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Beleidsplan Stichting On Wheels  

Stichting On Wheels is in 1997 opgericht met als doel mensen met een (ernstige) lichamelijke 
beperking en hun familie ook eens een onbezorgde vakantie of een onbezorgd dagje uit te 
bezorgen. Dat maken we mogelijk door de verhuur van volledig aangepaste vervoer- en 
kampeermiddelen en de organisatie van bijzondere evenementen zoals ‘Rolling On Wheels’ 
en activiteiten zoals rolstoelhockey.  

Onze aangepaste vervoer- en kampeermiddelen  
Per januari 2018 beschikt Stichting On Wheels over de volgende aangepaste vervoer- en 
kampeermiddelen:  

• 4 aangepaste rolstoelbussen;   
• 1 motor met rolstoelzijspan;   
• 4 aangepaste campers;   
• 2 aangepaste chalets: 1 in Kamperland (Zeeland) en 1 in Arcen (Limburg).   

Onze werkzaamheden 
In grote lijnen komen onze werkzaamheden neer op het verhuren van onze aangepaste vervoer- 
en kampeermiddelen aan donateurs van onze stichting. Meer concrete werkzaamheden zijn: 
het maken van contracten en facturen en het opstellen van verhuurvoorwaarden, het 
onderhouden en schoonhouden van onze aangepaste vervoer- en kampeermiddelen, het geven 
van instructies en uiteraard ook het geven van heldere informatie over de aangepaste middelen 
en de geldende tarieven en voorwaarden. Dit laatste doen wij onder meer via het actueel 
houden van onze website en digitale nieuwsbrief.  

Belangrijke pijlers 
In het beleid van Stichting On Wheels staat een aantal pijlers centraal:  

Onbezorgdheid 
Leven met een (ernstige) lichamelijke beperking brengt doorgaans al heel veel zorgen met zich 
mee. Juist daarom is het ons streven om iedereen met een beperking, of je nu jong bent of oud, 
en hun familie eens een onbezorgd dagje uit of een onbezorgde vakantie te bezorgen. Dit 
realiseren we door ons goed in te leven in onze doelgroep en ook kwaliteit te leveren. Dit 
inleven is heel goed mogelijk doordat de grondleggers van onze stichting, Marijke en Roel 
Sentges, ook zelf ervaringsdeskundigen zijn. Zij hadden zelf twee zoons met de ernstige 
spierziekte Duchenne en dus volop ervaring met het leven met aangepaste voorzieningen.  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Vrijwilligers  
Stichting On Wheels werkt alleen met vrijwilligers. Met elkaar proberen wij alle werkzaamheden 
in goede banen te leiden. Het werken met vrijwilligers brengt soms beperkingen met zich mee, 
maar heeft ook als belangrijk voordeel dat we hierdoor de uitleenprijzen van onze aangepaste 
kampeer- en vervoersmiddelen laag kunnen houden.   

Betrokkenheid 
We vinden het fijn om onze doelgroep (goed) te kennen. Daarom stellen we als voorwaarde 
voor het gebruik van onze aangepaste vervoer- en kampeermiddelen dat mensen donateur 
worden. Een donateur betaalt minimaal € 35,-- per jaar. Voor dit bedrag kunnen donateurs onze 
kampeer- en vervoersmiddelen tegen kostprijs huren.  

Veiligheid 
We vinden het heel erg belangrijk dat de veiligheid van onze donateurs gewaarborgd is. Zo 
zorgen we ervoor dat al onze aangepaste vervoer- en kampeermiddelen van goede kwaliteit zijn 
en ook goed onderhouden worden. We zorgen voor alle noodzakelijke verzekeringen ten 
behoeve van onze middelen en geven onze donateurs waar mogelijk ook advies als zij op reis 
gaan.  

Betaalbaarheid 
Stichting On Wheels is een goed doel en géén commerciële instelling. Mensen met (ernstige) 
lichamelijke beperkingen hebben vaak al op allerlei vlakken te maken met noodzakelijke 
aanpassingen. Hiermee zijn vaak veel kosten gemoeid. Daarom vinden wij het extra belangrijk 
om onze doelgroep op een betaalbare manier een mooie dienst te bewijzen.  

Werven van gelden  
Om onze doelstelling waar te kunnen maken, is veel geld nodig. Dit heeft enerzijds te maken 
met het feit dat aangepaste vervoer- en kampeermiddelen veel kosten met zich meebrengen. 
Anderzijds hechten we veel waarde aan kwaliteit, wat uiteraard ook z’n prijs heeft.  

