
Beleidsplan Stichting Beweeg je Vrij 

 

Dit beleidsplan is bedoeld voor iedereen die wat meer wil weten over de Stichting Beweeg je 

Vrij. Voor donateurs, scholen en vrijwilligers. Stichting Beweeg je Vrij is in januari 2018 

opgericht met als doel het uitlenen van rolstoelfiets, duofiets en renrolstoel voor mensen 

met een fysieke beperking, eenzame ouderen of andere kwetsbare doelgroepen, wat zorgt 

voor integratie en participatie in de samenleving.  Alle fietsen van de Stichting zijn uitgerust 

met een trapondersteuning. De speciale fietsen en renrolstoelen worden uitgeleend tegen 

een vrijwillige bijdrage ten gunste van Stichting Beweeg je Vrij.  

Naam van de Stichting   Stichting Beweeg je vrij 

RSIN / fiscaal nummer   858442656 

Post/vestigingsadres    Nassaustraat 25, 5741 HR Beek en Donk 

Emailadres     info@stichtingbeweegjevrij.nl 

Website     www.stichtingbeweegjevrij.nl 

Telefoonnummer    06 - 50236720 

Kamer van Koophandel nummer  70743878 

Bankrekeningnummer   NL14RABO0327968346 

Datum akte van oprichting   26-01-2018 

 

1. Inleiding en doel van de stichting 

Jaarlijks krijgen in Nederland veel jongeren een ongeluk en lopen daarbij ernstig 

hersenletsel op. Zo ook Bob Verhaegh uit Maasbree. Hij was 24 jaar, gezond en in goede 

conditie. Hij sportte veel en ging vele uitdagingen aan. En op donderdag 30 januari 2014 

veranderde dat in enkele seconden. Er volgde een zware tijd van overleven en daarna van 

revalideren. De tijd na jarenlange ziekenhuisopnamen was niet makkelijk. Hoe verder… 

wat stond Bob te wachten. Als hij thuis ging zitten, zou de opgebouwde revalidatie snel 

verloren gaan. Er startte voor Bob een revalidatieprogramma thuis. Iedere dag hard 

werken om verder te komen. Bob had dezelfde belevingswereld als voor het ongeluk, maar 

tegelijk werd hij geconfronteerd met het anders zijn. Niet kunnen lopen, praten en eten is 

hard en moeilijk. Het zoeken naar een nieuwe identiteit met mogelijkheden en kansen is 

een lang proces. Iedere dag lijkt hetzelfde. Iedere week lijkt hetzelfde. Iedere maand lijkt 

hetzelfde. Er is geen perspectief meer. Toch wil hij hetzelfde beleven als zijn 

leeftijdsgenoten. Sporten in de vorm van fietsen en rennen. Sporten die onmogelijk lijken. 

En vaak uit de weg worden gegaan. Dat kan hij toch niet. Op donderdag 8 juni 2017 startte 

Bob met 3 andere mensen met een lichamelijke beperking onder leiding van Sierd Nutma 

en zijn team ICAM (I Climbed A Moutain) een triatlon met als doel het onmogelijke 

aangaan. De triatlon begon in Enkhuizen en eindigde 3 dagen later in Maasbree. Tijdens 

deze tocht ontdekte Bob dat hij veel plezier beleefde aan het fietsen en rennen. Dit fietsen 

werd mogelijk gemaakt met een speciale rolstoelfiets en het rennen met een hippocampe 
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renrolstoel. Tien betrokkenen die het verhaal van Bob van dichtbij hebben meegemaakt, 

besloten om een stichting op te richten. De Stichting Beweeg je Vrij gaat zich bezighouden 

met het uitlenen van speciale fietsen zoals een rolstoelfiets, een speciale renrolstoel en 

een duofiets.  Indien gewenst kunnen de leden ook gaan fietsen en rennen met mensen 

met een beperking. Het is fantastisch om te zien op welke manier deze betrokken 

vrijwilligers zich inzetten om de stichting succesvol te maken. 

Het doel van de Stichting is 

Het bevorderen van integratie en participatie in de samenleving van mensen met een 

fysieke beperking, eenzame ouderen of andere kwetsbare doelgroepen, door  

• Het tijdelijk uitlenen van bijzondere hulpmiddelen specifiek gericht op de 

mobiliteit (in het bijzonder een fietsrolstoel, een duofiets en een renrolstoel) die 

niet passen binnen de uitleen- en vergoedingsregelingen van overheden en 

zorgverzekeraars;  

• Het ontwikkelen en organiseren van projecten en activiteiten (al dan niet in 

samenwerking met andere organisaties) die het gebruik van deze hulpmiddelen 

stimuleren;  

• Inzet van vrijwilligers.  

