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Inleiding

Wie zijn wij?
Stichting Pilots For Charity is opgericht in 2020 door drie bevriende piloten die een positieve bijdrage

wilden leveren aan de maatschappij. Sinds onze jeugd zijn wij gefascineerd door vliegen. Wij zijn

bijzonder dankbaar dat onze dromen in vervulling zijn gegaan en dat wij nu werkzaam zijn als

verkeersvlieger. Wij gebruiken ons enthousiasme voor het vak en de jarenlange ervaring nu om

kinderen in het ziekenhuis een moment zonder zorgen te bieden.

Uiteraard kunnen wij dit zorgeloze moment niet realiseren zonder het team van waardevolle

vrijwilligers, bestaande uit zorgmedewerkers, vrijwilligers met een ondersteunende rol en piloten.

Sinds onze start zijn we gegroeid naar een team van meer dan twintig vrijwilligers.

Wat doen wij?
Hoe leuk zou het zijn om kinderen die in het ziekenhuis verblijven een ervaring vol plezier en

afleiding te bezorgen? Heb jij er ooit van gedroomd om zelf een vliegtuig te besturen? Wij maken het

mogelijk met onze droomvluchten: een moment zonder zorgen, een moment dat de batterijen

opnieuw opgeladen kunnen worden!

Stichting Pilots For Charity biedt kinderen die in het ziekenhuis verblijven, een vlucht aan in Virtual

Reality. Deze vlucht, onder begeleiding van een échte piloot, duurt ongeveer 30 minuten en wordt

mogelijk gemaakt door middel van onze mobiele Virtual Reality vliegtuigtrolley. Wij bieden een

vliegscenario aan dat speciaal is aangepast voor kinderen, zodat zij kunnen ervaren hoe het is om zelf

piloot te zijn en hoe het voelt om daadwerkelijk te vliegen.

Stichting Pilots For Charity biedt kinderen in het ziekenhuis met een leeftijd van 6 tot en met 17 jaar

een zorgeloos moment.

Mijn kind heeft voor het eerst in twee dagen weer eens een glimlach op zijn gezicht -

een ouder tijdens een bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht

Missie
Stichting Pilots For Charity wil het verschil maken voor kinderen die in het ziekenhuis verblijven. Deze

groep kinderen willen wij graag een positieve ervaring bieden door middel van een virtuele

vliegervaring onder begeleiding van een échte piloot. Het is onze missie en overtuiging om deze

kinderen een droomvlucht, een moment zonder zorgen en een glimlach te bezorgen.

Onze slogans

➢ Vóór en mét een glimlach!

➢ Droomvluchten
voor kinderen.in Virtual Reality.met échte piloten.



Visie voor de toekomst
Onze langetermijnvisie is om in zoveel mogelijk kinderen in het ziekenhuis te bereiken. Elk kind dat in

een ziekenhuis verblijft, zou toegang moeten hebben tot onze droomvlucht. Daarnaast zouden de

aangesloten ziekenhuizen een eigen trolley moeten gaan krijgen. Deze trolleys zullen bedient gaan

worden door regionale teams bestaande uit piloten en zorgmedewerkers.

Op korte termijn (2022-2023) willen wij van 1 naar 4 trolleys uitbreiden. Tevens zouden wij graag alle

kinderen een aandenken willen geven in de vorm van een doeboek. Momenteel hebben wij 1 trolley

waarmee wij de verschillende ziekenhuizen bezoeken. Bij 2 wekelijks gebruik bereikt 1 trolley jaarlijks

192 kinderen. Met 4 trolleys zouden wij een capaciteit hebben voor 768 droomvluchten per jaar.

Beleid (activiteiten) 2022-2023

Ziekenhuizen
➢ frequentie ziekenhuisbezoeken verhogen doordat er minder COVID-19 beperkingen zijn en

zodoende nog meer kinderen ontzorgen met een virtuele vlucht.

➢ efficiënter gebruik van de trolley door de installatie van een batterijpakket, zo kunnen we

dagelijks meer kinderen bereiken.

