BELEIDSPLAN 2018 – 2021

VASTGESTELD: APRIL 2018

De Stichting Steenwiekertoornrun heeft ten doel: het
organiseren en houden van toertochten met
zijspanmotoren, trikes en/of andere voertuigen met
bijbehorende activiteiten voor mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking om hen op
deze wijze een onvergetelijke dag vol plezier te
bezorgen.
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1

Inleiding

De stichting Steenwiekertoornrun is in 2009 opgericht. De stichting heeft tot doel het
organiseren en houden van toertochten met zijspanmotoren, trikes en/of andere voertuigen
met bijbehorende activiteiten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking om hen op deze wijze een onvergetelijke dag vol plezier te bezorgen.
Vanaf haar oprichtingsdatum heeft de stichting jaarlijks een dergelijk evenement
georganiseerd. In de afgelopen negen jaar heeft de omvang van het evenement een licht
stijgende lijn laten zien. Er komen meer rijders, waardoor we meer gasten kunnen mee
nemen.
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Werkwijze

2.1

Bestuur

Sinds november 2013 valt de dagelijkse leiding van de stichting onder de
verantwoordelijkheid van de voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit drietal vormt het
dagelijks bestuur. Zij worden bijgestaan door 4 coördinatoren en één algemeen bestuurslid.
Dit team van 8 personen vormen samen het bestuur.
Het bestuur vergaderd gemiddeld 1 x per 6 weken. Om kosten te besparen gebeurt dit in
overleg bij één van de bestuursleden thuis. Voor elke vergadering maakt de secretaris een
agenda op en verzorgt de notulen. Agendapunten kunnen tot maximaal 7 dagen
voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven.
Het verdelen van de taken geschied in goed onderling overleg. Een aantal taken zijn per
definitie voorbehouden aan bepaalde functies, andere taken kunnen per situatie opgepakt
worden door één van de andere bestuursleden. Hieronder het globale overzicht van de
hoofdtaken.
De voorzitter is eind verantwoordelijk voor de totale organisatie. Tevens coördineert alle
organisatorische taken en alle communicatie, zowel intern als extern. Hieronder valt ook het
bijhouden van de web-site en social-media. Tevens is hij belast met het aanvragen van de
vergunningen, verzekeringen, enz., enz.. Uiteraard zit hij ook de vergaderingen voor.
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De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de inkomsten en uitgaven.
Tevens verzorgt zij de jaarlijkse kascontrole, die door minimaal 2 onafhankelijke personen
wordt uitgevoerd. Zij adviseert het bestuur over mogelijke uitgaven, m.b.t. het beschikbare
budget.
De secretaris stelt de agenda op en houd de notulen bij van de vergaderingen. Als
neventaak verzorgd zij ook de inschrijving van de cliënten en onderhoud indien
noodzakelijk contacten met hun ouders/verzorgers en/of leiding van de woonvorm.
2.2

Werkgroepen

Voor het uitvoeren van diverse taken worden werkgroepen ingesteld. Aan het hoofd van
een werkgroep staat een coördinator. De coördinatoren rapporteren aan het bestuur over
de voortgang van de aan de werkgroep opgedragen taak.
Afhankelijk van de omvang van de taak kan een werkgroep bestaan uit uitsluitend de
coördinator, danwel de coördinator en een aantal vrijwilligers. Het bestuur kan naar
behoefte het aantal werkgroepen uitbreiden, c.q. een werkgroep ontbinden.
De coördinator bepaald in hoofdzaak de omvang van de werkgroep. Deze kan naar eigen
inzicht leden toevoegen of verwijderen. Het bestuur zal de coördinator hierin bijstaan.
Vrijwilligers kunnen lid zijn van meerdere werkgroepen. Ook bestuursleden kunnen lid zijn
van een werkgroep.
Per werkgroep wordt er een taakomschrijving opgesteld.
3

