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Beleidsplan
Stichting Maria Auxiliatrix Run 2018
Iedereen telt mee!
• Stichting Maria Auxiliatrix Run
• info@ma-run.nl
• KvK: 41063497
• RSIN/Fiscaal nummer: 852637561
• IBAN: NL92RABO0117736708
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1. Historie
In 1987 zijn Marij en Harrie Bastings begonnen met de organisatie van de eerste “Maria Auxiliatrix Run. Het
was hun bedoeling om er een gezellige run met ca. 50 zijspannen van te maken. Er werd contact gezocht met
de zorginstelling Maria Auxiliatrix in Venlo. Daar kreeg dit mooie initiatief veel bijval en kregen ze alle
medewerking en facilitaire ondersteuning die er nodig was om van de eerste run een succes te maken.
De Maria Auxiliatrix Run, later bekend onder de naam M.A.-Run was geboren.
De eerste run verliep niet zonder slag of stoot, maar was toch een geweldig succes te noemen. Deze eerste
M.A.-Run werd later ook wel de ‘chaotica run’ genoemd. Direct hierna werd de stichting Maria Auxiliatrix
Run opgericht. Er werd een bestuur gevormd met diverse coördinatiegroepen om de zaken in goede banen
te leiden.
2. Doelstelling
van de stichting Maria Auxiliatrix run ( M.A.-Run) is het laten participeren van onze doelgroep aan de
maatschappij. Iedereen telt mee! We geven dit vorm door het jaarlijks organiseren van een onvergetelijk
weekend waarbij ontmoeten en participeren centraal staat. De hoogtepunten zijn de feestavonden op
vrijdag en zaterdagavond en de ‘roemruchte motor-met-zijspan rit’ op zaterdag, speciaal voor de
doelgroepen van:
1. Zorggroep Noord-Limburg - De Witte Steen (Venlo)
2. Mytylschool Ulingshof (Venlo)
3. Impuls, voorheen Vijverhofschool (Venlo)
4. Scouting Hertog Reinoud Venlo
3. Doelgroep
De mensen met een beperking staan altijd centraal binnen de keuzes van alle activiteiten. Ook vinden wij de
verbinding van mensen met een beperking en familieleden samen met de zijspanrijders met hun familie heel
belangrijk. Het lijken twee uitersten. Mensen met een beperking en de ‘ruige motorwereld’. Maar het signaal
dat we hier mee afgeven is overduidelijk. Iedereen kan met iedereen overweg. De organisatie van de M.A.Run streeft ernaar om vaste koppels te maken én te behouden tussen mensen met een beperking en de
zijspanrijder/ster. Sommige koppels bestaan al vanaf de allereerste run samen en hebben zo een geweldige
band opgebouwd. De contacten zijn vaak zo sterk dat er buiten de run ook contactmomenten zijn. Tijdens de
M.A.-Run activiteiten nemen ruim 250 mensen met een beperking deel, hierna te noemen “passagier”.
Hiermee werkt de Stichting actief mee aan het versterken van de samenleving en het verminderen van een
isolement. Maanden van tevoren wordt er naar dit evenement toegeleefd! Kortom ‘iedereen telt mee’!

4. Organisatie
De Stichting Maria Auxiliatrix Run is met notariële akte ingeschreven bij de kamer van koophandel: onder
nummer 31063497.
Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden. Bij het ontstaan van een (of meerdere vacatures in
het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het
ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een of meerdere opvolgers. Mocht om
welke reden dan ook een of meerder leden ontbreken dan vormen de overgebleven bestuursleden, of vormt
het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
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5. Activiteiten
Het programma en de route van de run staan ongeveer een maand van tevoren op de internetpagina van de
M.A.-Run (www.ma-run.nl). Voor de passagiers is het belangrijk om te weten wat ze te wachten staat. Door
de behoefte aan structuur, rituelen en routines verandert de grove opzet van de M.A.-Run niet of nauwelijks.
Tijdens de aanloop naar de run zijn er (nog) geen gerichte activiteiten voor de passagiers/doelgroep. De
komende jaren zullen we in samenwerking met de 4 betrokken organisaties op zoek gaan naar het vergroten
van de participatie bij de run van de passagiers en doelgroep. We zullen een aantal passagiers actief
bevragen en betrekken bij het bedenken en uitvoeren van een gepaste bijdrage aan de Stichting.
Opbouwweek: Tijdens de opbouwweek zijn er veelal werkzaamheden waarbij veilig werken een belangrijk
aandachtspunt is. De opbouwweek is voor een groot deel van de passagiers een sociaal moment. Contact,
ontmoeting en gezelligheid staat centraal.
Vrijdagavond: Op vrijdagavond is de aftrap van het M.A.-Run weekend. De wereld van de passagiers en de
motorwereld ontmoeten elkaar tijdens de playbackshow. Het feest voor de passagiers!
Zaterdag ochtend en middag: De run is een feit. Al vroeg in de ochtend worden de zijspanrijders en de
passagiers verwacht op het Maria Auxiliatrix terrein. Tijd om op te stellen, maar vooral om in contact met
elkaar te zijn. Opgewonden en lachende gezichten, klaar voor vertrek. De stoet zorgt ervoor dat er in de
gemeente Venlo en Horst aan de Maas massaal inwoners aan de kant van de weg zwaaien, muziek maken en
contact leggen. Hiermee betrekt de M.A.-run inwoners van Noord Limburg bij het evenement en krijgt de run
een sociaal en maatschappelijk betekenis. Rond het middaguur wordt er pauze gehouden. Muziek van het
Limburgse Lied klinkt terwijl de passagiers, zijspanrijders, familieleden en vrijwilligers een broodje eten. De
passagiers staan al weer te trappelen om in de zijspan het tweede deel van de middag te gaan rijden.

