicatieplan op en bewaakt de huisstijl van communicatie-uitingen
Aanspreekpunt taakveld communicatie binnen het bestuur
Stelt persberichten op en zorgt dat deze bij juiste instellingen terecht komen
Communicatie onderhoud met ziekenhuizen.
Presentatie kunnen geven van en over stichting Michael-Wings
Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
Werving van nieuwe vrijwilligers
Ondersteunen dagelijks bestuur
Ondersteunen en adviseren PR & Communicatie
Ondersteunen en adviseren Michael-Wings Eventsteam
Presentatie kunnen geven van en over stichting Michael-Wings
Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Vergoedingen
Alle vrijwilligers en bestuursleden van Stichting Michael-Wings zetten zich belangeloos in en ontvangen geen salaris of vergoedingen of beloningen voor de
tijd die zij investeren voor Stichting Michael-Wings. Wel geldt voor de vrijwilligers dat als zij voor de stichting privékosten maken zoals o.a. gebruik van auto
of openbaar vervoer deze kosten op basis van declaratie worden vergoed. De kilometervergoeding is vastgesteld op 0,28 per kilometer. Voor openbaar
vervoer worden de volledige kosten vergoed. Ook overige kosten, zoals het voorfinancieren van artikelen, worden na overleg van bonnetjes aan de
penningmeester vergoed aan de vrijwilliger.
Vrijwilligers Stichting Michael-Wings
Naast het bestuur werkt Stichting Michael-Wings samen met meer dan 17 vrijwilligers. De vrijwilligers worden ingezet bij evenementen die andere
organisaties uitvoeren waaronder scholen, stichtingen en bedrijven. Het bestuur is enorm trots op deze vrijwilligers en dankt hen voor de enthousiaste en
betrokken inzet en medewerking. En… Vrijwilligers maken ook in 2019 het verschil!

Ambassadeurs Stichting Michael-Wings
Ook stichting Michael-Wings heeft een aantal bekende Nederlanders die hun naam of diensten hebben verbonden aan de stichting en daarmee het gezicht
vormen van onze stichting.
dr. Janneke P. Schermers, voormalig lid van de 2e kamer, en tegenwoordig werkzaam als parttime Assistant Professor aan de
Universiteit van Utrecht, is sinds 20 augustus 2007 ambassadrice van de stichting.
Zij geeft de stichting ondersteuning in alle facetten die wij nodig hebben.
Vanaf 25 juni is Dr Janneke P . Schermers met Pensioen gegaan als ambassadrice maar blijft actief als vrijwilligster.

Wolter Kroes is sinds januari 2009 verbonden als vriend en vanaf 31 oktober 2009 ambassadeur van de stichting. Wolter vindt dat
alle kinderen die in het ziekenhuis of zorgcentrum verblijven kunnen beschikken over gratis internet aan bed. Voor die kinderen zet
Wolter zich volledig in om als ambassadeur er voor te zorgen dat de kinderen weer met de buitenwereld in contact komen.

Koen Verweij is sinds 27 februari 2011 ambassadeur van de stichting. Schaatser Koen vindt Stichting Michael-Wings een transparant
en doelgerichte stichting. Hij wil dan ook heel graag helpen om de stichting verder uit te dragen en hoopt sponsors over te halen dat
zij de stichting structureel gaan ondersteunen.

Owen Laponder is sinds 9 maart 2012 onze jongste ambassadeur. De nu achtjarige Owen is een ex-leukemie en tracheacanule patientje zet
zich in de breedste zin van het woord in voor de stichting. Hij hoopt dat hij er voor kan zorgen dat zoveel mogelijk zieke kinderen die in een
ziekenhuis of zorgcentrum verblijven kunnen beschikken over gratis internet aan bed.

David Dam is sinds december 2014 onze vijfde ambassadeur. Vanaf het begin was David al een voorstander van het initiatief van
Michael om laptops met internet te verzorgen voor ernstig zieke kinderen. Nu hij door de Voice of Holland bij een groot publiek
bekender is geworden, wil hij graag ambassadeur zijn van Stichting Michael Wings om nog meer mensen ervan te overtuigen dit doel
te steunen.

Melissa Janssen is sinds maart 2016 onze nieuwe ambassadrice ! Ik ben zelf nog jong en weet dat social media een groot
communicatie middel is tegenwoordig, ik zou me geen dag voor kunnen stellen zonder. Ik vind het erg belangrijk dat de inderen in
het ziekenhuis hun contact met vrienden/vriendinnetjes en familie niet kwijt raken! Daarom steun ik samen met mijn mede
ambassadeurs Stichting Michael-Wings met heel veel liefde.

