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ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING

Naam instelling Stichting Truckers voor Gehandicapten

Adres Galjoen 10

Postcode 3863 EK

Woonplaats Nijkerk

Website www.truckfestijnnijkerk.nl

RSIN 802102591

KvK inschrijvingsnummer 41036036

DOEL INSTELLING

De stichting heeft ten doel het organiseren van een éénmaal per jaar te houden Truckfestijn

voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking en voorts al hetgeen met een

en anderrechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn

De stichting heeft als mede ten doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

BESTUURSAMENSTELLING

Voorzitter de heer F. Kuipers

Secretaris mevrouw J.M. Lozeman- van Woerdekom

Penningmeester Vacant

Algemeen bestuurslid de heer C. van Woerdekom

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting

Truckers voor Gehandicapten

BELONINGSBELEID INSTELLING

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Truckers voor Gehandicapten.

Het beloningsbeleid ziet daarom alleen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers.

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte 

werkzaamheden ten behoeve van Stichting Truckers voor Gehandicapten.

Vrijwilligers ontvangen een tegoedbon ter hoogte van een ideële waarde.

BELEIDSPLAN

Profiel

Stichting Truckers voor Gehandicapten organiseert jaarlijks een truckrun door Nijkerk en 

omgeving welke afgesloten wordt met een feest voor mensen met een beperking. 

Stichting Truckers voor Gehandicapten werd opgericht en notarieel geregistreerd op 

2 april 1993. Voor deze datum (1987 – 1993) werd dit evenement georganiseerd door een 

aantal particuliere chauffeurs waarvan een aantal ook betrokken waren bij de oprichting van 

de stichting.



Doelstelling en beleid

Stichting Truckers voor Gehandicapten richt zich op de mindervalide mensen uit Nijkerk en 

directe omgeving. De omgeving is echter erg groot aangezien deelnemers van ver uit de omtrek 

zich aanmelden om deel te mogen nemen aan dit jaarlijkse evenement. Deze mensen willen 

wij een dag uit de normale dagelijkse routine halen en een geweldig leuke dag bezorgen.

In het actuele beleid is het belangrijk dat de volgende zaken in acht worden genomen:

- Er mogen maximaal 160 vrachtwagens rijden tijdens het evenement. 

- Er is geen maximum voor het aantal deelnemers, maar men moet wel aangemeld

  zijn om zeker te zijn van een plek in een van de vrachtwagens.

- Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor

  de stichting verrichten anders dan de onkosten die zij gemaakt hebben die direct verband

  houden met de werkzaamheden voor de stichting en de organisatie van het evenement. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting Truckers voor Gehandicapten bestaan uit het 

organiseren van een optocht van vrachtwagens door Nijkerk en Nijkerkerveen met aanvullende 

activiteiten voor mindervalide mensen.

Om deze dag te organiseren wordt onderandere samen gewerkt met de Gemeente 

Nijkerk, de Politie Nijkerk en het Rode Kruis en Stichting Motortoerisme Nederland. 

Werving fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe 

manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel prive als zakelijk door een aantal bestuursleden. 

Naast donaties van vaste donateurs, die jaarlijks een bijdrage geven, ontvangt de 

stichting ook incidentele donaties.

Tevens wordt er incidenteel meegedaan aan acties in Nijkerk om fondsen te werven.

Beheer fondsen

De fondsen van Stichting Truckers voor Gehandicapten zijn bescheiden en worden 

beheerd door de penningmeester. 

Besteding fondsen

De besteding van fondsen gebeurt in onderling overleg van het bestuur. 



BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Balans 31-12-2015 31-12-2014

Activa

Materiële vaste activa 502,45 647,65

Vorderingen 86,04 117,38

Liquide middelen 11.290,57 10.507,22

Totaal Activa 11.879,06 11.272,25

Passiva

Bestemmingsfonds 11.840,20 11.234,08

Kortlopende schulden 38,86 38,17

Totaal Passiva 11.879,06 11.272,25

Staat van baten en lasten 2015 2014

Baten uit fondswerving 5.215,00 6.574,20

Overige baten 498,05 456,70

Som der baten 5.713,05 7.030,90

Kosten organiseren festijn 3.855,27 2.867,28

Overige lasten 1.166,08 1.309,44

Financiële baten en lasten 85,58 69,53

Totaal lasten 5.106,93 4.246,25

Resultaat 606,12 2.784,65

ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEVOERDE ACTIVITEITEN VAN DE INSTELLING

Net als ieder ander jaar zijn ook begin 2015 fondsen geworven voor het organiseren van het 28e truckfestijn.

Het bestuur heeft gedurende het eerste half jaar regelmatig onderling contact en overleg gehad over de 

activiteiten. De benodigde vergunningen en papieren zijn aangevraagd en de vrijwilligers zijn

gevraagd of ze hun medewerking weer willen verlenen.

Op de dag zelf verzamelden de deelnemers en begeleiders vanaf ca. 10:30 uur op de start en eind locatie

in Nijkerk. Naast de diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld schmincken, een clown en een draaimolen 

voor de deelnemers is er ook voor de inwendige mens gezorgd.

Vanaf ca. 12:30 uur is de stoet van ca. 160 vrachtauto's met deelnemers een 20km lange rit gaan rijden

door Nijkerk en omgeving.

Om ongeveer 14:45 uur kwamen de eerste vrachtauto's weer terug. 

De deelnemers vonden het helemaal fantastisch, zoals ook op de foto's op onze site www.truckfestijnnijkerk.nl

te zien is.

Ook bij de terugkomst is er weer aan de inwendige mens gedacht.



Om 17:00 uur was het evenement afgelopen en is alles weer opgeruimd.

De organisatie kijkt weer terug op een geslaagd evenement en gaat zijn best doen om op 18 juni 2016 weer een 

fantastische dag te organiseren