Volledig zelfstandig  
Stichting On Wheels draait al sinds 1997 volledig zelfstandig. Dat wil zeggen: zonder steun of 
subsidie van de overheid. Wel krijgt de stichting support van diverse bedrijven en instellingen 
die hen een warm hart toedragen. Dankzij deze hulp en de inzet van vele vrijwilligers, heeft 
Stichting On Wheels afgelopen jaren al heel veel kinderen, jongeren en ouderen met een 
ernstige beperking blij kunnen maken.  
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Donateurs & vrienden  
Stichting On Wheels heeft een aantal donateurs die jaarlijks een minimale bijdrage van € 35,-- 
betalen. Daarnaast heeft de Stichting ook een aantal vrienden, die ons goede doel een warm 
hart toedragen. Deze vrienden bestaan voor een deel uit bedrijven en instellingen en voor een 
deel uit particulieren die elk jaar een minimaal bedrag van € 100,-- aan Stichting On Wheels 
overmaken.  

Hoofdrollen  
Bij de werving van gelden voor Stichting On Wheels speelt Marijke Sentges een hoofdrol. Zij is 
vanaf het allereerste begin samen met haar man Roel en hun kinderen Nik en Jes, zeer nauw 
betrokken bij de stichting. De problemen die Roel en Marijke ervoeren in hun eigen gezin zijn 
aanleiding geweest om de stichting op te richten. Helaas zijn inmiddels beide zoons van Marijke 
en Roel overleden aan de gevolgen van de ziekte van Duchenne.  

Marijke is dagelijks actief op kantoor om administratieve zaken te regelen en de diverse 
vrijwilligers aan te sturen. Daarnaast besteedt zij zeer veel tijd aan het onderhouden van 
bestaande contacten en het werven van nieuwe donateurs, vrienden of sponsors. Zij draagt het 
doel van Stichting On Wheels op een zeer persoonlijke en daardoor ook aansprekende manier 
uit.  

Ook Roel Sentges vervult een belangrijke rol bij Stichting On Wheels. Hij werkt meer achter de 
schermen, maar vervult ook absoluut cruciale taken in onze kleine organisatie. Zo houdt hij zich 
vooral bezig met de technische taken en het beheer van het ‘wagenpark’.  

Uiteraard kunnen Marijke en Roel vanuit de ervaringen in hun eigen gezin en omgeving met 
volle overtuiging vertellen over het belang van onze stichting. In hun werkzaamheden worden 
zij bijgestaan door een team van vrijwilligers.  

Het beheer van het vermogen  
Het vermogen van Stichting On Wheels zit grotendeels in de aangepaste vervoer- en 
kampeermiddelen die dagelijks gebruikt worden en in het pand waar Stichting On Wheels 
kantoor houdt en de aangepaste middelen staan. Dat betekent dat de aangepaste 
rolstoelbussen, de aangepaste campers, de aangepaste chalets en het deels afbetaalde pand 
wel een financiële waarde vertegenwoordigen, maar geen direct liquide middelen opleveren.  

Voorzitter Wil Goudswaard en penningmeester Rob van Eijsden houden zich bezig met het 
beheer van het vermogen. Daarbij worden zij bijgestaan door het bedrijf Kester en Partners dat 
ook de financiële jaarrekening opstelt.  
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De besteding van het vermogen  
Het is belangrijk om te beseffen dat het vermogen dat dus grotendeels in ons bezit zit, niet 
zomaar vrij te besteden is. Dit kapitaal zit in onze roerende en onroerende zaken en kunnen 
gezien worden als borg voor de continuïteit van onze stichting.  

Projecten  
Naast bovengenoemd vermogen, spaart Stichting On Wheels voor een nieuw project, zoals de 
vervanging van een aangepaste camper, een aangepaste rolstoelbus die aan vervanging toe is of 
de opknapbeurt van een van onze chalets. Voor dit soort projecten sparen we vaak langere tijd 
(ca. twee jaar) achtereen. We vragen vooraf een offerte op en zodra het geld dan na langere tijd 
bijeen is, wordt het ook direct aan het betreffende doel besteedt.  

Continuïteit van de stichting  
Ondanks dat Stichting On Wheels alleen werkt met vrijwilligers, worden er wel kosten gemaakt 
voor het dagelijkse functioneren van de stichting. In eerste instantie gaat het hierbij om kosten 
die gemaakt worden voor de uitleen van onze aangepaste kampeer- en vervoersmiddelen. Zoals 
onderhoudskosten-, reparatiekosten, stageld voor onze chalets, maar bijvoorbeeld ook een 
breed scala aan verzekeringen en (wegen)belastingen.  

In tweede instantie worden er ook kosten gemaakt voor kantoormiddelen, voor de 
informatievoorziening, zoals informatie- en promotiemateriaal en het in de lucht houden en 
actueel houden van de website.  

Financiële verantwoording  
Een verdere financiële verantwoording treft u aan in ons financiële jaarverslag dat elders op de 
website gepubliceerd is.  

 