Achtergrond informatie stichting Michael-Wings
Stichting Michael-Wings draagt bij aan de realisatie van internet aan bed op de kinderafdelingen van ziekenhuizen en zorgcentra in Nederland. Stichting
Michael-Wings biedt haar faciliteiten gratis aan op voorwaarde dat het ziekenhuis geen heffingen toelegt op het gebruik van het internet. Het uitgangspunt
van Stichting Michael-Wings betreft dat ieder kind gratis gebruik kan maken van het Michael-Wing System.
Michael-Wings: Michael staat voor Michael Kenniphaas, initiatiefnemer van internet aan bed.
Wings staat voor Vleugels en onderscheidingen in de vliegerij (vliegen was Michael zijn passie, hij wilde later F16-piloot worden), maar de letters in het woord
Wings staan ook voor Wireless Internet Network Gateway System.
Waarom internet aan bed?
Als je jong bent wil je niks liever dan onder leeftijdsgenoten zijn. Sociale contacten zijn belangrijk en daarin speelt communicatie een zeer belangrijke rol.
Sociale media spelen in op de behoefte van de jeugd en bieden een platform voor sociale contacten. De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan
razendsnel en het internet, met al haar gebruiksmogelijkheden, wordt op steeds jongere leeftijd gebruikt in ons dagelijks leven. Door middel van internet
wordt je wereld zogezegd kleiner en zijn afstand en tijd zeer gemakkelijk te overbruggen.
Als een kind, om welke medische reden dan ook, wordt opgenomen op de kinderafdeling van een ziekenhuis of zorgcentrum wordt het weggetrokken uit de
dagelijkse realiteit. Het is daarom des te meer belangrijk dat deze kinderen in contact blijven met de buitenwereld, met hun familie, vrienden, lotgenoten en
klasgenoten. Door middel van internet aan bed kunnen deze kinderen blijven communiceren met hun naasten en zodoende deel blijven uitmaken van de
dagelijkse activiteiten. Daarbij biedt het een zeer goede afleiding voor het kind.
Wie is Michael Kenniphaas?
Michael Kenniphaas is grondlegger van Stichting Michael-Wings. Op 18 jarige leeftijd overleed Michael ten gevolge van de ziekte Acute Lymfatische
Leukemie. Na elf maanden dapper te hebben gestreden bleek de ziekte Michael de baas. Michael overleed in april 2005. De wens van Michael kwam voort uit
het gemis aan sociaal contact in het ziekenhuis. Soms zijn de communicatiemogelijkheden via internet gemakkelijker om over je ziekte te praten. Daarnaast

wilde Michael graag controle uitoefenen over zijn voortgang op school. Om deze reden wilde hij, wanneer hij beter was, internet aan bed realiseren voor de
kinderafdeling van het VUmc te Amsterdam.
Waarom Stichting Michael-Wings?
Stichting Michael-Wings is opgezet vanuit de wens van Michael Kenniphaas. Helaas heeft Michael zijn eigen idee niet verder kunnen uitdenken. Om deze
reden hebben familie, vrienden en vrijwilligers zijn gedachtegoed blijvend voortgezet. Vele zorginstellingen blijken behoefte te hebben aan de toevoeging van
internet aan bed binnen hun zorgprogramma. Indien de medische situatie dit toelaat biedt internet een goede afleiding en zorgt het er mede ervoor dat het
kind dicht bij de buitenwereld betrokken blijft.
Het Michael-Wings System
Het Michael-Wing System is de naam van het pakket dat Stichting Michael-Wings de aangesloten ziekenhuizen en zorgcentra aanbiedt. Dit systeem bestaat
uit draadloos internet (Accespoints en controllers), medisch hygiënische toetsenborden en de laptops zelf. Afhankelijk van de grote van een kinderafdeling in
een zorginstelling zijn de kosten van een systeem tussen de 8.000 en 30.000 euro. Ook de verzekeringen van het pakket wat wij bieden zit doorlopend in ons
pakket en wordt door stichting Michael-Wings geschonken
Financiële middelen
Om haar doeleinden te kunnen verwezenlijken is Michael-Wings mede afhankelijk van de financiële steun van sponsoren en donateurs. Daarnaast zetten vele
vrijwilligers zich belangeloos in ten bate van de acties die er rondom Stichting Michael-Wings worden georganiseerd. Zo hebben diverse acties de revue doen
passeren en liggen er nog verscheidene acties in het verschiet.

