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MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN
Stichting Open Air NL is middels een notariële akte opgericht op 18-03-2020. De stichting wordt gerund door een uit
vrijwilligers bestaand bestuur, dat zijn werkzaamheden onbezoldigd verricht.

ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE STICHTING EN TERMIJN VAN BELEIDSPLAN
Het primaire doel van Stichting Project Open Air NL is het bestrijden van de (gevolgen van de) door het SARS-CoV-2
virus veroorzaakte COVID-19 pandemie. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen en ontlasten van de zorg.
Tegen deze achtergrond beschrijft Stichting Project Open Air NL in dit beleidsplan haar beleidsvoornemens
dienaangaande voor de periode van 01-06-2020 tot 31-12-2020. Bij de uitvoering van die beleidsvoornemens zal de
stichting telkens proberen in te spelen op het nu niet voorzienbare verloop van de bestrijding van COVID-19, alsmede
het ter beschikking staande budget. Daarnaast stellen wij vast dat de voor deze periode gevolgde praktijk niet strookt
met hetgeen in dit plan is vastgelegd.
Stichting Project Open Air NL formuleert in dit beleidsplan geen langetermijnbeleid. Of er na deze beleidsperiode
nog behoefte zal bestaan aan de ondersteuning van COVID-19-gerelateerde zorgbehoeften door de stichting als in
dit plan omschreven, zal het bestuur in het najaar van 2020 aan de hand van de dan heersende omstandigheden
beoordelen. Dan zal het bestuur ook beslissen over het voortbestaan van de stichting, en over voortzetting of
aanpassing van dit beleidsplan voor het jaar 2021. De stichting zal sowieso worden ontbonden zodra er geen
werkbudget (meer) voorhanden is om projecten te stimuleren en/of zodra er geen concrete COVID-19-gerelateerde
zorgbehoefte (meer) is die de stichting naar het oordeel van het bestuur zinvol kan ondersteunen. Mocht de stichting
in dat laatste geval beschikken over een batig saldo, dan zal daarmee worden gehandeld overeenkomstig artikel 12.3
van de statuten (zie nader hieronder, onder het hoofdje “Bestemming liquidatiesaldo”).

MISSIE EN VISIE
ONTSTAAN VAN DE ORGANISATIE
Eind 2019 brak het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 uit in het Chinese Wuhan. In de eerste maanden van 2020 werd
door de snelle verspreiding van dit virus en het ernstige verloop van de ziekte die het veroorzaakt (COVID-19)
duidelijk dat dit zou uitgroeien tot een pandemie, die veel zou vragen van zorgsystemen wereldwijd. De
initiatiefnemer van Stichting Project Open Air NL, Tijn Kooijmans, werd in maart 2020 gegrepen door een artikel: “het
niet meer kunnen leveren van kritische onderdelen voor beademingsapparatuur in Italië” (klik hier om dit artikel te
lezen). De vrees was dat deze situatie zich ook in Nederland zou voordoen. Als reactie is de stichting opgericht.
Inmiddels hebben zich al meer dan 100 onderdelenproducenten en vele engineers, onderzoekers en
onderzoeksinstellingen hun ondersteuning aangeboden.
Ook in Nederland staan onze zorgverleners door de flink toegenomen zorgvraag enorm onder druk. Snel ontstonden
tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen zoals beademingsapparatuur en
onderdelen daarvan. Daarbij begon het garanderen van een zorgvuldige en verantwoorde behandeling van zowel
COVID-19 als niet-COVID-19 patiënten een uitdaging te worden.
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MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN
De door de Nederlandse overheid opgelegde maatregelen voor sociale isolatie zijn nodig om overbelasting in
verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en de intensive care-afdelingen te voorkomen. Deze maatregelen hebben
effect. De COVID-19-gerelateerde zorgvraag neemt af, wat toenemend ruimte geeft voor het herstarten van nietcoronazorg.
Ondanks de afwezigheid van een effectief vaccin worden de opgelegde maatregelen de komende tijd stap voor stap
versoepeld, met de anderhalvemetersamenleving als uitgangspunt. Men riskeert hierdoor volgende
besmettingsgolven en wederom toenemende druk op de zorg. Dankzij vele initiatieven zijn er al goede oplossingen
gevonden voor een aantal nijpende tekorten, waaronder bijvoorbeeld de alternatieve productie van
mond/neusmaskers. Creatieve oplossingen blijven echter nodig om aan de huidige en toekomstige zorgvraag te
blijven voldoen. Veel van deze creatieve oplossingen en initiatieven ontspringen uit de markt, waar sociaal
ondernemers en productontwikkelaars zich veelal vrijwillig inzetten om de zorg te verlichten. Echter, centrale
coördinatie mist om de verbinding te maken tussen de concrete zorgvraag (verder kijkend dan persoonlijke
beschermingsmiddelen) en de (technische) mogelijkheden om alternatieve oplossingen tot stand te brengen.

