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VOORWOORD

Dit beleidsplan is bedoeld voor iedereen die wat meer wil weten over

Stichting Rick, voor donateurs, vrijwilligers etc.

Stichting Rick is eind oktober 2009 opgericht met als doel het uitlenen 

van aangepaste fietsen voor mensen met een beperking.

Alle fietsen van Stichting Rick zijn uitgerust met trapondersteuning.

De fietsen worden uitgeleend tegen een vrijwillige bijdrage ten gunste

van Stichting Rick. Als indicatie zijn daar richtbedragen voor aangegeven.

Verder heeft Stichting Rick het doel op lange termijn om woonruimte ter 

beschikking te kunnen stellen aan personen met een beperking.

Deze woonvorm zal dan ook ruimte bieden aan o.a. een fysiotherapeut.

Het accent van de doelgroep zal dan liggen bij mensen met niet aangeboren 

hersenletsel. (NAH)

Graag nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op de website van Stichting Rick

( www.stichting-rick.nl )

Ook hebben we een facebook pagina.

Oisterwijk,  januari 2021

Guus Bierings

Wil Huijbregts

Anita de Kort
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1. INLEIDING

Rick Door Mark van Roosmalen

 Zo heb je een sportieve zoon van 18 die met zijn energie geen raad weet 

en zó zit je op de intensive care naast een ziekenhuisbed en vertelt 

de dokter dat het nog maar de vraag is of jouw bloedeigen zoon ooit 

uit dat coma komt. 

En áls hij er uit komt, dan is het nog maar de vraag hóe hij er uit komt. 

Wat er dan nog over is van die Mountainbiker, van je eigen zoon en je 

eigen grote broer. Die stoere motorcrosser.

Nou, veel is er niet van over, maar het is nog altijd “onze” Rick. 

De zoon van Wil en Marion Huijbregts. De broer van Joris. 

De vriend van zijn vrienden. En dat zal de wereld weten ook. 

Hoe raakt een gezonde jongen in een coma? Het helpt als je een auto 

wilt ontwijken, te hard rijdt en tegen een boom klapt. Ja, hij droeg keurig 

zijn autogordel en ja, de airbag werkte en ja hij sloeg keihard met de 

zijkant van zijn hoofd tegen het portier en ja, het licht ging uit, 

maar het vlammetje doofde niet.

Het vlammetje geeft nog genoeg licht om onze hoop levend te houden. 

Hoop op contact, hoop op herkenning. Wij zijn blij als hij op een gegeven 

moment medisch wordt gepromoveerd van “vegetatief bewustzijn” 

naar “laag bewustzijn.” Van bijna niets naar iets.

We zijn anderhalf jaar verder.  Wat doe je als ouders na zo’n dreun?  

Je denkt in zijn ogen te zien dat hij iets begrijpt van wat je zegt. Of 

hóóp je dat? Je kunt niet anderhalf jaar blijven huilen. Want het leven gaat door. 

En Joris, de broer van Rick is er óók nog.  Leven, noemen ze dat. Met verbazing 

kijken we soms naar 18 jarige leeftijdgenoten die leven alsof het niet opkan. 

En zo hóórt het ook.  Maar wij vechten om verloren terrein terug te winnen. 

En we zijn óók nog eens zo eigenwijs om eigen wegen te zoeken om Rick, 

onze Rick, de weg naar de wereld te wijzen waar hij vandaan kwam. 

De wereld van herkenning en van communicatie. Als hij die wereld weer zou 

betreden, zou dat voor ons het paradijs zijn. 

Denk niet dat we deze ramp ontkennen. Dat we het niet aanvaarden, 

maar wij hebben een vreemd soort hoop. Die hoop wordt gevoed door de blik 

in Rick’s ogen. Die ons van energie en daadkracht voorziet. Hoop is het laatste 

dat je opgeeft. En nog iets. Wij, als gezin, moeten het wel zelf doen, maar we 

hoeven het niet alléén te doen. Er zijn zoveel mensen écht betrokken. 

Professioneel en in de vrienden, familie en kennissenkring. 

Het is niet in woorden uit te leggen hoezeer dat steunt en draagt.

Wij hebben ook kracht gekregen door de manier waarop wij met elkaar 

deze ramp verwerkt hebben en nóg aan het verwerken zijn. 

We weten wat wanhoop is. Maar we zijn ook sterker geworden. Hechter. 

Wij kijken verder dan Rick. Wij denken ook aan lotgenoten en hoe die gebruik 

kunnen maken van bijvoorbeeld de rolstoelfiets die wij gaan afschaffen.    

En daar vragen wij U, lezer, onze aandacht voor. 

Kijkt u op de website www.stichting-rick.nl  3
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Als u meent dat het uw kind niet kan overkomen, dan vergist u zich. 

Dan vergist u zich deerlijk. 

Als ouder kun je zo weinig doen en wij hebben dat onderkend. 

Wij zijn eerlijk naar onszelf. Machteloosheid hebben we onderkend 

als een nare vorm van stress en ons antwoord is actie. Actie voor Rick 

en de lotgenoten van zijn leeftijd. We kijken verder dan Rick. 

Niet alles wat hij en zijn lotgenoten nodig hebben wordt vergoed of is 

voorhanden. Wij willen aandacht voor ons project. Geen medelijden. 

Wij zijn niet zielig en Rick is dat ook niet.  Er moet gewoon veel gedaan worden. 

En dat gaan wij, ouders, doen. Hopelijk samen met U als sponsor. 

