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1. Voorwoord voorzitter
Voor u ligt het beleidsplan 2019 - 2021 van Stichting On Wheels. Stichting On Wheels is
opgericht op 21 december 1997 door Marijke en Roel Sentges te Maassluis. Met dit
beleidsplan willen wij u inzicht geven hoe Stichting On Wheels functioneert, hoe zij haar
doelstelling bereikt, de doelgroep. Tevens is bij het opstellen van het beleidsplan rekening
gehouden met de eisen die de belastingdienst stelt aan de status van ANBI. Dit beleidsplan is
vastgesteld door het volledige bestuur van Stichting On Wheels tijdens de
bestuursvergadering van 2 juli 2019. Het beleidsplan is van kracht tot en met 31 december
2021.
Het bestuur van Stichting On Wheels

Wil Goudswaard, voorzitter

2. Algemene gegevens Stichting en bestuursleden
Algemene gegevens:
Opgericht:
Statutaire naam:
Organisatievorm:
Inschrijfnummer KvK:
IBAN bankrekeningnummer:
BIC nummer:
Fiscaal nummer (RSIN):
BTW nummer:
ANBI nummer:
Vestigingsadres:
Telefoonnummer:
Internetadres:
Email adres:
Werkgebied:
Doelgroep:

21 december 1997
Stichting On Wheels
Stichting
41147246
NL 17 INGB 0000113301
INGBNL2A
8070.06.932
NL807006932B01
807006932
De Vierde Hoeve 51, 2676 CP Maasdijk
0174 528630
Stichtingonwheels.nl
Info@Stichtingonwheels.nl
Nederland
Kinderen, jongeren en volwassenen met lichamelijke
en/of geestelijke beperking met hun verzorger(s)

Bestuursleden:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Wil Goudswaard
Thea de Haan
Rob van Eijsden

3. Missie, visie en ambities
De missie van Stichting On Wheels is door aangepast vervoer en/of verblijf mensen met een
lichamelijke en/of geestelijke beperking in de gelegenheid te stellen een dagje uit of een
vakantie in binnen of buitenland mogelijk te maken.
Na het plotselinge overlijden van oprichter Marijke Sentges in augustus 2018 heeft het
bestuur met de vaste vrijwilligers zich unaniem uitgesproken door te gaan met Stichting On
Wheels. De visie van het bestuur is de continuïteit van Stichting On Wheels te waarborgen
om op die manier de aangepaste vakantie- en vervoersmiddelen en verblijven voor mensen
met een beperking nu en in de toekomst beschikbaar te blijven stellen.
Het bestuur heeft de ambitie om zonder enige vorm van subsidies maar met acties gericht op
het verkrijgen van gelden uit sponsoring, donaties, giften en opbrengsten uit het beschikbaar
stellen van vakantie- en vervoersmiddelen en verblijven kostendekkend te zijn. Hierdoor
kunnen wij de continuïteit van Stichting On Wheels waarborgen en tegen kostprijs het
huidige aangepast vervoer en verblijven nu en in de toekomst voor mensen met een

beperking beschikbaar blijven stellen. Om dit te kunnen realiseren worden vanuit het
bestuur, vaste vrijwilligers van Stichting On Wheels en een ieder die Stichting On Wheels een
warm hart toedraagt acties ondernomen. Deze acties zijn gericht op het verkrijgen van
gelden door sponsoring, donaties, giften en fondsenwerving.
Als wij daarin slagen dan is uitbreiding van beschikbare middelen een ambitie voor de
toekomst.

4. Doelstelling
Leven met een (ernstige) lichamelijke en/of geestelijke beperking brengt doorgaans veel
zorgen met zich mee. Juist daarom is het ons streven om bepaalde zorgen om te zetten in
mogelijkheden: Het voor iedereen met een beperking mogelijk maken een onbezorgd dagje
uit of vakantie in binnen of buitenland.
Om een dagje uit of een vakantie met iemand met een beperking mogelijk te maken heeft
Stichting On Wheels de volgende aangepaste vervoer- en kampeermiddelen beschikbaar:







4 aangepaste campers;
2 aangepaste chalets: 1 in Kamperland (Zeeland) en 1 in Arcen (Limburg);
4 aangepaste rolstoelbussen (Mercedes Sprinter);
1 aangepaste rolstoelbus (VW Transporter);
1 motorfiets met rolstoelzijspan;
1 aangepaste rondvaartboot (regio Westland).

