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 Phoenix intern beleidsplan 2014-1016 

Spelgroep Phoenix is gegroeid van een aantal op 16 december 2003 aan de 
keukentafel bij Tamara Bakker en Armand Servaes samen spelende vrienden tot 
een bloeiende stichting met een uitgebreide spellencollectie, twee speellocaties, 
circa 60 donateurs, en vele bezoekers op de speldagen. 
Phoenix werd een stichting op 22 mei 2004 met een bestuur en Stichtings-
adviesraad (SAR).  
Phoenix verkreeg de ANBI-status per 1 januari 2009. 
 
Dit intern beleidsplan 2014-2016 is bedoeld om de keuzes van het bestuur voor de 
komende jaren vast te leggen en te kunnen delen met de SAR en donateurs. Op 
basis van dit intern beleidsplan kan, als daar behoefte aan is, in korte tijd een 
externe versie gemaakt worden. Met nadruk is dit beleidsplan een richtlijn en geen 
keurslijf. Dit document bouwt verder op het beleidsplan 2011 – 2013. 
 

1 Doel 

Als doel van Phoenix wordt geformuleerd in de statuten het promoten van spellen in 
het algemeen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden ten aanzien van 
spellen. 
 
In de praktijk probeert Phoenix dit doel te bereiken door 

 het organiseren van wekelijkse spelavonden op de dinsdagavond in Capelle 
a/d IJssel en op woensdagavond in Leiden; 

 te streven naar het minimaal 8 keer per jaar organiseren van een speldag op 
een zaterdag.  

 het uitvoeren van speldemonstraties; 

 het ondersteunen van spelauteurs door middel van het uittesten van 
prototypes; 

 het ondersteunen van speluitgevers door het leveren van vertalingen van 
spelregels uit een andere taal naar het Nederlands; 

 het dienen als vraagbaak enerzijds voor spellenspelers die worstelen met 
spelregels en het spel meenemen. Dan zoeken we het samen uit. Anderzijds 
voor andere spelgroepen die we kunnen adviseren over het opzetten van hun 
vereniging / stichting. 

 

2 Speldagen en -avonden 

2.1 Spelavonden 

In Leiden wordt in principe alle woensdagavonden gespeeld. In Capelle wordt op 
alle dinsdagavonden gespeeld. Beide speellocatie zijn gesloten op nationale 
feestdagen waardoor de spelavond dan komt te vervallen. Voor beide speellocaties 
geldt dat het te verwachten aantal aanwezigen voldoende zou moeten zijn om de 
kosten van de huur te rechtvaardigen. 
 
Bezoekers betalen €1,50/avond. 
Donateurs betalen €35,00/jaar voor toegang tot de spelavonden en -dagen. 
 
Het bestuur wil in de beleidsperiode de frequentie en entree voor de spelavonden 
ongewijzigd houden. 
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Kinderen die op de basisschool zitten betalen €1,00 per spelavond en moeten de 
gehele avond onder toezicht zijn van een betalende bezoeker of donateur. 
 

2.2 Speldagen 

Het streven is om jaarlijks zowel in Leiden als Capelle worden vier speldagen te 
organiseren. In Leiden in principe in februari, met Pinksteren, in september en 
tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 
In Capelle worden vier speldagen per jaar georganiseerd. 
Op deze speldagen kan de hele dag, van 12:00 tot 23:59 gespeeld worden; 
 
 
Bezoekers betalen €2,00/dag. 
Donateurs betalen €35,00/jaar voor toegang tot de spelavonden en -dagen. 
 
Kinderen die op de basisschool zitten betalen €1,00 per speldag en moeten de 
gehele dag onder toezicht zijn van een betalende bezoeker of donateur. 
 
 

2.3 Speellocaties 

De spelkring Leiden heeft van mei 2004 tot en met augustus 2006 gespeeld in het 
Denksportcentrum Leiden. Van september 2006 tot mei 2013 werd gespeeld in 
buurthuis ’t Spoortje. Vanaf mei 2013 is de speellocatie in ‘Het Gebouw’.  
 