• Het verrichten van alle verdere handelingen die met een vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 

De stichting dient het algemeen maatschappelijk belang en heeft geen 

winstoogmerk. Voor de aanschaf van deze speciale fietsen en renrolstoelen vraagt de 

Stichting Beweeg je Vrij aan fondsen, en aan bedrijven, particulieren en instellingen 

om een schenking. 

 

2. Organisatie 
Het Bestuur van de Stichting Beweeg je Vrij is verantwoordelijk voor beleid, financieel 

beheer en externe communicatie. Het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden. Een 

voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De bestuursleden genieten voor 

hun werkzaamheden geen beloning.   

Tot bestuurders zijn benoemd: 

De heer P.A.M. Verhagen, voorzitter, 

Mevrouw J.H.W.M. Vaessen-Holthuijsen,  secretaris, 

De heer  J.H.P. Schers, penningmeester 

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur heeft de zorg over de dagelijkse gang van zaken met betrekking 

tot het functioneren van de Stichting en zorgt voor de uitvoering van de 

bestuursbesluiten. Bevoegdheid van het bestuur: de bestuurders zijn gezamenlijk 

bevoegd, dit is vastgelegd in de statuten. 

 

3. Vrijwilligers 
Er is een poule van vrijwilligers die jaarlijks 2 keer bij elkaar komen voor instructie  en 

evaluatie. 

 



4. Vergaderingen 
Jaarlijks wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een jaarvergadering 

gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de 

staat van baten en lasten. De secretaris notuleert de vergadering. De notulen worden 

vastgesteld en getekend door de voorzitter en notulist. 

 

5. Financiële gegevens 
De totale kosten voor aanschaf renrolstoel, rolstoelfiets, duo fiets, tillift  bedragen 

een basis investering van ruim € 36.000,--. 

Uitgangspunt is een jaarlijkse begroting van ongeveer € 8.000,--, verdeeld over: 

giften, acties en uitleenbijdragen. Alle overschotten zullen worden aangewend voor 

uitbreiding  van de hulpmiddelen. 

Het bestuur legt middels een financieel verslag verantwoording af voor het door haar 

gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het verslag zal jaarlijks op 1 juli verschijnen. 

 

6. Uitvoering 
In beginsel zullen de gebruikers en begeleiders de rolstoelfiets, duofiets  of 

renrolstoel zelf moeten komen ophalen bij de stallingsplaats van de fietsen en 

renrolstoel van de Stichting.  Indien de gebruiker geen begeleider heeft, kan de 

Stichting bemiddelen door het regelen van een geschikte begeleider. Er is een poule 

van vrijwilligers. 

 

7. Aansprakelijkheidsverzekering  
Stichting Beweeg je Vrij sluit een aansprakelijkheidsverzekering af tegen mogelijke 

aansprakelijkheid bij schade/letsel door mensen die een rolstoelfiets, duofiets of 

renrolstoel  lenen. De vrijwilligers vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van 

de gemeente Peel en Maas.  

 

9. Inschrijfformulier en Algemene Voorwaarden 
Bij het uitlenen van een speciale fiets of renrolstoel wordt een inschrijfformulier 

ingevuld en ondertekend door de lener. De lener verklaart hierbij dat hij akkoord 

gaat met de Algemene Voorwaarden van de Stichting. Op de achterkant van het 

inschrijfformulier staan de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen ook 

geplaatst worden op de website van de stichting. 

Er zal geen borg gevraagd worden. Wel wordt er een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs gemaakt. Bij schade door de lener aan de speciale fiets of 

renrolstoel, wordt de aansprakelijkheidsverzekering van de lener ingeschakeld. 

10. Verzekering rolstoelfiets en renrolstoel 

Er wordt een verzekering voor de rolstoelfiets en renrolstoel afgesloten.  

De fietsen worden in de garage van het adres Veldsehuizen 23 Maasbree gestald.   

  

11. Communicatie 



De Stichting beschikt over een website www.stichtingbeweegjevrij.nl 

en een Facebookpagina. Hierop is informatie te vinden over activiteiten en 

beschikbare hulpmiddelen. 

Er zal ook een flyer gemaakt worden die verspreid kan worden bij fysiotherapeuten, 

revalidatiecentra, ziekenhuizen, gemeentehuizen, bejaarden/verpleeghuizen.  

 

 

11. ANBI status 

Bij de Belastingdienst is een ANBI status  aangevraagd.  
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