
 

BELEIDSPLAN 2019-2020 

  

De Stichting The Power run heeft ten doel:  

Het bevorderen van het welbevinden van mensen 

met een verstandelijk dan wel fysieke beperking 

en het verrichten van al wat hiermee verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 
 

Inleiding 

  

De stichting The Power Run is in 2016 opgericht. De stichting heeft tot doel het 

organiseren en houden van toertochten met Trike ’s zijspanmotoren, 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. Tevens maakt in 2019 The Power 

Horse deel uit van onze stichting, deze heeft ten doel met mensen met  

een verstandelijke beperking activiteiten te verrichten met paarden en pony. 

  

  

Bestuur  

Sinds Oktober 2019 valt de dagelijkse leiding van de stichting onder de  

verantwoordelijkheid van de voorzitter, vice-voorzitter,secretaris , 

penningmeester. Dit viertal vormt het dagelijks bestuur.  

  

Toekomstig zal het bestuur vergaderen gemiddeld 1 x per 8 weken. Om kosten te 

besparen gebeurt dit beurtelings 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.  

  

De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de inkomsten en 

uitgaven. Tevens verzorgt zij de jaarlijkse kascontrole, die door minimaal 3 

onafhankelijke personen wordt uitgevoerd  



  

De voorzitter coördineert alle communicatie, zowel intern als extern. Hieronder 

valt ook het bijhouden van de website en sociaal-media. Tevens is hij belast met 

het aanvragen van de vergunningen, verzekeringen, enz. Ook het opzetten van de 

lay-out en het vervolgens bestellen van allerhande drukwerk wordt door hem 

verzorgd.De vice-voorzitter is belast en coördineert alles wat betreft The 

Power Horse.  

 

 

 

  

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, dan wel 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.  

  

The Power Run  

  

De stichting organiseert o.a. 1 grote toertocht per kalenderjaar, onder de naam 

The Power Run Wijchen met een rit door diverse gemeentes van het Gelders 

landschap. 

Tevens gaat de stichting jaarlijks ritten organiseren op woon-behandelcentrums 

voor meervoudig gehandicapten, rijden gebeurd dan (meestal) op eigen terrein 

met tientallen trike ‘s. ( Pluryn Nijmegen met 70 a 80 deelnemers jaarlijks) 

Ook gaat de Stichting individuele ritten rijden met gehandicapten en 

ouder/begeleider, met één of meerdere Trike motoren. 



 

 

The Power Run wordt overwegend verreden met Trike`s en enkele 

zijspanmotoren . 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.   

  

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. sleepauto’s, 

begeleidingsbussen, accommodaties waar wij te gast zijn). Het bestuur, bij 

monde van de voorzitter, zal per individueel geval oordelen over het toestaan van 

“reclame”.  

 

  

Financiën  

  

Op basis van het financieel jaarverslag maakt stichting The Power Run / Horse 

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.  

 

Alle bestuursleden en vrijwilligers van onze stichting. In uitzonderlijke gevallen 

kan het bestuur een kleine vergoeding overwegen voor vrijwilligers van een 

specifieke activiteit, voor de duur van die activiteit. Een vergoeding zal in dat 

geval volgens de geldende maatstaven van een vrijwilligersvergoeding worden 

berekend en zal nooit boven de geldende norm stijgen. 

Door de stichting The Power Run 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 (benzine geld, verzekering 

of enige andere onkosten), tenzij dat voertuig specifiek wordt ingehuurd.  

 

Om publiciteit te trekken zal de stichting jaarlijks een 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.  

  

Rechtsvorm, inschrijving en contactgegevens  

  

Stichting The Power Run is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Utrecht onder nummer 67024351 als de Stichting “The Power 

Run”, adres Ringlaan 254 Wijchen  

  

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:  

   

De Heer F. van den Berg             Voorzitter               Ringlaan 254,  Wijchen 

Mevr. DMC van den Berg             Vice-voorzitter       De Kempen 14 Oss 

De Heer J. Veldboer                   Secretaris    

Mevr. H. van den Berg Derckx     Penningmeester    Ringlaan 254 Wijchen 

 

 

Het fiscaal nummer van de stichting is 8567.98.113 De stichting is door de 

belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

 

 

 