Steenwiekertoornrun

Gezien de omvang van de financiële en organisatorische aspecten die de tourtochten met
zich mee brengen beperkt de stichting zich tot het organiseren van één tourtocht per
kalenderjaar, onder de naam Steenwiekertoornrun in en door de directe omgeving van
Steenwijkerland. Hoewel deelname van de vrijwilligers aan andere evenementen wordt
gestimuleerd, zal deelname aan die evenementen buiten de stichting om plaats vinden. Er
kan op geen enkele wijze, in welke vorm dan ook, aanspraken gemaakt worden op gelden,
middelen of diensten van de stichting.
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De stichting Steenwiekertoornrun kent een goede samenwerking met Frion (regio
Steenwijk). Onze cliënten worden overwegend aangemeld via hen. De stichting staat echter
ook open voor cliënten die zich op enige andere wijze hebben aangemeld bij de stichting en
zal al het mogelijke doen hen te laten deelnemen aan de run. Het stichtingsbestuur stelt
prijs op de goede samenwerking met Frion en hoopt deze te kunnen continueren.
Hoewel de stichting Steenwiekertoornrun in de notulen heeft laten opnemen: “De Stichting
Steenwiekertoornrun heeft ten doel: het organiseren en houden van toertochten met
zijspanmotoren, trikes en/of andere voertuigen met bijbehorende activiteiten voor mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking om hen op deze wijze een
onvergetelijke dag vol plezier te bezorgen”, richten wij ons met name op cliënten met een
verstandelijke beperking, die (mogelijker wijze) vallen onder de in de wet langdurige zorg,
artikel 3.2.1. als mensen met een verstandelijke handicap beschreven doelgroep. Hierbij is
voor ons de 24 uurs zorg geen criteria. http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2018-0101#Hoofdstuk3_Paragraaf2_Artikel3.2.1 Een lichamelijke beperking wegen wij in deze als
een problematiek verhogende omstandigheid mee. Mensen met alleen een lichamelijke
beperking behoren in beginsel niet tot onze doelgroep.
De Steenwiekertoornrun wordt overwegend verreden met zijspanmotoren en trikes. Slechts
een zeer beperkt aantal vierwielers (cabrio’s) zal deelnemen aan de run. Daarnaast worden
er een aantal personenbusjes ingezet voor cliënten en begeleiding. Cliënten die willen
deelnemen aan de run moeten derhalve verantwoord kunnen plaatsnemen op een trike of
in een zijspan. Ouders, begeleiders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor de inschatting
van de veiligheid. Het staat de stichting echter vrij om een cliënt te verwijzen naar een
personenbus of in het ergste geval weigeren, mochten zij twijfelen of er voldoende
veiligheid gewaarborgd kan worden tijdens de run. Van de vrijwilligers (bestuur,
medewerkers of chauffeurs) mag niet verwacht worden dat zij medische handelingen en/of
begeleidende taken kunnen uitvoeren die normaliter door gediplomeerde zorgaanbieders
worden uit gevoerd. Er gaan enkele medewerkers van de Frion mee die dergelijke taken
wel kunnen/mogen uitvoeren, maar het is aan de ouders/begeleiders/verzorgers van de
cliënt om in te schatten of deze hulp afdoende is. In overleg met de secretaris kan men zelf
een begeleider mee laten gaan of afzien van deelname door de cliënt.
Tijdens de run wordt geen aandacht geschonken aan de sponsoren, in de vorm van logo’s,
reclame-uitingen of in welke andere vorm dan ook. Een uitzondering wordt gemaakt voor
sponsoren die op een actieve wijze bijdragen aan de run en waarvan niet verwacht kan
worden dat zij hun logo’s e.d. verwijderen (b.v., begeleidingsbussen of accommodaties
waar wij te gast zijn). Het bestuur, bij monde van de voorzitter, zal per individueel geval
oordelen over het toestaan van “reclame”.
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4

Financiën

Op basis van het financieel jaarverslag maakt stichting Steenwiekertoornrun elk jaar een
prognose voor het komende jaar te verwachten inkomsten en uitgaven. Op basis van deze
prognose wordt bepaald welke activiteiten er tijdens de komende run kunnen worden
aangeboden en/of er een eigen bijdrage wordt verlangt van de gasten.
Door de stichting Steenwiekertoorn worden geen financiële vergoedingen uitgekeerd voor
beschikbaar gestelde tijd van enige medewerker (bestuur of vrijwilliger). Er wordt door de
stichting geen onkosten vergoed aan de eigenaren/bestuurders van deelnemende
voertuigen (bezinegeld, verzekering of enige andere onkosten), tenzij dat voertuig specifiek
wordt ingehuurd.
Om publiciteit te trekken zal de stichting jaarlijks een beperkt aantal flyers en/of posters
laten drukken. Verder zal de stichting gebruik maken van gratis media-aandacht, zowel via
internet als via andere media.
De stichting streeft er naar jaarlijks voldoende financiële reserve op te bouwen om
eventuele tegenvallers te kunnen verwerken.
5

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast het feit dat onze cliënten een geweldige dag hebben tijdens de tourritten is in de
afgelopen 9 jaar ook een ander positief neveneffect geconstateerd.
Uit heel Nederland (en inmiddels ook buiten de landsgrenzen) komen vrijwilligers (runners
en verkeersregelaars) samen om actief deel te nemen aan de Steenwiekertoornrun.
Tevens komen deze vrijwilligers uit vrijwel alle lagen van de bevolking en zijn beide seksen
ruim vertegenwoordigd, zowel tijdens de dag als in de werkgroepen. Op deze manier
komen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op een positieve
manier in aanraking met mensen zonder beperking en vise versa.
Doordat diverse sponsoren ook actief deelnemen aan de run, is er voor hen (zij het beperkt
tijdens de run) gelegenheid tot netwerken. Ook andere deelnemers maken veelvuldig
gebruik van de tijdens de run ontstane netwerken.
De groep verkeersregelaars vormt een bijzondere groep binnen de organisatie. Leden van
deze groep worden geregeld gevraagd om ook tijdens andere evenementen op te treden.
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Bij tal van evenementen binnen en buiten Steenwijkerland zijn zij actief. Door de gedegen
opleiding, korte lijnen met de Politie Steenwijkerland en de serieuze werkhouding heeft
deze groep zich weten te profileren. Hierdoor weten steeds meer evenement-organisaties
de weg te vinden naar deze groep en willen van haar diensten gebruik maken. Hoewel de
stichting dit ten zeerste toejuicht, geschied deelname aan andere evenementen nooit onder
haar verantwoording.

