
 

 

 

  

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.  

  

Doelgroep 

  

De stichting organiseert in diverse gemeentes van Gelderland, 

op woon-behandelcentrums voor meervoudig gehandicapten, trike ritten met 

tientallen trike ‘s. ( Pluryn “De Winckelsteegh” Nijmegen met 70 a 80 deelnemers 

jaarlijks) Werkenrode Groesbeek, voor jongeren en jongvolwassenen met licht tot 

matig verstandelijke beperking en complexe problemen 40 a 50 deelnemers. Ook 

rijden wij jaarlijks voor zorgboerderijen. (Hof van Stroes Horsen) 

Verders als enigste Stichting maken wij  individuele ritten met gehandicapten en 

ouder/begeleider, met één of meerdere Trike motoren. Ook zet The Power Run zich 

jaarlijks in voor gehandicapten uit Doesburg, Steenwijk, Vught  Hoogeloon enz. 

 

 

The Power Run wordt overwegend gereden 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, 