De spelkring Capelle huurt een ruimte in buurthuis ’t Klavier. De huur is een vast 
bedrag per avond. 
In 2010 was de huur te hoog in verhouding tot het aantal donateurs/bezoekers. De 
huur werd naar beneden bijgesteld in 2011 en sindsdien zijn de kosten van huur en 
de opbrengsten van donateurs/bezoekers in balans. 
Uit het financieel jaaroverzicht blijkt dat beide locaties zichzelf terugverdienen. 
 
Het bestuur zal niet actief streven naar nieuwe speellocaties/spelkringen.  
Indien het bestuur wordt benaderd voor het opzetten/opnemen van een nieuwe 
spelkring binnen Phoenix zal eerst de mogelijkheid worden onderzocht om samen 
te werken zonder samen te gaan. Blijkt samenwerken onvoldoende zal een 
eventueel samengaan worden beoordeeld op 

 synergie tussen de spelkringen, 

 de financiële impact (vgl. de tijdelijke steun aan Capelle in de aanloopperiode). 
Het opzetten/opnemen van een nieuwe spelkring zal in alle gevallen voorgelegd 
worden aan de SAR. 
 

3 Spellencollectie en ondersteunend materiaal 

3.1 Nieuwe spellen 

Het bestuur streeft naar een jaarlijkse aanwas van recente spellen. De middelen die 
hiervoor worden ingezet (in voorkeursvolgorde) zijn: 

 Vertalingen van spelregels en -materiaal 

 Donaties 

 Aankoop 
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 Organiseren van demonstraties en toernooien 
Hieronder valt ook het “spel in het zonnetje” op de speldagen. 

 
Vertalingen 
De vertaling van spelregels en -materiaal vanuit het Duits of Engels naar het 
Nederlands is een goede manier om aan recente spellen te komen.  
 
Het bestuur wil het vertalen van spellen continueren en in 2014 onderzoeken, via 
een oproep op de website, of het mogelijk is hierbij meer mensen in te zetten. 
 
Donaties 
Uiteraard staat Stichting Spelgroep Phoenix open voor donaties van spellen. 
Meestal zijn dit donaties van donateurs of van uitgevers. Bij donaties geldt op grond 
van de ANBI status dat voor bedrijven een gift met een waarde boven de €227 het 
meerdere boven de €227 aftrekbaar is van hun fiscale winst. Voor particulieren 
geldt op grond van de ANBI status dat bij een gift met een waarde boven de 1% 
van het jaarinkomen het meerdere boven die 1% aftrekbaar is van de 
inkomstenbelasting. 
 
Toernooien 
Het organiseren van toernooien zoals het NK Kolonisten (2010-2012), kan een 
hoeveelheid nieuwe spellen opleveren. Let op: deze spellen tellen voor de 
Belastingdienst niet mee als gift, aangezien er vanuit Phoenix een prestatie 
tegenover staat. 
 
Aankopen 
Het bestuur kijkt, na consultatie van de Spelexperts, jaarlijks welke spellen er 
aangekocht worden. Criteria hiervoor zijn kwaliteit, kosten en populariteit. 

3.2 Afstoten van spellen 

Het bestuur streeft ernaar jaarlijkse een aantal spellen af te stoten zodanig dat de 
aanwas van spellen min of meer in balans is met de afgestoten spellen (om het 
kastruimtebeslag constant te houden). De belangrijkste criteria voor het afstoten 
van spellen is de kwaliteit van het spel en de (te lage) frequentie waarmee het 
gespeeld wordt. Per spelavond wordt dit zo goed mogelijk per locatie bijgehouden. 
 
Af te stoten spellen worden geveild; de opbrengsten komen ten goede aan de 
aanschaf van spellen. Spellen waarvoor geen belangstelling bestaat worden 
geschonken aan een goed doel. 
 

3.3 Ondersteunend materiaal 

In de loop van de jaren heeft Phoenix diverse spullen verzameld: 

 Geluidsinstallatie 
Nuttig voor grote demonstraties en toernooien: handhaven. 

 Grote demonstratiespellen (Blokus en Tayü). 
Handhaven; in deze categorie geen nieuw materiaal actief verwerven. 