MISSIE
Stichting Project Open Air NL biedt een kennisnetwerk bestaande uit engineers, technisch onderzoekers,
productiebedrijven en innovatiedeskundigen. Onze missie is het bestrijden van de (gevolgen van de) door het SARSCoV-2 virus veroorzaakte COVID-19 pandemie. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen en ontlasten van de zorg.
De manier waarop we dit doen heeft zich de afgelopen periode ontwikkeld. Tijdens de oprichting konden de reguliere
leveranciers de grote vraag naar kritische (beademings-)apparatuur en andere essentiële onderdelen niet aan. De
focus van de stichting lag toen op het faciliteren van aanvullende productie. Inmiddels staat de stichting ook open
voor andere oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan
preventie, behandeling en nazorg van COVID-19. Hieronder vallen noodbeademing, thuismonitoring en alternatieven
voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

KERNPRINCIPES
In crisistijden is er behoefte aan snel toepasbare (massaproductie-)oplossingen. Naar de visie van Stichting Project
Open Air NL moeten ontwikkelingen vooral in het teken staan van bijdragen en niet van profiteren. Om snel te
kunnen reageren op zorgvragen én trouw te blijven aan onze missie leggen wij voorwaardes op aan initiatieven die
worden ondersteund door de stichting.
Hierbij zijn de volgende kernprincipes van belang.
1. Werk als reactie op een concrete behoefte vanuit de zorg. Test de oplossing met eindgebruikers.
2. Werk waar mogelijk samen. Zet je in voor effectieve kennisdeling met andere netwerken en ontwikkelaars
die vergelijkbare initiatieven hebben lopen.
3. Maak het resultaat breed beschikbaar. Garandeer dat zorginstellingen eventuele producten tegen redelijke
prijzen kunnen overnemen (geen grote winstmarges). Stel waar mogelijk bouwplannen ter beschikking voor
engineers en ontwikkelaars wereldwijd (open source).
4. Houd het simpel. Maak waar mogelijk gebruik van proven technology. Waarborg snelheid en adoptie door
beschikbaarheid van materialen, productiebenodigdheden en gebruikersvriendelijkheid mee te nemen in
het ontwerp.
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STRATEGIE
SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EN WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING
Voor het bereiken van de missie zijn de volgende doelen gesteld.