Of mag ik zeggen “medewerker” aan ons project?  

Daarvoor hebben wij de “Stichting Rick” opgericht. Een mooi voorbeeld 

om ons te sponsoren kwam van mijn schoonzus Mieke Huijbregts, die een 

door haarzelf vervaardigd schilderij bij opbod gaat verkopen op Rick’s website. 

Binnenkort leest u daar, op de website, meer over.

Ons eerste project is een rolstoelfiets die veel geld kost en niet vergoed 

werd. Wij schreven in voor een initiatief dat door de Rabobank is opgestart en 

omdat vele Raboleden onze actie ondersteunden, kregen wij de tweede prijs. 

Die rolstoelfiets komt er mede door dit Rabobank project. Ons eerste succes!!

Maar wij willen meer. Wij gaan verder. Wij willen dat die rolstoelfiets 

ook door anderen gebruikt kan worden en daarvoor moet je wel een organisatie 

opzetten. En wij willen kijken of we een eigen vorm van zorg kunnen opstarten. 

Voor pechvogels als Rick, die gezond zijn geboren en vechten om het verloren 

terrein terug te winnen. Zover als maar mogelijk is.

Ik schreef een jaar na het ongeluk een gedicht dat eindigde met de 

woorden. 

“Rick gaat nog steeds vooruit dus gaan wij met hem mee.”

Maar misschien is het wel dat wij hem vóór gaan en hij ons volgt. 

Alleen daarom al gaan wij verder. Kunnen wij niet stil blijven staan.

Geschreven door ©Mark van Roosmalen

2. ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor beleid, financieel beheer, in-

en externe communicatie.  Stichting Rick heeft een bestuur  bestaande uit

ten minste drie bestuursleden. Een voorzitter-penningmeester, een secretaris 

en een bestuurslid met algemene bestuurstaken.

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van

hun functie gemaakte kosten.

De bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor  een periode

van vier jaar
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Tot bestuurders zijn benoemd :

W.J.R. Huijbregts voorzitter-penningmeester

A.J.P.M. Bierings Secretaris

A.M. de Kort Algemene taken

De voorzitter-penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijks

bestuur.. Het dagelijks bestuur heeft de zorg over de dagelijkse gang van zaken

met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de

uitvoering van de bestuursbesluiten.

De overige taken worden verdeeld over alle bestuursleden.

Gedragscode

Tegenstrijdigheid in persoonlijke (financiele ) belangen en het bestuurs-

lidmaatschap moeten worden vermeden.

De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen etc. komen niet voor

rekening van Stichting Rick. 

Vrijwilligers

Stichting Rick laat zich ondersteunen en adviseren door een aantal

vrijwillige en professionele vrijwilligers op het gebied van :

financieel beleid

communicatie 

werving van sponsors en donateurs

uitvoering van activiteiten.

Website

De website is gemaakt door Supreme Hosting

http://www.supremehosting.nl

Vergaderingen

Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaar-

vergadering gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling

van de balans en de staat van baten en lasten.

Daarnaast wordt er gestreeft om ongeveer ieder half jaar een vergadering te

houden.  De secretaris notuleert de vergadering. 

De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en notulist.

Financieën

De activiteiten en aanschaf van hulpmiddelen(fietsen) worden volledig 

gefinancierd door giften, donatie's en sponsoring.

Geprobeerd zal worden om een club "vrienden van Stichting Rick" op te

richten zodat jaarlijks een vaste geldstroom binnenkomt.

Verder zullen fondsen worden aangeschreven voor een bijdrage aan

Stichting Rick.
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Financieel beleid

Vooralsnog zijn de activiteiten beperkt en is er nog geen sprake van woon-

initiatieven. Wel moet er naar worden gestreeft om gelden binnen te halen

die het bouwen van een woonvorm op termijn mogelijk maken.

Het huidige beschikbare vermogen zal worden gebruikt voor onderhoud van

fietsen en de aanschaf van nieuwe fietsen. (Mits voldoende vraag)

Het vermogen zal op een spaarrekening worden gestort.

Verder is het mogelijk dat Stichting Rick donatie's verstrekt aan andere stichtingen

met een maatschappelijk doel om mensen met een beperking te helpen.

Hiervoor is wel een unaniem akkoord nodig van het bestuur.

Financieel verslag

Het bestuur legt middels een financieel verslag verantwoording af voor

het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar.

Het verslag zal jaarlijks voor 1 augustus verschijnen.

3. UITVOERING
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van

de speciale fietsen met trapondersteuning.

In beginsel zullen de gebruikers en begeleiders de fiets zelf moeten ophalen

bij de stallingsplaats van de fietsen van Stichting Rick.

Indien dit niet mogelijk is kan er besloten worden dat de fiets wordt gebracht

naar de gebruiker.

Indien de gebruiker geen begeleider heeft kan Stichting Rick bemiddelen

door het regelen van geschikte begeleider.

4 COMMUNICATIE

Website

De website www.stichting-rick.nl  is belangrijk voor onze vrijwilligers en

donateurs.

Op de website is informatie te vinden over activiteiten, beschikbare

hulpmiddelen , gebeurtenissen  etc.

Flyer

Er is een flyer gemaakt die zo veel mogelijk verspreid zal worden bij o.a.

gemeentehuizen, bejaardehuizen, fysiotherapeuten tandartsen etc.

Indien nodig zal deze flyer jaarlijks worden aangepast.
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