 Flyers 
Opfrissen en vervolgens afdrukken naar behoefte. 

 Visitekaartjes 
Op voorraad houden. Nieuwe laten maken voor beide locaties. 

 T-shirts 
De huidige voorraad afbouwen 

 Banner 
Handhaven 
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Het bestuur voorziet geen nieuwe behoeften aan ander ondersteunend materiaal. 
 

4 Demonstraties en toernooien 

4.1 Demonstraties binnen 

Demonstraties zoals op de beurzen van Ducosim en naar aanleiding van ad-hoc 
verzoeken wil het bestuur handhaven. Demonstraties zijn op niet-commerciële 
basis en de stichting gaat geen verplichtingen aan met leveranciers of uitgevers 
betreffende speldemonstraties. 
 
Demonstraties geschieden op vrijwillige basis en zijn geen verplichting voor 
donateurs of bezoekers van de stichting. 
Een vergoeding in de vorm van het spel wordt op prijs gesteld. Immers een demo-
er is hier toch een hele dag mee bezig. Daarnaast moet deze het spel ook nog 
voorbereiden en op eigen kosten de reis naar bijvoorbeeld de Ducosim beurs 
maken. 
 
Het bestuur wil waken voor het overvragen van de demo’ers. In die gevallen waar 
dit dreigt zullen prioriteiten moeten worden gesteld. 
 

4.2 Demonstraties buiten 

Bij het eerste lustrum zijn demonstraties in de open lucht op Koninginnedag en op 5 
mei geïntroduceerd. Ook het jaar daarna zijn enkele open lucht demonstraties 
georganiseerd. 
 
Het aantal mensen wat bij deze gelegenheden wordt bereikt is naar de mening van 
het bestuur te beperkt in verhouding tot de inspanning die daarvoor geleverd moet 
worden. We zijn gestopt met deze demonstraties met ingang van 2011. 
Het bestuur heeft geen intenties om de dit te hervatten. 

4.3 Toernooien 

Het organiseren van een toernooi zoals het NK Kolonisten van Catan (2010-2012) 
is goed voor het imago, de spellencollectie en de financiele positie van Phoenix. 
Het bestuur wil daarom één keer per jaar een groot toernooi organiseren. 
 
Indien mogelijk wordt een dergelijk toernooi gehouden op een Phoenix speellocatie. 
Dit heeft namelijk diverse voordelen: 

 mensen weten de weg naar Phoenix te vinden; 

 eenvoud van het werven van medewerkers (toernooileiding, scheidsrechters, 
etc.); 

 financiële voordelen (opslag op inschrijfkosten). 
 

5 Website en promotie 

5.1 Website 

De website van Phoenix is in 2013 grondig vernieuwd en streeft 2 doelen na. 
Namelijk (1) als uithangbord voor mensen die niet weten wie we zijn en wat we 

http://www.spelgroepphoenix.nl/
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doen (2) en als intern om te communiceren over spelavonden, spelavondverslagen, 
etc. De aantrekkelijkheid van de website willen we borgen door de frequentie 
waarmee nieuw materiaal wordt geplaatst. Hieronder verstaan we 4x per jaar het 
uithangbord opfrissen. Deze regelmatige revisie zal door het bestuur worden 
bewaakt. 
In verband met privacy richtlijnen zal altijd toestemming worden gevraagd aan de 
spelers alvorens er foto’s worden gemaakt die op de website worden gezet. 
 
Het toegangsbeleid voor de website: 

 Nieuwe artikelen kunnen worden gestart door donateurs die hun tweede 
donateurskaart aanschaffen.  

 Iedereen die is ingelogd kan reageren op een bestaand artikel. 

 De Phoenix website zal actief worden gemodereerd teneinde het gebruik van 
de website tegen de geest van deze website (naar vorm of inhoud) te 
voorkomen. Dit kan door het verwijderen van ongepaste artikelen en/of het 
blokkeren van de betreffende gebruiker. 

 
De nieuwe website krijgt nu een herkenbare pagina voor de SAR; Stichting Advies 
Raad. 
 