Aanmelden zorginstellingen
Ziekenhuizen en zorgcentra kunnen zich aanmelden voor het Michael-Wing System. Tot op heden heeft Stichting Michael-Wings 26 ziekenhuizen- en drie
zorgcentra voorzien van internet aan bed. Er zijn nu gesprekken gaande met drie ziekenhuizen verspreid over Nederland.
De wachtlijst, 50 ziekenhuizen in Nederland en één ziekenhuis in Bristol in Engeland, van Stichting Michael-Wings zijn het bewijs voor de maatschappelijke
waarde die het Michael-Wing System heeft voor ziekenhuizen en zorgcentra.
Meer informatie
Voor meer informatie over Stichting Michael-Wings, het Michael-Wing System en de aangesloten ziekenhuizen en zorgcentra verwijzen wij u naar
www.michael-wings.nl. Op onze site vindt u aanvullende informatie en kunt u door middel van ervaringsverhalen inzicht krijgen in de werking van het
Michael-Wing System. Indien u liever persoonlijk contact met ons opneemt kunt u een bericht sturen naar de voorzitter van Stichting Michael-Wings, naar
info@michael-wings.nl of bel naar telefoonnummer 06-53183050

Ambassadeurs van Stichting Michael-Wings:
• Dr. Janneke P. Schermers, voormalig lid tweede kamer der Staten Generaal ( met pensioen sinds juli 2015)
• Wolter Kroes, zanger
• Koen Verweij Schaatser
• Owen Laponder ex-leukemie patiëntje
• David Dam, zanger
• Melissa Janssen Zangeres
Vrienden van de Stichting Michael-Wings
J.P. Balkenende: Voormalig minister President, Mr. F. Teeven: Voormalig Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Edith Schippers: Voormalig Minister van
Volksgezondheid Welzijn en Sport, Femke Halsema: Voormalig Fractievoorzitter van Groen Links, Rita Verdonk: voormalig lid tweede kamer, Maarten van der
Weijden: Olympisch zwemkampioen, Louis van Gaal Voormalig Trainer Nederlands Elftal, Foppe de Haan: ( voormalig)Trainer Heerenveen, Jong Oranje-Ajax
Cape Town, Anker en Anker: strafrechtadvocaten, Emile Roemer: Voormalig Fractievoorzitter SP, Anouchka van Miltenburg: Vice Fractie voorzitter VVD thans
tweede kamer voorzitter en Sasja Brouwers Zangeres.
Ziekenhuizen en zorgcentra
Het Michael-Wing System is operationeel in 29 zorginstellingen en alle systemen werden geopend door prominenten:
-

VUmc te Amsterdam opening verricht door Virginia Kenniphaas (Moeder van Michael) 2005
Rode Kruis ziekenhuis te Beverwijk verricht door Dr. Janneke Schermers Ambassadrice stichting Michael-Wings en voormalig lid tweede kamer 2008
Westfries Gasthuis te Hoorn opening verricht door Ab Klink 2008
MCA Alkmaar geopend door Louis van Gaal 2008
Antonius ziekenhuis te Sneek geopend door Foppe de Haan 2008
Gemini ziekenhuis Den Helder geopend door Wolter Kroes 2009
MCL in Leeuwarden geopend door Drs. Fred Crone, burgemeester van Leeuwarden 2009
Laurentius ziekenhuis in Roermond geopend door Arnold Vanderlyde 2010
Waterland ziekenhuis in Purmerend geopend door Wolter Kroes 2010
Máxima Medisch Centrum te Veldhoven geopend door H.K.H. Prinses Máxima 2010
Flevoziekenhuis Almere geopend door Wolter Kroes, Dr. Janneke Schermers en Koen Verweij 2011
Zaans Medisch Centrum te Zaanstad geopend door Henny Huisman 2011
Amphia Ziekenhuis te Breda locatie Langendijk geopend door Emiel Roemer en Wolter Kroes 2011
Amphia Ziekenhuis te Breda Locatie Molengracht door geopend Emiel Roemer en Wolter Kroes 2011