DOELSTELLING 1: HET BIEDEN VAN FINANCIËLE ONDERSTEUNING AAN DERDEN DIE OPLOSSINGEN
ONTWIKKELEN IN DE STRIJD TEGEN (DE GEVOLGEN VAN) COVID-19.
Hier gaat het om initiatieven voor met name de Nederlandse gezondheidszorg waar een barrière de toepasbaarheid
in de weg staat. De bijdrage kan gezien worden als een eenmalige innovatie-impuls of als groeikapitaal, om
bijvoorbeeld inkoop van materialen of opschaling mogelijk te maken. Zo kan het gebruikt worden voor een
certificering, of een capaciteitsuitbreiding waardoor meer zorgverleners geholpen kunnen worden.
Aangezien het budget tot stand komt door vrijwillige donaties van particulieren en bedrijfsleven, voelt Stichting
Project Open Air NL een zware verantwoordelijkheid om te waarborgen dat dit geld te allen tijden ten goede komt
aan het primaire doel van de stichting. Dit betekent dat wij een aantal voorwaarden stellen aan financiering (zie ook
hoofdje “kernprincipes”). Zo verwachten wij een eigen bijdrage van de aanvrager(s) en spreken wij een voorkeur uit
voor projecten die zonder of met een redelijk winstoogmerk opereren. Voor deze voorwaarden verwijzen wij u graag
naar onze website.
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STRATEGIE
Werkzaamheden ten behoeve van doelstelling 1:
-

Het werven van fondsen door e.g. een crowdfunding campagne.
Het mogelijk maken van subsidieaanvragen voor ontwikkeling en (massa)productie van veelbelovende
projecten en initiatieven, waaronder het scouten en evalueren hiervan.
Het financieren van veelbelovende projecten en initiatieven die bijdragen aan onze missie, waaronder het
monitoren en controleren hiervan.

DOELSTELLING 2: HET VERVULLEN VAN EEN FUNCTIE ALS KENNISNETWERK OM ZO DE ONTWIKKELING,
PRODUCTIE EN IMPLEMENTATIE VAN (CREATIEVE) ZORGINNOVATIES DOOR DERDEN – TEN BEHOEVE VAN
COVID-19-GERELATEERDE ZORGTEKORTEN – TE VERSNELLEN.
Hier gaat het om het ter beschikking stellen van kennis en kunde aan derden om de tekorten in de zorg zoveel
mogelijk te beperken met behulp van creatieve en kostendrukkende oplossingen. Daarnaast gaat het om het
verschaffen van inzicht en het verbinden van vraag en aanbod. Hierbij maken wij gebruik van ons nationale (en
internationale) netwerk van onderdelenproducenten, engineers, artsen, ziekenhuizen en onderzoekers en
onderzoeksinstellingen.
Werkzaamheden ten behoeve van doelstelling 2:
-

-

-

Het opzetten en onderhouden van een netwerk van productiebedrijven en engineers, en het onderhouden
van contacten met onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en overheidsinstanties om zo inzicht te verkrijgen
en behouden in zowel vraag naar als aanbod van zorgoplossingen.
Het zijn van een constructieve gesprekspartner voor zorginstellingen rondom COVID-19-gerelateerde
tekorten en het waar mogelijk verbinden met bestaande initiatieven die al (lokaal) passende oplossingen
produceren (waarbij de stichting geen belang heeft in voorgestelde oplossingen).
Het monitoren, evalueren en waar nodig verbinden van verschillende makers-initiatieven om kruisbestuiving
in de hand te werken.

DOELSTELLING 3: HET ZELFSTANDIG ONDERZOEKEN VAN DE (TECHNISCHE) HAALBAARHEID VAN
POTENTIËLE CREATIEVE OPLOSSINGEN TEN BEHOEVE VAN COVID-19-GERELATEERDE ZORG.
Hier gaat het om het, in reactie op concrete zorgbehoeften, (technisch) onderzoeken van eventuele (alternatieve)
oplossingen die lokaal geproduceerd kunnen worden. De stichting richt zich nadrukkelijk op het doen van
haalbaarheidsanalyses en zal uit eigen naam nooit producten produceren en naar de markt brengen. De resultaten
van deze haalbaarheidsanalyses worden bij voorkeur zo breed mogelijk ter beschikking gesteld, afhankelijk van de
beste route om zorginstellingen te bereiken. De resultaten van deze haalbaarheidsanalyses leveren we aan partners
die het ontwikkel- en implementatieproces overnemen. In het geval van bouwplannen van prototypes en broncodes
van software gaat de voorkeur uit naar het op aanvraag ter beschikking stellen middels ‘as is’ licenties. Hierbij
aanvaardt de gebruiker de licentie zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief
maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De
gebruiker aanvaardt dus het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en de prestaties.
Werkzaamheden ten behoeve van doelstelling 3:
-

