JAARVERSLAG STICHTING WHEELS FOR FREEDOM
OVER HET JAAR 2021

VOORWOORD

Beste lezer
Het jaar 2021 stond in hert teken van opstarten na de COVID-lockdowns.
Ondanks alle beperkingen die de Cornonamaatregelen met zich mee brachten hebben
we toch 2/3 van het normale aantal ritten kunnen rijden, met name voor onze “vaste
gasten”. Daar zijn we trots op!
Alle andere activiteiten , zoals de sponsortocht, deeklname aan promotie-activiteiten, het
vrijwilligersetentje en de deskundigheidsbevordering zijn helaas niet doorgegaan.
We hopen dat 2022 weer een jaar vol activiteit wordt. Het bestuur, de vrijwilligers en de
zijspannen zijn er in ieder geval klaar voor.
Jos jonker,
Voorzitter bestuur stichting Wheels4Freedom

COMMUNICATIE
In 2021 is -in navolging op het voorgaande jaar- niet actief geworven bij sponsoren en
bakkenisten.
De ontwikkelde sponsorpakketten zijn daardoor op de plank blijven liggen.
Ondanks dat wisten bekende gasten ons toch te vinden. Mede dankzij het ontwikkelde
veiligheidsprotocol hebben we een flink aantal ritten uit kunnen voeren, zonder daar verder
ruchtbaarheid aan te geven.
Het websitebeheer is overgegaan naar een andere beheerder, waarmee de inhoud is
aangepast en verbeterd en het beheer is geoptimaliseerd.

BESTUUR
Het stichtingsbestuur is ongewijzigd in samenstelling:
Jos Jonker, voorzitter
David Snel, secretaris
Marcel Bakker, penningmeester.
Marcel Eggink, algemeen lid/ondersteuner
In 2021 is het bestuur 4 keer bij elkaar geweest voor een genotuleerde vergadering.
Wederom bleek het bestuur flexibel om in te spelen op actuele gebeurtenissen. Zo werd een
aantal vergaderingen digitaal gehouden en zijn vergaderdata. Ook buiten de vergaderingen
weten de bestuursleden elkaar goed te vinden.
Het bestuur heeft voor de komende jaren de wens te blijven doen waar we goed in zijn:
rolstoelgebruiokers een onvergetelijke dag bezorgen.
De focus zal blijven liggen op het goed faciliteren van de vrijwilligers.

VRIJWILLIGERS
In 2021 is het vrijwilligersbestand uitgebreid met 1 vrijwilliger.
Helaas hebben de geplande vrijwilligersdag aan het begin van het seizoen en het jaarlijks
kerstdiner geen doorgang kunnen vinden.
De wens is om in 2022 zodra het mogelijk is een vrijwilligersdag te organiseren voor
teambuilding en deskundigheidsbevordering.

MATERIALEN
De belangrijkste wens is om op termijn de motorfiets van zijspan 1 te vervangen. De
spannen hebben regulier onderhoud gehad. Inmiddels is een gedeelte van de aangepaste
motorkleding door slijtage aan vervanging toe.De voorkeur gaat daarbij uit naar nieuwe
kleding in plaats van het inzamelen van oude.

CIJFERS
Zoals in het voorwoord reeds genoemd zijn we erin geslaagd zonder aquisitie toch een
aantal ritten te rijden. In 20 dagen hebben we 25 bakkenisten een ritje aan kunnen bieden.
Het vrijwilligersbestand bestaat eind 2021 uit 10 rijders en 4 bestuursleden.
Het financieel is te vinden op de website www.wheels4freedom.nl

