
 
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting DELA Fonds 

 

In dit document zijn de hoofdlijnen beschreven van het beleidsplan van Stichting DELA 

Fonds.  Naast het beleid gaan we eerst kort in op de visie en de ambitie van Stichting 

DELA Fonds.   

 

Visie & ambitie 

Stichting DELA Fonds is in 2007 opgericht door Coöperatie DELA. Het fonds geeft 

uitvoering aan projecten die worden vastgesteld in lijn met de strategie van Coöperatie 

DELA.  

Coöperatie DELA staat voor Draagt Elkanders Lasten. Vanuit het coöperatieve gedachte 

wil Coöperatie DELA er zijn voor haar leden. Dit wordt benoemd met ‘DELA voor elkaar’. 

In 2020 wil coöperatie DELA de meest betrokken coöperatie zijn die het leven meer 

betekenis geeft. 

 

Met elkaar voor een ander. Dat is waar het DELA Fonds voor staat. Door samen iets 

goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. De wil om tot 

betekenis te zijn is een primaire drijfveer. Iedereen wil van betekenis zijn en iedereen 

doet dat op zijn/haar eigen manier. Door goed te doen voor een ander geef je het leven 

meer betekenis. Het leven van een ander en je eigen leven. Het DELA Fonds levert een 

zichtbare bijdrage aan ‘het leven meer betekenis geven’. 

 

Hiermee: 

• Maken we het voor medewerkers en leden vanzelfsprekend om maatschappelijk 

hun steentje bij te dragen. 

• Geeft het fonds op natuurlijke wijze uitdrukking aan de maatschappelijke 

betrokkenheid van coöperatie DELA. 

 

Thema DELA Fonds 

Met Stichting DELA Fonds, stimuleert DELA maatschappelijke betrokkenheid en 

vrijwilligerswerk bij haar verzekerden en medewerkers, met elkaar voor een ander. Het 

fonds voor goede doelen versterkt de oorspronkelijke gedachte ‘Draagt Elkanders 

Lasten’, die diep in coöperatie DELA geworteld is. Het fonds is een van de pijlers 

waarmee het coöperatieve karakter van DELA uitgedragen kan worden. De eerste jaren 

richtte het fonds zich vooral op het geven van financiële ondersteuning, maar sinds 2012 

komt ‘goed doen voor een ander’ op de eerste plaats en is financiële steun daaraan 

ondergeschikt. In 2014 is het fonds gestart met een eigen thema waarmee het zich 

onderscheidt van andere fondsen én aansluit bij de ambitie van DELA om in 2020 de 

meest betrokken coöperatie te zijn die het leven meer betekenis geeft. Dit thema is 

Onbeperkt!, waarbij het fonds mensen met een beperking vraagt om als vrijwilliger iets 

goeds te doen voor een ander. Sinds 2015 is dit het enige thema van de stichting DELA 

Fonds. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw thema van het DELA Fonds. In de loop 

van 2019 gaan we dit uitrollen.  

 

 

  



 
 
Realisatie van het doel 

Het DELA Fonds probeert haar doel te realiseren op verschillende manieren: 

 

- Men kan een aanvraag indienen tot geldelijke ondersteuning voor een bedrag van 

maximaal €25.000. Deze wordt beoordeeld door de Raad van Toewijzing 

- Medewerkers van Coöperatie DELA kunnen door eigen inzet bijdragen aan 

projecten. Hiervoor is een menukaart ontwikkeld met daarop een aantal 

mogelijkheden staan die door een medewerker of een team kunnen worden 

gekozen. Bij deze activiteiten staat de ontmoeting centraal. Bijvoorbeeld samen 

met kinderen met een beperking taart bakken en ouderen uit de buurt uitnodigen 

voor koffie met appeltaart. Of samen met jongeren met een beperking verjaardag 

boxen inpakken voor Stichting Jarige Job. 

- Leden van de coöperatie (verzekerden bij DELA) kunnen een bijdrage leveren aan 

door het fonds georganiseerde activiteiten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld mee helpen 

tijdens Glow met de jaarlijks terugkerende activiteit met de Zonnebloem of een 

cadeautje onder de kerstboom leggen voor de kerstcadeau actie waarbij DELA 

haar medewerkers en leden vraagt een cadeautje te kopen voor een kind uit een 

gezin wat bij de voedselbank is aangesloten.  

 

Daarnaast zijn er een aantal terugkerende activiteiten waar het goede doelenfonds haar 

medewerking aan verleend door een bijdrage vanuit het Fonds en vrijwilligers ter 

beschikking te stellen. Dit zijn: 

o Supportbeurs (1 keer per 2 jaar)         

o DELA DoegoedWeek         

o Organisatie Gouden Venus van Milo      

o Organisatie Glow met De Zonnebloem      

o Organisatie Kerstactie voor Voedselbank     

o Activatie meedoen arrangementen voor DELA teams  

 

Menukaart meedoen arrangementen voor collega’s: 

 

1 Samen koken 

Hoe gezellig is het om samen met mensen met een beperking te bakken en samen de 

gebakken appeltaart op te eten met bijvoorbeeld ouderen uit het woonzorgcentrum in de 

buurt?  

 

2. Zwerfafval opruimen 

Samen met mensen met een beperking ga je zwerfafval oprapen bij jullie in de buurt. 

Alle beetjes helpen.  

 

3. Naar de kinderboerderij 

Samen met mensen met een beperking steken we de handen uit de mouwen en zorgen 

we voor lachende gezichten van de bezoekers. Dit kan zijn van stallen uitmesten tot het 

schilderen van de hokken. 

  

4. Begraafplaats opknappen 

Om de begraafplaatsen toegankelijk en de herinnering levend te houden gaan we samen 

met mensen met een beperking de begraafplaats onder handen nemen.  

 



 
 
5. Spelletje doen?  

Het spel ‘doe je mee’ spelen collega’s samen met mensen met een licht verstandelijke 

beperking. Je leert van elkaars ervaring ven het spel brengt het beste in mensen naar 

boven. Dat klinkt serieus maar het is een spel waarbij veel gelachen wordt.  

 

6. Kun je nog zingen, zing dan mee 

Nodig ouderen uit een zorginstelling of deelnemers van de Zonnebloem uit voor een 

gezellige middag. Onder het genot van (live) muziek, een hapje en een drankje hebben 

zij een heerlijk uitje. Samen met vrijwilligers met een beperking zorgen jullie ervoor dat 

de hapjes en drankjes uitgeserveerd worden.  

 

7. Geef een cadeau 

Voor veel gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven is Sinterklaas en 

kerst vieren niet vanzelfsprekend. Dit lossen wij helaas niet op maar we kunnen samen 

met mensen met een beperking deze kinderen wel een mooiere kerst bezorgen door ze 

een cadeau te geven.  

 

8. Zelf iets organiseren? 

Staat jullie activiteit hier niet bij maar hebben jullie er wel ideeën over? Wij laten 

creativiteit graag stromen. Als jullie een project weten waarbij mensen met een 

beperking iets goeds doen voor een ander, dan horen wij dat graag. 