➢ afhankelijk van budget, meer trolleys bouwen die een vaste standplaats krijgen in de

deelnemende ziekenhuizen. Ideaal zouden wij in deze ziekenhuizen een vaste trolley willen

neerzetten.

Stichting
➢ uitwerken van een overzichtelijke en gemakkelijk werkende toolset voor het managen van

grotere groepen vrijwilligers.

➢ werven nieuwe vrijwilligers, zowel piloten als zorgmedewerkers, voor de deelnemende

ziekenhuizen.

➢ groeien op Social Media (Facebook, LinkedIn en Instagram) om zodoende meer bekendheid

en bereik te creëren.

➢ opzetten van een adviescommissie en het aantrekken van een ambassadeur.

➢ een solide basis leggen voor het werven van fondsen.

Strategie

Doelstellingen (artikel 2)
De kernprincipes van Stichting Pilots for Charity zijn vastgelegd in de statutaire doelstelling van artikel

2 van de akte van oprichting en luiden als volgt:

1. De stichting heeft ten doel:

a. het ontzorgen van kinderen in ziekenhuizen door middel van een zogenaamden

Virtual Reality vliegervaring;



b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het leggen van contact tussen kinderen in het ziekenhuis en piloten;

b. het organiseren van een Virtual Reality vliegervaring in het ziekenhuis;

c. het verwerven van fondsen en organiseren van activiteiten om haar doelstellingen te

realiseren;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoe komen we aan voldoende middelen?
1. Donaties

Als stichting zijn wij afhankelijk van donaties en daarom alle donateurs ook enorm dankbaar.

We hebben gemerkt dat steeds meer mensen de weg naar onze Social Media kanalen en

website weten te vinden. Uit deze interactie komt nu ook een deel van de donaties voort.

Middels onze groeiende fysieke en digitale aanwezigheid streven wij er naar om ook het

aantal donaties te laten groeien.

2. Crowdfunding

In het verleden hebben wij reeds succesvolle crowdfunds afgerond. Dit zou ook ditmaal weer

een mooie aanvulling zijn op ons budget.

3. Fondsenwerving

Recent hebben wij een vrijwilliger aangeworven met een jarenlange ervaring als

fondsenwerver. Deze gaat ons adviseren om ook op andere wijze geld in te zamelen.

Resultaten sinds de oprichting van de stichting

Wat voor een effect hebben wij op een kind?
Onze Virtual Reality vliegervaring zorgt voor een moment van afleiding, een moment zonder zorgen,

een moment weg uit de ziekenhuiskamer, een moment zelf de controle over een vliegtuig hebben.

De kinderen kunnen ontspannen door zelf een vliegtuig te besturen in een visueel realistische

omgeving. Na het opzetten van de VR bril worden zij ondergedompeld in een andere wereld die ver

weg staat van de ziekenhuisomgeving. Alle reacties, van zowel de kinderen, ouders als ook het

verplegend personeel, zijn meer dan overweldigend positief!

Dat jullie de oudere tieners weten te enthousiasmeren tot deelname aan een activiteit

is bijzonder om te zien, het Virtual Reality vliegen sluit perfect aan bij het kind van nu

- een pedagogisch zorgverlener

Tijdens ons eerste bezoek aan het UMC Wilhelmina Kinderziekenhuis hebben wij het

effect meteen mogen aanschouwen. Een ouder was bijzonder ontroerd en onder de indruk van ons

werk, omdat wij de eersten waren die er in slaagden een glimlach te toveren op het gelaat van haar



zoon. Een fotomoment met een échte piloot maakte de ervaring compleet. Een glimlach en een

zorgeloos moment, daar doen we het voor!

