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Samenvatting beleidsplan op hoofdlijnen

De Stichting Virtual Reality Nederland wil haar doelstellingen op korte termijn nastreven door:

– onder de naam en verantwoordelijkheid van de stichting voortzetten van de activiteiten die reeds op minder
gestructureerde wijze waren ingezet in het kader van bijeenkomsten en manifestaties via het Meetup.com 
platforn vóór de oprichting.

– Hierbij wordt samengewerkt met diverse partijen, zowel culturele instellingen, onderwijs-0 en 
onderzoeksinstellingen als bedrijven en individuen. Nadrukkelijk blijven we ook de VR-meetups in 
Nederland (en Europa) ondersteunen met adviezen, leveren van demo's en contacten uit de NL-community 
en eventueel verzorgen van keynotes

– het opzetten van een structuur waarin diverse soorten donateurs bij de stichting betrokken gaan worden

– het nastreven van erkenning als ANBI door de belastingdienst

– het nader onderzoek doen naar fondsenwerving en vergroten van naam- en functiebekendheid, bijvoorbeeld
door het actief leveren van virtual reality gerelateerde workshops, sprekers, etc. op evenementen en 
congressen

– het helpen organiseren van een Europese VR-hackathon als vertegenwoordiger van EUVR

– het onderzoeken van de mogelijkheden voor het organiseren en uitreiken van de “Dutch VR Awards” 
samen met de initiatiefnemers van dit project

– het onderzoeken van de mogelijkheden om samen te werken dan wel “local chapter” of vertegenwoordiger 
te worden van de Virtual Word Society

– actief benaderen van overige nationale en internationale initiatieven waarvan de doelstellingen aansluiten 
op die van de Stichting.

Voor de langere termijn probeert het bestuur eerst prioriteitstelling te krijgen vanuit de Raad van Advies. 
Hiertoe zal een enquête worden opgesteld die in eerste plaats aan de RvA zal worden aangeboden, waarbij 
nadrukkelijk gevraagd zal worden om ook buiten het eigen vakgebied te willen kijken. 
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