-

Tjongerschans te Heerenveen door Diane Monissen en Koen Verweij 2011
Revalidatiecentrum De Hoogstraat te Utrecht door Wolter Kroes en Dr. Janneke Schermers 2011
Triversum Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Alkmaar door Toon Gerbrands, Algemeen directeur AZ 2012
Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht door Rene van der Gijp 2012
VUmc Amsterdam uitbreiding Sasja Brouwers en Wolter Kroes 2012
Gelderse Vallei in Ede door Anouchka van Miltenburg 2013
Beatrix kinderziekenhuis in Groningen door Wolter Kroes 2014
VieCuri ziekenhuis in Venlo door Koen Verweij 2014
Revalidatiecentrum Friesland in Beetsterzwaag door Gerjan Verbeek 2014
St Jansdal Harderwijk met David Dam en Owen Laponder 2015

-

Zuiderzee in Lelystad met Edsilia Rombley, Koen Verweij en David dam en Owen Laponder 2015

-

Scheeperziekenhuis in Emmen met Hans Nijland (algemeen directeur van FC Groningen)- David Dam
Refaja ziekenhuis in Stadskanaal met Hans Nijland David Dam en Clini Clowns 2015
Tergooi ziekenhuis in Blaricum met Melissa Janssen en Wolter Kroes en CLiniClowns 2016
Zuyderland Heerlen met David dam Melissa Janssen en de Cliniclowns 2017

Clini Clowns
De Clini Clowns zijn sinds oktober 2016 officieel partner Stichting Michael-Wings.
Via de Clini Clowns app zijn de Clowns veel makkelijker bereikbaar via het Michael-Wing system
Twee stichtingen met hetzelfde belang
John Kenniphaas, medeoprichter van Stichting Michael-Wings, is trots op de samenwerking met CliniClowns. “We hebben allebei hetzelfde belang: we zetten het kind
centraal. Net als Stichting Cliniclowns vinden we het belangrijk dat het kind even kan vergeten dat het ziek is. Hoe mooi is het als een kind via ons netwerk en onze laptops
contact kan hebben met familie en vriendjes. En met de clowns via de CliniClowns App. Geweldig dat we deze samenwerking nu officieel hebben bekrachtigd. Zo kunnen
we samen nog meer betekenen voor kinderen in het ziekenhuis.”

Sponsorplan Stichting Michael-Wings 2014 - 2022
Inleiding
Sponsoring is een unieke communicatiemogelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit de activiteiten van Stichting Michael-Wings.
Sponsoring van Stichting Michael-Wings kan geschieden in geld of in op geld waardeerbare goederen en diensten. Hiertegenover staat dat
vertegenwoordigers van de stichting de communicatie van de sponsornaam zo goed mogelijk zullen uitdragen. In dit sponsorplan willen wij u kennis laten
maken met Stichting Michael-Wings, haar bestuursleden en de activiteiten en plannen van Stichting Michael-Wings.
Natuurlijk zetten we uiteen welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf om uw bedrijfsnaam via Stichting Michael-Wings te communiceren en publiciteit te
genereren. Het resultaat voor u als sponsor is verhoging van uw naamsbekendheid en dus een extra mogelijkheid tot omzetvergroting. Met uw sponsoring
geeft u aan de doelstellingen van Stichting Michael-Wings te waarderen en te ondersteunen, waardoor uw maatschappelijke betrokkenheid ook een
positieve invloed heeft op uw imago.
2. Sponsoring biedt uitstekende mogelijkheden tot naamsbekendheid
Stichting Michael-Wings verzorgt sinds 2005 internet aan bed op kinderafdelingen van ziekenhuizen en zorgcentra, Met draadloos internet, laptops en
medische hygiënische toetsenborden. Bij dit systeem zijn internet aan bed, laptops en medisch hygiënische toetsenborden geïntegreerd. De grondlegger van
de Stichting Michael-Wings is Michael Kenniphaas. Op 18-jarige leeftijd overleed hij aan de gevolgen van leukemie. Tijdens zijn ziektebed miste hij het contact
met familie, vrienden en school. Het was zijn wens dat alle kinderen tijdens ziekenhuisopnames gebruik kunnen maken van internet. Na het overlijden van
Michael hebben zijn ouders- en vrijwilligers zijn wens in vervulling laten gaan. Mede door sponsoring en acties beschikken anno 2012 15 ziekenhuizen en één
zorgcentra over gratis draadloos internet en laptops aan bed. Publiciteit in de pers betekent voor organisaties een vergroting c.q. handhaving van de
naamsbekendheid.