Behaalde resultaten
Sinds de start van Stichting Pilots For Charity, hebben we een transitie gemaakt van losse projecten

ten behoeve van andere goede doelen naar een stichting met een eigen doel. Een jaar na de

oprichting hebben we deze stap gezet en dit was meteen een fantastisch jaar! Met een beperkt

budget hebben we een aantal grote stappen gerealiseerd:

➢ opzetten website

➢ bouw trolley en bijbehorend computersysteem

➢ testen van de virtuele vluchten en wegwerken problemen

➢ 5 ziekenhuizen waar we actief zijn of zullen zijn in de nabije toekomst

➢ sterke groei van vier naar meer dan twintig vrijwilligers in onze stichting

➢ een glimlach getoverd op het gezicht van reeds meer dan honderd kinderen en ouders

Organisatie

Algemene info
Stichting Pilots For Charity

Gevestigd te Roosendaal.

De stichting heeft de ANBI-status met RSIN-nummer 861184919.

BTW nummer: NL861184919B01

KVK nummer: 77885376

IBAN: NL47 RABO 0355992507

Verklaring Omtrent het gedrag (VOG verklaring)
Stichting Pilots For Charity hecht enorm veel waarde aan de integriteit en betrouwbaarheid van haar

vrijwilligers. Om die reden is het verplicht dat elke vrijwilliger die in contact komt met kinderen een

VOG verklaring aanvraagt en het bewijsstuk aanlevert. VOG verklaringen worden aangevraagd met

tenminste het volgende screeningsprofiel:

84. Belast zijn met de zorg voor minderjarigen

85. Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en

gehandicapten.

De screening is een onderzoek naar feiten en omstandigheden uit het verleden om de

betrouwbaarheid van elke vrijwilliger te controleren. Ook de bestuursleden vallen hieronder. Een

VOG verklaring heeft een maximale geldigheid van 5 jaar.



Beoogd budget

Wat kost het?
Ondanks dat onze vliegervaring een technisch hoogstandje is, zijn de kosten per kind slechts €25.

Voor dit relatief lage bedrag kunnen wij een kind in het ziekenhuis 30 minuten laten vliegen in Virtual

Reality met een échte piloot. Natuurlijk kan de piloot dit niet alleen. Ieder ziekenhuisbezoek vindt

plaats onder begeleiding van 2 vrijwilligers, 1 zorgmedewerker en 1 piloot. Zij ontvangen geen salaris,

maar worden enkel vergoed voor reiskosten (€ 0,19/km) en een eventuele lunch (max € 7,50).

Onze stichting is dus volledig gebaseerd op vrijwilligerswerk en transparantie. Alle door ons

verkregen donaties en fondsen komen ten goede aan droomvluchten, zoals het hoort!

Wat hebben wij hiervoor nodig?
In 2022-2023 zijn er afhankelijk van inkomsten vier verschillende scenario's mogelijk. Bij het eerste

scenario gaan we er vanuit dat we geen nieuwe trolleys bouwen. Bij het tweede scenario gaan we

ervan uit dat we 1 additionele trolley toevoegen aan ons assortiment. Het 3e scenario, 2 trolleys,

enzovoort.  Het vierde scenario (het managen van 4 trolleys) is het laatste scenario en tevens het

scenario waarvan wij denken dat dit voor onze organisatie, het maximaal haalbare is voor het jaar

2022-2023.

➢ scenario 1: geen nieuwe trolleys totaal: 1 trolley

➢ scenario 2: 1 nieuwe trolleys totaal: 2 trolleys

➢ scenario 3: 2 nieuwe trolleys totaal: 3 trolleys

➢ scenario 4: 3 nieuwe trolleys totaal: 4 trolleys

Het geld voor scenario 1, dus het in bedrijf houden van onze huidige trolley, is reeds opgehaald bij de

start van 2022. Graag hadden wij ook geld opgehaald om een volgend scenario te realiseren.

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARIO 4

+0 trolleys (1) +1 trolleys (2) +2 trolleys (3) +3 trolleys (4)

Vaste kosten 1419 1419 1419 1419

Variabele kosten 3551 7102 10652 14203

Bouw trolleys 385 5848 11696 17544

TOTAAL € 5.355 € 14.369 € 23.767 € 33.166