Het bestuur wil de website vrij houden van commerciële zaken. In 2010 is hiervoor 
het volgende beleid geformuleerd. 

 Op de Phoenix website worden wel directe links opgenomen naar sites die 
bord- en kaartspellen als gezelschapsspel in brede zin promoten. 

 Op de Phoenix website worden geen directe links opgenomen naar sites die 
gokken en online games primair promoten. Het valt niet te vermijden dat 
indirecte links naar dit soort sites ook voorkomen op startpagina-achtige sites 
die tevens bord- en kaartspellen als gezelschapsspel promoten. 

 Op de Phoenix website worden geen directe links opgenomen naar 
webwinkels. Het valt niet te vermijden dat indirecte links naar webwinkels ook 
voorkomen op startpagina-achtige sites die tevens bord- en kaartspellen als 
gezelschapsspel promoten. 
 

5.2 Promotie van activiteiten 

Bijzondere activiteiten (anders dan spelavonden) van Phoenix worden, behalve op 
de website, aangekondigd 

 via internetfora zoals bordspelmania.eu en boardgamegeek.com 

 via (lokale) pers - zowel tekst als beeld; 

 via andere spelgroepen; 

 via posters. 
 
Het bestuur wil vooral het gebruik van posters in de omgeving van de speellocaties 
verder invullen. 
 
Het bestuur wil de mogelijkheden van facebook handhaven en ziet geen 
meerwaarde in een andere ‘social media’ tool. 
Facebook wordt niet ingezet ter vervanging van de website maar als een extra 
hulpmiddel om een breder publiek naar onze website / spelactiviteiten te krijgen. 

 

5.2.1 Lustrumjaar 2014 
 
In 2014 viert Phoenix in Leiden het tienjarig bestaan en in Capelle is er dan het 
eerste lustrum. Het bestuur en de Stichting Advies Raad zijn van mening dat deze 
momenten gebruikt moeten worden om de band tussen Leiden en Capelle aan te 
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halen. Middels een gezamelijke activiteit (anders dan spelavond of speldag) moet 
dit ‘verbinden’ vorm gaan krijgen. Wellicht kan deze nieuwe activiteit jaarlijks 
herhaald worden. 
Voor 2014 zal er een lustrumcommissie worden opgezet en van budget worden 
voorzien.  
 
 

5.3 In- en externe contacten 

Het bestuur is regelmatig aanwezig op spelavonden en is dan informeel 
aanspreekbaar door donateurs en bezoekers. Ook de website en 
info@spelgroepphoenix.nl zijn beschikbaar om het bestuur te benaderen. 
 
Formeel is het belangrijkste interne contact dat van het bestuur met de SAR. De 
hoofdtaak van de SAR is het gevraagd en ongevraagd advies leveren aan het 
bestuur. Gevraagd advies betreft in ieder geval alle zaken waaraan een risico is 
verbonden (financieel of anderszins). Het bestuur en de SAR vergaderen minimaal 
één keer per jaar samen. Daarnaast hebben een bestuurslid en een lid van de SAR 
regelmatig direct contact. 
 
Phoenix onderhoudt externe contacten die dienstbaar zijn aan de in dit document 
genoemde doelstellingen en activiteiten. Dit betreft ondermeer contacten met 

 de beheerders van de speellocaties, 

 speluitgevers en spelauteurs, 

 pers, 

 andere spelgroepen, 

 organisatoren van spelevenementen (demonstratiegelegenheden), 

 spellenwinkels, 

 etc. eventueel toekomstig gebruik van bordspelforums als Phoenix. 
 

6 Financiën 

Phoenix heeft een gezonde balans waarmee tegenvallers opgevangen kunnen 
worden. Uiteraard is het uitgangspunt om een gezonde balans te behouden. De 
belangrijkste opbrengsten (donateurskaarten en entree van bezoekers) dekken de 
belangrijkste uitgaven (huur en spelaanschaf). 
 

