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VOORWOORD 

 
 
 

Beste lezer 

2020 was een jaar van stilstand. Zij werd ook voor ons beheerst door de Corona.  
Om toch zoveel mogelijk te voldoen aan onze doelstellingen, hebben we binnen een 
mogelijkheden gedaan wat we konden.  
 
Er van uitgaande dat we in  2021 weer volle bak kunnen, staat de ploeg van 9 vrijwilligers 
nog steeds paraat.  
Evenals de 2 spannen die inmiddels hun sporen verdiend hebben.  
En spik en span klaar staan 

 

Jos jonker, 

Voorzitter bestuur stichting Wheels4Freedom 

  



 
COMMUNICATIE/ICT 

 
Aangezien we in 2020 nagenoeg stil hebben gestaan is er niet veel nieuws gemeld. 
Een belangrijk keerpunt vond plaats in juli, toen de Coronaregels voor begeleiders van 
gehandicapten versoepeld werden. 
De stichting heeft daar snel op ingespeeld door een veiligheidsprotocol te ontwikkelen en 
voor te leggen aan de vrijwilligers. 
Met deze voorzorgsmaatregelen werd het weer mogelijk te rijden, al is er voor gekozen hier 
niet actief mee te adverteren. 
Vlak voor de Coronacrisis hebben we nog acte de presence kunnen geven op de 
mobiliteitsbeurs in Gorkum (VEINE dagen), waar we veel nieuwe contacten en potentiele 
donateurs hebben leren kennen. 
. 

BESTUUR 
 

Het stichtingsbestuur is ongewijzigd in samenstelling: 
Jos Jonker, voorzitter 
David Snel, secretaris 
Marcel Bakker, penningmeester. 
Marcel Eggink, algemeen lid/ondersteuner 

 
In 2020 is het bestuur 4 keer bij elkaar geweest voor een genotuleerde vergadering:  

• 4 maart 
• 3 juni 
• 23 september 
• 25 november 

 
Het bestuur is flexibel gebleken ten aanzien van inspelen op actuele gebeurtenissen. Als naar 
aanleiding van Coronamaatregelen behoefte bestond het beleid direct bij te sturen werd 
een vastgestelde vergadering verplaatst. 
 
Het bestuur heeft zich bezig gehouden met het stroomlijnen van de dagelijkse gang van 
zaken en het uitzetten van de grote lijnen voor de komende jaren. Voor het financieel 
jaarverslag wordt verwezen naar de website www.wheels4freedom.nl 
 
 

VRIJWILLIGERS 
 

In 2020 is het vrijwilligersbestand ongewijzigd. 
Helaas hebben de geplande vrijwilligersdag aan het begin van het seizoen en het jaarlijks 
kerstdiner geen doorgang kunnen vinden.  
Het programma voor de vrijwilligersdag (scholing, training en teambuilding) wordt in 2021 
integraal overgenomen in een nieuwe vrijwilligersdag. 
Alle vrijwilligers hebben een kerstattentie ontvangen. 

http://www.wheels4freedom.nl/


 
MATERIALEN 

 
Aangezien beide zijspannen weinig gereden hebben, is er geen aanleiding voor vervanging 
van materialen geweest. De zijspannen hebben regulier onderhoud gekregen en de 
gebruikte kleding is volgens het Coronaprotocol gereinigd. 
Welzijn de nieuwe navigatiesystemen dit jaar in gebruik genomen. 

 
 
 

CIJFERS 
 

Ondanks de Corona crisis en de daarbij horende beperkingen hebben we toch nog een 
aantal ritten kunnen rijden. 
Een opmerkelijk feit daarbij is dat onze vaste bakkenist, die maandelijks meerijdt, dankzij 
inzet van zijn familie en de stichting toch heeft kunnen rijden. 
De broer van de bakkenist heeft met voorrang een zijspancursus gevolgd.  
Daarna is door de stichting een uitzondering gemaakt door het span zonder rijder te 
verhuren. Totaal hebben onze vaste bakkenist van het eerste uur en zijn broer zes ritten 
gemaakt! 
Om dit initiatief te steunen is twee keer het span kosteloos ter beschikking gesteld. 
 
Totaal zijn 14 ritten verreden, waarvan 6 onder de hiervoor genoemde constructie. 
De overige acht ritten hebben voornamelijk plaatsgevonden met het voorzorgsprotocol wat 
door de stichting is ontwikkeld. Dit bleek voor rijders en bakkenisten goes werkbaar. 
 
Het vrijwilligersbestand bestaat ongewijzigd uit 9 rijders en 4 bestuursleden. 
 
 