3. Sponsoring en het beleid van de stichting
Het beleid is er globaal op gericht, financiële middelen te werven die kunnen worden benut voor de doelstelling van Stichting Michael-Wings. Overigens
betekent het zeker niet dat wanneer een potentiële sponsor alleen, een bepaald evenement of activiteit wenst te sponsoren, dat niet zou kunnen. Er zijn vele
mogelijkheden en uiteraard zijn de ideeën van de (potentiële) sponsor altijd bespreekbaar.
4. Welke vormen van sponsoring kent Stichting Michael-Wings.
4.1. Hoofdsponsor
De hoofdsponsor is bereid voor de termijn van drie jaren Stichting Michael-Wings te sponsoren voor een daarvoor nader overeen te komen bedrag. Er is
plaats voor meerdere hoofdsponsors. Exclusiviteit is gewaarborgd binnen termijn.
4.2. Subsponsors
De subsponsor is bereid voor de termijn van drie jaren Stichting Michael-Wings, te sponsoren, tegen een bedrag van € 500,00 per jaar. De subsponsoring kan
bestaan uit diverse mogelijkheden, waaronder het mede financieren van de inrichting van het Michael-Wings-System in een ziekenhuis.
4.3. Sponsoring in natura
De sponsor verstrekt Stichting Michael-Wings goederen en diensten die te gebruiken zijn om de stichting tot een succes te maken. Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•

Drukwerk t.b.v. Stichting Michael-Wings
Give-aways zoals pennen, aanstekers, usb-sticks, petten, paraplus etc. etc.
Het maken van een logo

4.4. Adverteerders
4.4.1 Advertentie op de internetpagina www.michael-wings.nl
Op de aparte sponsorpagina kan een banner geplaatst worden voor € 500,00 per jaar inclusief link naar uw website.
4.4.2 Advertentie in de digitale nieuwsbrief van Stichting Michael-Wings
Adverteerders kunnen voor een periode van minimaal één jaar advertentieruimte
kopen in de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt gestuurd naar iedereen die iets met Stichting Michael-Wings te maken heeft of deze graag wil
ontvangen. De vergoeding die Stichting Michael-Wings hiervoor vraagt, bedraagt voor:
 1/4 pagina € 50,00 per jaar.
 1/4 pagina in combinatie met internetpagina € 525, - per jaar.
5. Donateurs zoals, “De Vrienden van Stichting Michael-Wings”
Het is voor een ieder mogelijk te laten zien dat Stichting Michael-Wings een warm hart wordt toegedragen. Dat is al mogelijk de stichting te ondersteunen via
een donatie. Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van het bedrag waarmee u uw betrokkenheid laat blijken.
6. Sponsoring van activiteiten
Een sponsor is bereid een activiteit van Stichting Michael-Wings te sponsoren tegen een daarvoor overeen gekomen bedrag.
Per jaar zijn er de volgende jaarlijks terugkerende activiteiten of activiteiten die mogelijk zijn.
Alle acties dienen van te voren worden aangemeld bij stichting Michael-Wings.
 Het “Michael-Wings Benefiet Concert” georganiseerd door Michael-Wings . Het benefietconcert is voor iedereen toegankelijk met als doel een gezellige
avond te organiseren. Met als einddoel zoveel als mogelijk geld in te zamelen voor stichting Michael-Wings. Op deze dag worden ook de sponsors
uitgenodigd.
 De vrijwilligers/donateurs borrel. Om iedereen die ons meehelpt te bedanken voor zijn of haar inzet. Er wordt tevens een presentatie gegeven over de
ontwikkelingen van Stichting Michael-Wings.
 Diverse acties van scholen
 Korenconcert Alkmaar

