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1. Profiel 
De Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse stelt zich ten doel beweging van mensen met een 

lichamelijke en/of geestelijke beperking te bevorderen. Zij doet dit door het zonder 

winstoogmerk organiseren, faciliteren en stimuleren van meerdaagse activiteiten voor mensen 

met een beperking.  

De Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse (de Stichting) is opgericht door enthousiaste inwoners 

van Meijel en omstreken waarvan een aantal professioneel in de zorg actief is of is geweest. De 

Stichting is op 13 maart 2018 opgericht en heeft 7 bestuurders. Eric Gielen (voorzitter), Richard 

Smits (penningmeester) en Gea Roza (secretaris). De Stichting heeft geen medewerkers. 

Administratieve gegevens: 

KvK:   71139575 
IBAN:   NL75 RABO 0341 2077 48 
Postadres:  BM4D, Paalberg 5, 5758 SL  Neerkant 
E-mail:  info@bijzondermobiel4daagse.nl 
Internet:  www.bijzondermobiel4daagse.nl 

 

2. Aanleiding 
In 2017 ging de Rolstoel Meerdaagse Deurne (RMD) verloren door overlijden van de 

hoofdorganisator. Deelnemers vielen in een gat. Zij misten de USP’s van dit handbike-

evenement: de ongedwongen sfeer en laagdrempeligheid om mee te kunnen doen.  

Een aantal enthousiastelingen op de grens van Brabant en Limburg zijn hiermee aan de slag 

gegaan. Deel kunnen nemen aan een meerdaags handbike-evenement is het eerst 

uitgangspunt. Daarnaast staat integratie hoog in het vaandel. De Bijzonder Mobiel 4 Daagse in 

Meijel gaat gelijk op met de reguliere Fiets 4 Daagse de Peel, een begrip in de regio sinds 1976. 

Op aandringen van stichting BM4D worden start en finish gedeeld. Het gezellige 

gemeenschapshuis de Binger biedt een bruisend bezige sfeer voor zo’n 700 fietsers per dag. Een 

deel hiervan meldt zich sinds 2019 dus met een handbike of ander aangepast vervoermiddel aan 

de start.  

 

3. Bijzonder Mobiel 4 Daagse 
De Bijzonder Mobiel 4 Daagse (BM4D) is bedoeld voor mensen die gebruik maken van een 
aangepast vervoermiddel. Begeleider(s) op de fiets, of ook met een aangepast vervoermiddel, 
zijn van harte welkom. Iedereen kan meedoen, of dat nu is met een handbike, ligfiets, 
scootmobiel, aankoppelfiets, met of zonder elektrische trapondersteuning. De organisatie hoopt 
dat deelnemers hun grenzen verleggen, net iets vaker buiten komen, weer eens andere mensen 
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spreken en net iets langere routes afleggen. Niet alleen tijdens de tocht zelf, maar misschien 
ook in een trainingstraject voorafgaand aan het evenement. Het is ook mogelijk om met een 
groep mee te doen.  

De routes starten iedere dag vanaf hetzelfde punt en zijn overal egaal verhard en meer dan 2 
rolstoelen breed. Bij het uitzetten van de routes is gelet op veiligheid, begaanbaarheid en 
aantrekkelijkheid. Vooralsnog biedt BM4D per dag mooie afwisselende routes aan. Op termijn 

overweegt BM4D de fietsroutes uitbreiden met meerdere afstanden. De nadruk ligt op het 

meedoen, niet op de prestatie. Er zijn geen hoge eisen, meedoen met een scootmobiel is ook 

mogelijk. De BM4D hoopt mensen te stimuleren om hun grenzen te verleggen, zowel op sportief 

als op sociaal gebied. 

De BM4D vindt plaats in Meijel, gelegen in hartje Peel in de driehoek Eindhoven, Weert, Venlo; 
telkens dinsdag t/m vrijdag in de eerste week van de basisschoolvakantie regio Zuid. 
Deelnemers die overnachten kunnen al de avond voorafgaand aan de start terecht in een 
aangepaste accommodatie. Zo beginnen de deelnemers goed uitgerust aan dit 4 daagse 
fietsevenement. Deelnemers komen zoveel mogelijk met een bikemaatje.  
 

4. Organisatie 
De organisatie van de BM4D is in handen van het bestuur van de Stichting. Gedurende het 

evenement worden vrijwilligers ingezet om alles in goede banen te leiden. Door de aansluiting 

bij de Fiets4Daagse De Peel kan BM4D gebruik maken van plaatselijke EHBO en 

fietsreparatiediensten.  

Voor overnachting is een groepsaccommodatie beschikbaar in (de buurt van) Meijel. De 

slaapgelegenheden zijn geheel gelijkvloers. Slaap- en douche/ toiletruimtes zijn wisselend 

rolstoeltoegankelijk. Uiteraard beschikt de accommodatie over een sanitaire Miva-ruimte met een 

aangepast toilet, douche en wastafel. 

Er is rekening gehouden met deelnemers die hulpmiddelen nodig hebben. De Stichting heeft 
afspraken gemaakt met Medicura over uitleen van hulpmiddelen. Medicura heeft een contract met alle 

zorgverzekeraars.  

Deelnemers aan de BM4D kunnen zich, indien nodig met hun eigen begeleider, zoveel mogelijk 

zelfstandig redden. Om aan een 4-daags evenement mee te kunnen doen hebben ze soms wel 

aanpassingen nodig in de slaapaccommodatie. Soms is er ook hulp nodig bij wassen en 

aankleden. Deze zorg wordt verleend door alle in Neerkant en Meijel werkende 

thuiszorgorganisaties, eventueel aangevuld door vrijwilligers. 

5. Marketing 
De Stichting brengt BM4D onder de aandacht bij de doelgroep door middel van een website en 

een Facebook pagina. Verder verwijst de website van Fiets4Daagse De Peel naar BM4D. 
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Plaatselijke omroepen, dagblad de Limburger, Eindhovens Dagblad, lokale nieuwsbladen en 

andere media krijgen een persbericht. Zij worden uitgenodigd een nieuwsitem te plaatsen.  

Daarnaast worden handbikegroepen en revalidatiecentra actief en persoonlijk benaderd.  

 

6. Financiële middelen 
Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk. De 

bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij 

uitoefenen. Indien zij uit hoofde van hun functie kosten maken, kunnen zij deze op basis van 

ingediende declaraties vergoed krijgen. Ook vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Zij kunnen 

alleen kosten declareren, als ze op verzoek van de BM4D kosten maken. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan benzinekosten bij uitzetten van de routes. 

De inkomsten van de Stichting bestaan uit inschrijfgeld van deelnemers en hun begeleiders. 

Daarnaast ontvangt de Stichting bijdragen van diverse sponsors, donateurs, subsidies en giften 

van derden die de BM4D een warm hart toedragen. 

De uitgaven van de Stichting bestaan uit jaarlijks terugkerende kosten voor de accommodatie, 

maaltijden, foldermateriaal, benzinevergoeding, bedankjes. En daarnaast eenmalige 

aanschafkosten van pijlborden, veiligheidsmaatregelen e.d.  

Een en ander is samengevat in onderstaande begroting van het huidige boekjaar. 
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Een eventueel batig saldo aan het eind van het boekjaar wordt toegevoegd aan het eigen 

vermogen van de Stichting. Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor het opvolgende BM4D 

evenement. Bij het ontbinden van de Stichting wordt een eventueel batig saldo besteed ten 

behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling. 

 

 

 

 

 

 

 