5. Doelgroep
Stichting On Wheels richt zich op mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking
(zowel op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) die eventueel samen met ouders,
familie, verzorger(s), vrienden, tegen kostprijs gebruikmaken van de vervoer- en
kampeermiddelen van de stichting.

6. Vrijwilligers
Stichting On Wheels werkt uitsluitend met vrijwilligers. Met elkaar streven wij ernaar alle
werkzaamheden voor Stichting On Wheels in goede banen te leiden. Het werken met
vrijwilligers is gebaseerd op juist die vrijwilligheid en doen de werkzaamheden er bij naast
hun eigen dagindeling. Een groot voordeel van vrijwilligers is dat hiermee geen kosten zijn
gemoeid en onderdeel zijn van de uitleen tarieven van de vervoer- en kampeermiddelen
(kostprijs).

7. Verkrijgen, beheren en besteden van het vermogen
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 des te
belangrijker om onze doelgroep op een betaalbare manier van een mooie vakantie te kunnen
laten genieten. Om onze doelstelling waar te kunnen maken is veel geld nodig. Dit heeft
enerzijds te maken met het feit dat het aanpassen van en het onderhoud van onze vervoeren kampeermiddelen kostbaar is, anderzijds hechten we veel waarde aan een goede
kwaliteit, wat uiteraard ook een prijskaartje heeft. Stichting On Wheels werft zelf actief
gelden door het houden van acties, werven van donateurs, en fondsenwerving maar
ontvangt ook gelden die door anderen spontaan bijeen zijn gebracht.
Donateurs & vrienden
Stichting On Wheels heeft donateurs en vrienden. Om donateur van Stichting On Wheels te
zijn wordt een donatie gevraagd van minimaal € 35,00 per jaar. Om van de vervoer- of
kampeermiddelen van Stichting On Wheels gebruik te kunnen maken moet men donateur
zijn. Daarnaast hebben wij ‘vrienden van Stichting On Wheels’. Deze vrienden bestaan uit
bedrijven, instellingen en particulieren die elk jaar een minimale bijdrage leveren van € 100,-aan Stichting On Wheels.
Het vermogen van Stichting On Wheels is geïnvesteerd in de aangepaste vervoer- en
kampeermiddelen die dagelijks tegen kostprijs beschikbaar worden gesteld en de huisvesting
(bedrijfspand) van Stichting On Wheels. Het bedrijfspand huisvest de vervoersmiddelen en
het kantoor waar de reserveringen en de administratie wordt uitgevoerd en vindt ook de
beschikbaarheidstelling van vervoersmiddelen plaats. Stichting On Wheels beschikt
nauwelijks over liquide middelen. Liquide middelen zijn en worden geïnvesteerd in alle
aangepaste vervoer- en kampeermiddelen en het bedrijfspand. Het is belangrijk om te
beseffen dat het vermogen dat dus grotendeels in ons bezit zit, niet vrij te besteden is. Dit
kapitaal zit in onze roerende en onroerende zaken en kunnen gezien worden als borg voor de
continuïteit van Stichting On Wheels.
De verwerving van gelden gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals
tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met
donateurs, organisaties en samenwerkingspartners worden onderhouden. Het werven van
nieuwe contacten / relaties en donateurs gebeurt bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch,
het inzetten van social media. Ook wordt er geworven door het organiseren van open dagen
waarbij bestaande en nieuwe relaties worden uitgenodigd. Op deze dagen promoten we
Stichting On Wheels en laten de relaties een kijkje achter de schermen nemen.
Voorzitter Wil Goudswaard en penningmeester Rob van Eijsden houden zich bezig met het
beheer van het vermogen. Daarbij worden zij bijgestaan door het Accountantskantoor
Ruitenburg. Jaarlijks wordt de jaarrekening opstelt.

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
gewenste bedrag na korte of langere tijd is gerealiseerd, wordt het ook direct aan het
betreffende doel besteedt.

8. Communicatie
Stichting On Wheels houdt haar doelgroep op de hoogte van de ondernomen activiteiten /
projecten via:






Het bestuursverslag en financieel jaarverslag
Nieuwsbrieven
Website
Social media en
Via de pers door middel van persberichten

9. ANBI
Stichting On Wheels heeft de ANBI status. Dit houdt in dat Stichting On Wheels bij de
Belastingdienst staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer hierover
staat vermeld op www.belastingdienst.nl. Door deze status zijn de belastingregels voor
algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de
aftrek van giften (inkomst- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die
de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale
voordelen. De ANBI status die Stichting On Wheels heeft is ook belangrijk voor mensen die
Stichting On Wheels een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting alleen
giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst
heeft.