6.1 Organisatie events door derden
Alle acties ten bate van Stichting Michael-Wings, hoe klein of groot ook, zijn voor ons belangrijk. Of je nu een sponsorloop, spinningmarathon of ander
evenement organiseert, met jouw actie maak je het mede mogelijk dat Stichting Michael-Wings nog meer zieke kinderen afleiding kan aanbieden met het
Michael-Wing-Systeem op de kinderafdelingen van zorgcentra en ziekenhuizen. Wil je ons helpen of wil je meer informatie? Meld je actie dan aan bij onze
Event medewerkers via het e-mailadres: events@michael-wings.nl. Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan acties of events te
organiseren uit naam van stichting Michael-Wings.
7. Plichten van Stichting Michael-Wings t.o.v. sponsors
7.1 Stichting Michael-Wings zal t.b.v. de hoofdsponsor:
 Zorg dragen voor handhaving van de exclusiviteit en continuïteit van de naam.
 Zorg dragen voor zoveel mogelijk publiciteit in de pers van haar activiteiten!
7.2 Stichting Michael-Wings zal t.b.v. de subsponsors:
Zorg dragen voor zoveel mogelijk publiciteit van haar activiteiten
7.3 Stichting Michael-Wings zal t.b.v. sponsor(s) in Natura:
Zorg dragen voor zoveel mogelijk publiciteit in de pers van haar activiteiten
7.4 Stichting Michael-Wings zal t.b.v. de adverteerders:
De advertenties verzorgen waarbij de lay-out zal worden aangeleverd door de adverteerder. Bij goedkeuring bestuur Michael-Wings zal deze worden
geplaatst.
8. Rechten van sponsors
8.1 De hoofdsponsor heeft recht op:
 Het exclusieve recht op naamsverbinding aan Stichting Michael-Wings
 Een banner op de sponsor(hoofd)pagina van de internetsite van Stichting Michael-Wings, te doen verzorgen door Stichting Michael-Wings
8.2 De subsponsor heeft recht op:
Een banner op de hoofdpagina van de internetsite van Stichting Michael-Wings.
8.3 De sponsor in Natura heeft recht op:
Een banner op de sponsorpagina van de internetsite van Stichting Michael-Wings

8.4 De donateur heeft recht op:
Vermelding op de aparte Donateurs/Vriendenpagina op de internetsite.
Opmerkingen:
De sponsors zullen het contractueel vastgestelde bedrag voldoen binnen 14 dagen na tekenen van het sponsorcontract.
9. Tot slot
Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in stichting Michael-Wings heeft gekregen dat u besluit sponsor te worden van onze stichting. In het bevestigende geval
verzoeken wij u contact op te nemen met onze PR & Communicatiemedewerker via pr@michael-wings.nl
Mocht u geen gebruik maken van dit aanbod dan danken wij u voor de tijd die u hebt genomen om met dit sponsorplan kennis te maken. Wij zouden het zeer
op prijs stellen als u aangeeft waarom u niet voor Stichting Michael-Wings heeft gekozen, zodat wij met uw opmerkingen/aanbevelingen rekening kunnen
houden in de toekomst. Wij zouden het tevens op prijs stellen als u ons plan ook aan anderen in uw omgeving onder de aandacht wil brengen.

Sponsoracties Stichting Michael-Wings 2014 -2022
Verbreding naar lokale sponsors
Stichting Michael-Wings richt haar samenwerking voor het openen van nieuwe ziekenhuizen met het Michael-Wing System op lokale bedrijven rondom de
locatie waar een nieuw Michael-Wings-System wordt geopend.
Samenwerking
Het contact met bedrijven binnen de regio wordt ruimschoots voor de opening van een Ziekenhuis gelegd via een schriftelijke uitnodiging en actieve
acquisitie door Michael-Wings Events. In het eerste gesprek door het bestuur van Michael-Wings met de woordvoerders van het betreffende ziekenhuis of
zorgcentrum wordt de acquisitie nadrukkelijk vermeld zodat deze vooraf zijn geïnformeerd. Desgewenst kan het ziekenhuis of zorgcentrum aangeven dat
bepaalde zakelijke (bevriende) relaties worden uitgesloten van de acquisitie.
Verzorgen van lezingen en acties door bedrijven en scholen
Stichting Michael-Wings heeft een plan uitgewerkt om in Nederland lezingen te gaan verzorgen voor en over Michael-Wings. Doelstelling is om d.m.v. het
verzorgen van lezingen de naamsbekendheid van Stichting Michael-Wings te vergroten in Nederland. Belangrijke input voor de lezingen zijn de acties die de
afgelopen jaren zijn georganiseerd. Een lezing zal bestaan uit een presentatie over één of meerder activiteiten ten behoeve van Michael-Wings en mag
maximaal 30 minuten in beslag nemen. Vooral voor scholen kan deze wijze aangenaam zijn om kennis te maken met Stichting Michael-Wings.
Mailings
Onze PR & Communicatie gaat de mailings verzorgen met als doel het verhogen van de naamsbekendheid van Stichting Michael-Wings in Nederland evenals
het aantrekken van sponsors en donateurs. De functionaris van de PR & Communicatie gaat de huidige (sponsor)brieven beoordelen en in overleg met het
bestuur van Michael-Wings desgewenst aanpassen. De selectie van de mailmerge (selectie van adressen) zal in samenwerking met het gehele team worden
samengesteld. Ook zal de response van de mailmerge worden bijgehouden in een overzicht. De response zal tijdens de bestuursvergaderingen worden
besproken en desgewenst aangepast.