Het in kaart brengen van concrete COVID-19 gerelateerde zorgvragen in Nederland, waaronder tekorten aan
persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.
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STRATEGIE
-

Het op projectbasis analyseren van COVID-19-gerelateerde zorgvragen en het onderzoeken van technische
(alternatieve) oplossingen.
Het openbaar maken van de resultaten van de haalbaarheidsanalyses en, indien nodig, ondersteunen van
derden in het realiseren van verdere ontwikkeling en implementatie in de zorg.

De stichting richt zich nadrukkelijk niet op:
-

Het bekostigen van de aanvraag en/of het in stand houden van intellectueel eigendom.
Het certificeren van medische hulpmiddelen en/of andersoortige autorisatietaken.
Het zelf produceren en distribueren van zorgoplossingen.

AFWEZIGHEID WINSTOOGMERK
Stichting Project Open Air NL is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. De bestuurders of andere
vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTEMMING LIQUIDATIESALDO
De bestemming van het liquidatiesaldo is notarieel vastgelegd in de statuten van Stichting Project Open Air NL, in
artikel 12.3. In het geval dat de stichting wordt ontbonden wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
Het batig saldo zal worden uitgekeerd aan (een) instelling/instellingen met een vergelijkbaar of nagenoeg
vergelijkbaar doel als dat van de stichting of aan instellingen werkzaam op een deelgebied van de doelstelling van de
stichting. De ontvangende instelling dient te zijn gerangschikt als algemeen nut beogende instelling.
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ORGANISATIE
ALGEMENE INFORMATIE
Naam: Stichting Project Open Air NL
Website: www.projectopenair.nl
Post- en vestigingsadres: Zeilmakerstraat 15, 1013 DJ Amsterdam
Registratienummer Kamer van Koophandel: 77667379
Registratienummer Belastingdienst: 8610.88.335
BTW-nummer: NL861088335B01
IBAN: NL06 BUNQ 2042 6427 38, t.n.v. Stichting Project Open Air NL te Amsterdam (BIC: BUNQNL2A)
ANBI-status: in aanvraag
Contactpersoon: Tijn Kooijmans (voorzitter)
Email: tijn@projectopenair.nl
Telefoon: +31639557752

Stichting Project Open Air NL is traditioneel opgezet. De stichting beschikt naast een bestuur over meerdere
projectgroepen waarin bestuursleden en vrijwilligers van de stichting zitting hebben. De projectgroepen hebben
ieder hun eigen taak en voeren deze autonoom uit. Regelmatig of na verzoek van het bestuur brengt de projectleider
verslag uit over de voortgang van het project.
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ORGANISATIE
BESTUUR
Het bestuur van Stichting Project Open Air NL bestaat uit de volgende personen:
-

M. Tijn Kooijmans – voorzitter (voorzitter@projectopenair.nl) – per 18 maart 2020
Mw. Nicky Langelaan – penningmeester (penningmeester@projectopenair.nl) – per 5 mei 2020
Mw. Karlijn Bastiaansen – secretaris (secretaris@projectopenair.nl) – per 5 mei 2020

VOORZITTER

PENNINGMEESTER

SECRETARIS

Het huidige bestuur is veel dank verschuldigd aan deze twee medeoprichters en bestuursleden van het eerste uur,
voor hun cruciale rol in het tot stand brengen van de stichting en het beleid zoals gepresenteerd in dit plan:
-

M. Winand Slingenbergh – penningmeester (18 maart 2020 – 5 mei 2020)
Mw. Lieke Meijs – secretaris (18 maart 2020 – 5 mei 2020)

PROJECTGROEPEN
Stichting Project Open Air NL wordt ondersteund door een aantal projectgroepen. Deze indeling is dynamisch, wat
wil zeggen dat afhankelijk van de ontwikkelingen en prioriteiten projectgroepen kunnen worden opgezet of
ontbonden. Voor een actueel overzicht van de projectgroepen en daarbij betrokken vrijwilligers verwijzen wij u graag
naar onze website, pagina team.
-