Rond 17:00 uur wordt de stoet verwacht op het Maria Auxiliatrix terrein. Voor iedere deelnemer is er in de
onder tussentijd een oorkonde gemaakt met foto van het betreffende jaar. Een blijvende en tastbare
herinnering voor de passagiers en de zijspanrijder. De deelnemers worden door een muziekgezelschap
ontvangen en onder het genot van BBQ maken een aantal optredens de dag compleet. Samen zingen en
dansen, ontlading van deze mooie dag. Jeugdige deelnemers vertrekken langzaam met de ouders naar huis,
de oudere deelnemer sluit het weekend pas af, na de feestavond.

6. Financiën
Stichting Maria Auxiliatrix Run is een stichting zonder winstoogmerk.
Om de drempel voor iedereen laag te houden heffen wij geen entree- of kampeergeld. Ontbijt, middageten,
avondeten én gezamenlijke barbecue bieden wij de passagier en zijspanrijder gratis aan. De eventuele
bijrijder betaald een bijdrage voor de barbecue. Voor de consumpties, friet en hamburgers tijdens de
middagstop en de feestavonden vragen wij per consumptie een bijdrage. We beogen hiermee de kosten voor
verteer en vertier te dekken.
De M.A.-Run werkt er hard aan om toekomstbestendig kostendekkend te zijn. Hiervoor zijn we afhankelijk
van giften, subsidies, fondsen en donaties. We hebben een actief beleid en zijn het gehele jaar gericht op het
werven van inkomsten. De komende jaren werken we planmatiger aan het toekomstbestendig maken en
houden van de Stichting. Duurzame betrokkenheid, kostenbewustzijn, hergebruik en focus op kwaliteit zijn
onze bouwstenen. Van zorgen voor naar zorgen dat! We geven dit onder andere vorm door:
•
• Sponsoring in geld
•
• Sponsoring in natura
•
• Donaties/gift/buddies
•
• Fondsenwerving
•
• Inschrijfgelden bijrijders
•
• Opbrengsten consumpties
•
• Opbrengsten activiteiten zoals veiling, tombola
•
• Inkomsten derven door inzetten verkeersregelaars bij andere festiviteiten
•
• Kosten verlagen en hergebruiken materialen
•
• Inkoopbeleid aanscherpen
•
• Samenwerking met Gilde Opleidingen Ondernemerschap “Go Battle”
We zijn onder andere actief op zoek naar partijen die ze zich betrokken voelen bij de Stichting M.A.-Run en
haar werkzaamheden. Betrokkenheid levert een trouw publiek, geïnteresseerde en geïnformeerde
ambassadeurs voor de Stichting. De passagiers, zijspanrijders en de vrijwilligers zijn per definitie de juiste
ambassadeurs voor de Stichting M.A.-Run. Het ultieme doel voor de komende jaren is het verschuiven van
het zorgen voor de passagiers naar het samen zorgen dat de Stichting hun doel realiseert.
De Stichting M.A.-Run draagt vanaf 01-01-2013 de ANBI status.
http://www.transparante-anbi.nl/product/embed/4772
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

7. Vrienden van de M.A.-Run
In 2013 is de Stichting Vrienden van de M.A.-Run opgericht. De stichting is zelfstandig en heeft een eigen
bestuur. De vrienden van de M.A.-Run heeft zich ten doel gesteld om de M.A.-Run financieel te
ondersteunen. De Vrienden van geven op hun eigen manier vorm aan ondersteuning van de Stichting Maria
Auxiliatrix Run.
8. Ketenpartners
Veel personen of organisaties werken samen met de Stichting M.A.-run en hebben een grote
maatschappelijke betrokkenheid om de run tot een succes te maken. Een veelheid aan facilitair sponsors
zorgen ervoor dat de kosten laag blijven en we als M.A.-Run voor een relatief kort moment weinig eigen
middelen/materialen nodig hebben. De betrokkenheid en de sociale steun komt uit Noord Limburg en
Brabant. Een veelheid aan organisaties, vrijwilligers en betrokkenen dragen allemaal bij aan het tot stand
komen van de M.A.-Run. Op de site van de M.A.-Run kunt u lezen wie er allemaal een bijdrage levert.
9. Strategie
Ondanks dat de M.A.-Run al 31 jaar bestaat is het geen garantie voor het voortbestaan van de Stichting. De
samenleving en de doelgroep verandert, economische ontwikkelingen en politieke gevolgen zorgen ervoor
dat we alert en innovatief willen reageren op al deze ontwikkelingen. Participatie en welzijn staat voorop. De
komende jaren zullen we vooral blijven doen wat we al deden, namelijk samen met anderen werken aan een
fantastisch weekend. Hier willen we een focus aan toevoegen:
• Bevragen en uitnodigen van de doelgroep en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op participatie
en betrokkenheid bij de M.A.-Run
• Duurzaam toekomstbestendig maken van de run door op zoek te gaan naar nieuwe vormen van
geldwinning en eco-effectief
• Actief investeren in netwerken en relaties t.b.v. de M.A.-Run .
10. AVG- nieuwe Europese privacywetgeving
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt
dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
Door de AVG worden de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid en met de
verantwoordingsplicht (accountability) dwingt de AVG organisaties om goed na te denken over hoe zij
persoonsgegevens beschermen.
Stichting M.A. Run legt zo min mogelijk gegeven vast en heeft eea vastgelegd in een privacy Policy te vinden
op de site. Binnen deze privacy \Policy kunt u lezen welke gegevens we vragen, gebruiken, opslaan en
bewaren en voor welk doel. Ieder heeft het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen in onze
administratie.