6
Stichting Steenwiekertoornrun en Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), privacywetgeving
Per 25 mei 2018 wordt de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming van
kracht. Als stichting Steenwiekertoornrun krijgen wij daar ook mee te maken. Hieronder
wordt uiteen gezet hoe wij hiermee om gaan.
Als stichting hebben wij geen leden. Echter wij houden uiteraard wel een administratie bij
van persoonsgegevens. Hierbij valt te denken aan de namen, adressen, en
contactgegevens van onze vrijwilligers (rijders, verkeersregelaars, vrijwilligers en cliënten
voor zover zij thuiswonend zijn). Van cliënten die via een woonvorm worden aangemeld,
wordt bijgehouden via welke organisatie en woonvorm zij zijn aangemeld.
V.w.b. onze sponsoren wordt bij gehouden wie ons ondersteund, wie de contactpersoon en
wat het factuuradres is.
E.e.a. is in lijn met artikel 3 (vrijstellingsbesluit) van de AVG.
De stichting Steenwiekertoornrun zal deze gegevens nooit verstrekken aan derden,
gegevens worden ook niet gebruikt voor marketing doeleinden of anderzinds.
Contactgegevens worden wel gebruikt voor het verzenden van b.v. nieuwsbrieven of
uitnodigingen.
Van de rijders wordt bijgehouden hoe vaak men heeft mee gereden. Dit omdat zij een
oorkonde/presentie ontvangen bij elke 5e deelname (of veelvoud daarvan). Conform de
wetgeving worden na 2 jaar echter de contactgegevens gewist. Wij administreren daarna
alleen de naam en woonplaats. Hoewel de cliënten en overige vrijwilligers geen specifieke
aandacht krijgen bij een 5e deelname (of veelvoud daarvan), administreren wij ook voor hen
bovenstaande gegevens.
Bovenstaande gegevens zijn niet via onze webpagina te bemachtigen, maar zijn wel
opgeslagen in een cloud-omgeving (drop-box).
Hoewel de stichting Steenwiekertoornrun zelf niet actief gegevens verzameld over
bezoekers van onze web-site of volgers op social media (b.v. Facebook, Twitter), kunnen
andere diensten dat wel doen. De stichting Steenwiekertoornrun kan hiervoor nooit
aansprakelijk gesteld worden.
Meer informatie over de AVG kunt u hier vinden:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten
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Meer informatie over het vrijstellingsbesluit (artikel 3) kunt u hier vinden:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/verenigingen-stichtingen-en-publiekrechtelijkeberoepsorganisaties
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Seksueel ongewenst gedrag

Als stichting Steenwiekertoornrun organiseren wij een feestdag voor een kwetsbare groep.
Helaas komt het voor dat personen misbruik maken van deze kwetsbaren. Als organisatie
zullen wij er alles aan doen wat in ons midden ligt om dit te voorkomen.
De gemeente Steenwijkerland bied de mogelijkheid voor ons als organisatie om voor onze
vrijwilligers een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. Omdat wij hiermee naar
ons idee de instanties onnodig belasten (ca. 130 vrijwilligers die 1 dag in het jaar een
feestje vieren met cliënten door overwegend met hen rond te rijden) hebben wij besloten af
te zien van deze mogelijkheid. Wij zien een VOG ook niet als een garantie dat het niet zou
kunnen gebeuren. Gezien de invulling van de dag, overwegend samen rijden en op de
stoplocatie ruim voldoende toezicht, hopen wij dat e.e.a. niet zal voorkomen tijdens ons
evenement.
Mochten er zich toch onheuse voorvallen hebben plaats gevonden (ook niet seksueel
geaard), of bestaat de indruk dat deze mogelijkerwijze hebben plaats gevonden, dan kunt u
zich altijd wenden tot één van de bestuursleden, een vertrouwenspersoon van de instelling
waar de cliënt woon en/of werkzaam is en uiteraard bij de politie.
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Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

Stichting Steenwiekertoornrun is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Zwolle onder nummer 08196672 als de Stichting “Steenwiekertoornrun”,
adres Burg. G.W. Stroinkweg 83 te Zuidveen.
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
De heer M. (Mike) Wijnandts:

voorzitter

(stichting@steenwiekertoornrun.nl)

Mevrouw K. (Klasien) van den Hof: secretaris

(secretaris@steenwiekertoornrun.nl)

Mevrouw C. (Connie) van Galen:

(penningmeester@steenwiekertoornrun.nl)

penningmeester

Het fiscaal nummer van de stichting is 820.72.021.
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Pagina 7 van 7