-

-

Onderzoek – deze projectgroep is verantwoordelijk voor het (technisch) onderzoeken van eventuele
(alternatieve) oplossingen voor concrete zorgvragen, waaronder het inschatten van haalbaarheid van
ontwikkeling, productie en implementatie.
Zorgvraag – deze projectgroep is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van concrete zorgvragen,
waaronder het gesprek met zorginstellingen en monitoren van beschikbare oplossingen.
Communicatie & PR – deze projectgroep is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de
communicatiestrategie van Stichting Project Open Air NL, waaronder contact met de pers, website en social
media.
Funding – deze projectgroep is verantwoordelijk voor het verkrijgen van financiering ten behoeve van de
activiteiten van Stichting Project Open Air NL, waaronder het aanvragen van subsidies.
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ORGANISATIE
-

Project management – deze projectgroep is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de
organisatie achter Stichting Project Open Air NL, waaronder HR, recruitment, juridische zaken en
procesmanagement.

Eerder genoemde taken die niet binnen één van deze projectgroepen vallen liggen per definitie bij het bestuur.
Binnen de verschillende projectgroepen is één persoon aangewezen als projectleider, welke eindverantwoordelijk is
voor aansturing van de projectleden en verslaglegging aan het bestuur. De overige leden dragen (mede) zorg voor
de uitvoering van het project.

BEHEER
DE WIJZE VAN VERWERVING VAN INKOMSTEN
Op 27 Maart heeft Stichting Project Open Air NL een crowdfunding campagne gelanceerd op OnePlanetCrowd. Met
deze campagne is €86.410 opgehaald als startkapitaal voor het mogelijk maken van het onderzoeken, testen en
ontwikkelen van zorgoplossingen. In specifieke (onderzoeks)projecten wordt door partners (onder andere door de
onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO) een in kind contributie geleverd in de vorm van de inzet van personeel
en gebruik van faciliteiten. Daarnaast wordt ook aanspraak gemaakt op gelden in de vorm van giften en publieke
financieringsinstrumenten zoals subsidies.

BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN
Stichting Project Open Air NL heeft geen winstoogmerk. In de oprichtingsakte is notarieel vastgelegd dat niemand
binnen de stichting een beloning of ander geldelijk voordeel ontvangt voor werkzaamheden die vallen binnen de
taken van de stichting (artikel 3 lid 5). Vrijwilligers hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten.
Het beleid is dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks aan projecten ten goede komen die bijdragen aan de primaire
doelstelling van de stichting. Hierbij zien wij de noodzaak om bij de beoordeling van subsidieaanvragen (wat
doorgaans een unaniem besluit van het bestuur vereist) alle schijn van belangenverstrengeling te vermijden,
waaromtrent afspraken zijn vastgelegd. Hier hebben wij bijvoorbeeld bepaald dat bestuursleden van de stichting die
betrokken zijn bij (of waarvan een familielid werkzaam is bij) een organisatie die bij de stichting een subsidieaanvraag
indient niet zullen meestemmen over deze subsidieaanvraag.
Aan het einde van elk boekjaar worden, conform de statuten, de boeken afgesloten. Daaruit wordt zowel het
algemeen als het financieel jaarverslag opgesteld. In het algemeen jaarverslag worden o.a. de successen van de
stichting gedeeld en de nagestreefde doelstellingen. In het financieel jaarverslag worden de cijfers gepresenteerd in
de vorm van een balans en een winst- en verliesrekening.
Het eerste boekjaar van de Stichting Project Open Air NL eindigt op 31-12-2020. De penningmeester presenteert
tijdens de jaarvergadering - binnen zes maanden na einde van het ieder boekjaar - het financieel jaarverslag. Dit is in
lijn met artikel 5 lid 2 uit de oprichtingsakte.
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