6.1 ANBI-status 

Sinds 1 januari 2009 is Phoenix een ANBI, (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instel-
ling).  
De ANBI status wordt enkel verleend aan organisaties die zich voor meer dan 90% 
inzetten voor het algemeen nut.  
Spelgroep Phoenix verkoopt niets en alles wat we doen is pro deo.  
Het bestuur wil daarom graag de ANBI-status handhaven. Deze status geeft ook 
een zekere prestige naar buiten. Voor bedrijven maakt deze ANBI status het voor 
bedrijven makkelijker om schenkingen te doen aan de stichting. 
 
De Belastingdienst is met ingang van 2010 selectiever in het verlenen van de ANBI- 
status. En met ingang van 2013 scherper met de naleving.  
Als de Belastingdienst komt met aanvullende vragen of Phoenix nog voldoet aan de 
ANBI-criteria, zal het bestuur hieraan gehoor geven teneinde de Belastingdienst 
van ons Algemeen Nut te overtuigen. 
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We zullen er op wijzen dat we, als Stichting Spelgroep Phoenix, het doel nastreven 
om via bordspellen mensen, jong en oud, bij elkaar te brengen en de sociale inter-
actie te versterken. Waarbij Phoenix zich niet statutair richt op specifieke doelgroe-
pen. Doch naar het blijkt de stichting een belangrijke rol te spelen voor alleenstaan-
den, dyslectici, en mensen met een lichte vorm van autisme. Voor sommigen zijn 
spellen dé manier om vaardigheden (zoals plannen, flexibiliteit en onderhandelen) 
te leren/oefenen in een veilige omgeving. 
Ook draagt het spelen van spellen bij het geheugen soepel te houden. 
Phoenix is er trots op een open stichting te zijn met een lage drempel (geen lid-
maatschap) waar iemand die éénmalig komt even welkom is als een regelmatige 
bezoeker. Phoenix wordt door de bezoekers van de activiteiten gewaardeerd omdat 
mensen altijd welkom zijn, en niet omdat, of ondanks, dat ze tot een doelgroep be-
horen. Bovenstaande vindt plaats in een ongedwongen, ontspannen sfeer. 

6.2 Beloningsbeleid 

Functies in het bestuur, de SAR en andere commissies zijn onbezoldigd.  
 
Wij wensen voor demonstrateurs, spelvertalers, toernooileiders of begeleiders geen 
betaling in cash maar zo de belanghebbende dit wil in natura. 
Demonstrateurs krijgen in de praktijk soms een spel voor hun 
demonstratiewerkzaamheden. Dit spel komt dan van diegene voor wie de 
demonstratie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld een speluitgever. 
 
Spelvertalers krijgen voor hun dienst een 1 exemplaar van het desbetreffende spel. 
Spelgroep Phoenix streeft er naar dat er minstens ook één exemplaar ter 
beschikking wordt gesteld aan de stichting.  
 
Voor toernooileiders of mensen die hand- en spandiensten verlenen tijdens 
toernooien geldt hetzelfde als voor mensen die demonstraties geven. 
 
 

7 Bestuur 

Sinds de oprichting zijn alle bestuursfuncties door meerdere bestuursleden bezet  
geweest. De grootste bedreiging voor een bestuur als dat van Phoenix is dat alle 
bestuursleden op (vrijwel) het zelfde moment ermee willen stoppen. 
 
Het bestuur streeft er naar om per jaar maximaal 1 bestuurslid te laten wisselen. 
Liefst niet meer dan 1 tegelijk. Dit in verband met de continuïteit van de stichting. 
Mocht het wel voorkomen dat er 2 bestuurders tegelijkertijd willen opstappen dan 
wisselen we er een op 1 januari en de ander op 1 juli van dat jaar. 
 
 

Documentgeschiedenis 

Versie Datum Door Wijziging t.o.v. voorgaande versie 

01 7 juli 2013 RT Eerste aanzet nieuwe plan op basis van oude 

document bestuursvergadering van 26 januari  

2011. 

02 29 aug 2013 RT Versie ter review voor de SAR. 

03 26 sep 2013 RT Bijgewerkte versie na feedback SAR. 

04 31 jan 2014 RT Bijgewerkte versie na feedback donateurs. 
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