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Stichting Bikers4all 
For People Who Need Some Help 

 

Stichting Bikers4all 
 

Opgericht in Januari 2000 om iets te kunnen betekenen voor jong en oud die 
worstelen met een ernstige ziekte in welke vorm dan ook, en sinds 2010 ook bij 
kindermishandeling en pesten. 

 

Wie zijn wij 
• Wij zijn bikers en trikers die direct of indirect een dagelijkse strijd voeren met 

een eigen aandoening.  
Hieruit is een vriendschap geboren en gaan wij samen vriendschappen aan, 
voor elkaar en met elkaar. 
Wij hebben de onderlinge vriendschap opgebouwd die bestaat uit respect en 
eerlijkheid naar elkaar. Dit betekent niet dat we meteen bij elkaar over de vloer 
komen, maar dat we ieders rugzak respecteren. 

• Respect en eerlijkheid staan hoog in het vaandel. 
• We beschermen deze vriendschap die al bestaat en laten dit niet stuk maken. 
• We behandelen iedereen gelijk, want iedereen is even belangrijk. 
• Samen maken we het verschil 

want …“There’s no ‘I’ in team” 

 

Om de dingen te bereiken waarvoor we zijn opgericht, hebben we hulp nodig. 
Daarvoor zijn wij opzoek naar vrijwilligers die ons daarbij helpen. 

 

Vrijwilliger worden? 
• Zoals u wellicht begrijpt is vrijwilligerswerk niet vrijblijvend, er wordt tenslotte 

op u gerekend. Vrijwilligers zijn nodig bij hand- en spandiensten zoals het 
helpen opbouwen van en bij evenementen, zoals bijv. helpen bij het op-
/afstappen van de kinderen bij de motoren. 

Meldt u bij een van de bestuursleden als u vrijwilliger worden wil. Zij gaan vervolgens met u 
het gesprek aan om te kijken in hoeverre wij als organisatie u een passende plek kunnen 
bieden. 
 

Belangrijk is wel dat u in het bezit bent van een motor of trike. 
 

Ambassadeur worden? 
• Naast vrijwilligers hebben wij ambassadeurs nodig. 

Ambassadeurs zijn personen die spreken over de stichting en hun doelstelling 
en daarnaast zichtbaar zijn als zodanig. Zij komen voort uit de groep 
vrijwilligers van de stichting. 

 

• U wilt iets betekenen voor deze gezinnen via de Stichting? 
• U meldt zich aan in eerste instantie als vrijwilliger. Waarna u zou kunnen 

doorstromen naar aspirant-ambassadeur en daarna volledig ambassadeur. 
• Belangrijk is wel dat u, uw taak serieus neemt. Meer vragen wij niet van u. 

 

Het bestuur en alle ambassadeurs moeten onvoorwaardelijk op u kunnen rekenen. We 
hebben een vriendschap met elkaar waarin we elkaars grenzen respecteren. Kunt u door 
een of andere reden die grenzen niet respecteren, verzoeken wij u om verder te kijken naar 
een organisatie die wél bij u past. 

ESTD 2000 - 2021 
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Hoe wordt u aspirant of volledig ambassadeur? 
 

Dit gebeurt aan de hand van een aantal criteria. 
 

1. U bent in het bezit van een motor of trike (op een enkele uitzondering na) 

2. U gaat eerst een periode meelopen bij de Stichting als vrijwilliger. 
Op deze manier leert u de mensen kennen die deel uitmaken van de Stichting en 
wat het werk precies inhoud. 

3. Na een periode kunt u er voor kiezen om een aanmeldingsformulier voor het 
ambassadeurschap in te vullen, u wordt dan aspirant-ambassadeur genoemd. 

4. U betaalt eenmalig €80,- 
U ontvangt daarvoor een supportbadge en een VOG (verklaring omtrent gedrag). 
Wanneer u Bikers4all verlaat en bij inlevering van de badge (uitgezonderd 
support en naam badge) ontvangt u €40,- retour op uw rekening. 
(Wij kennen geen contributie. Een maandelijkse of jaarlijkse donatie is natuurlijk 
van harte welkom) 

5. U draagt de supportbadge op uw hart, dit heeft als voordeel, dat andere 
motorrijders weten waar u bij hoort. 

6. In het daarop volgende jaar zorgt u ervoor, dat een van de ambassadeurs u, met 
goede argumenten, voordraagt bij het bestuur. 
Het bestuur zal deze voordracht zorgvuldig beoordelen. 

7. Bij goedkeuring van het bestuur komt er een besloten ambassadeurs stemming. 
De ambassadeurs moeten dus wel goed beargumenteren wanneer ze vinden dat 
je er niet voor in aanmerking komt. Bij een negatieve uitslag moet u minimaal 3 
maanden wachten om weer kans te maken om voorgedragen te worden. 

8. Bij unaniem is uw aanvraag goed gekeurd. 
Uw supportbadge wordt bij een volgend evenement van uw vest verwijderd en u 
ontvangt in plaats daarvan de volledige leden Frontbadge (naambadge, B4a 
badge en ambassadeurs badge). 

9. Als u zich aangemeld heeft voor een activiteit en u bent niet aanwezig zonder 
afmelding, dan heeft dit gevolgen voor u in het traject om ambassadeur te worden 
en/of ambassadeur te zijn. 

10. Voor gezinsleden of vrienden, geldt de volgende regel. 
U wordt onafhankelijk beoordeeld. 
Meeliften op u huisgenoot of vriend(in), gaat niet. U bent verantwoordelijk voor uw 
eigen beoordeling. 

11. De rug badge 
De rug badge krijgt u als beloning voor uw inzet op een onverwacht moment. 
De opzet is dat deze speciaal is en niet van zelfsprekend. Deze dient dan ook 
altijd te worden ingeleverd bij vertrek (zie regel 4). 
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Ambassadeur zijn 
 

1. Als ambassadeur is het niet toegestaan supportbadges te dragen van een 1% 
MC. 
 

2. Op uw vest draagt men alleen badges van de stichting of spreuken die bij de 
stichting passen. Uw vest is immers het visitekaartje van de stichting. 
 

3. Door uw vest te dragen laat u zien dat u onze organisatie serieus neemt. 
Als ambassadeur is het dragen van supportbadges van goede doelen 
toegestaan, maar dit heeft zeker geen voorkeur. 
Bij vragen hierover? Vraag het aan één van de bestuursleden. 
 

4. Als ambassadeur verplicht u zich om zoveel mogelijk bij activiteiten aanwezig 
te zijn (of er moet een bijzondere afspraak met u gemaakt zijn voorafgaand 
aan het ambassadeurschap), óf meldt u zich ruim voor aanvang van de 
activiteit af, minimaal 72 uur. Dit kan door middel van een whatsappje in de 
groep waarin u zit. 
 

5. Als u niet kunt en u heeft zich niet afgemeld voor een activiteit, heeft dit 
gevolgen voor u in de toekomst als ambassadeur. 
 

6. Als een ambassadeur, om welke reden dan ook, langere tijd niet verschijnt of 
wordt gehoord. Gaan wij er vanuit dat u géén lid meer kan en/of wil zijn van de 
organisatie. 
Wij zullen u dan vragen om uw ambassadeurschap te beëindigen en uw 
badges in te leveren. 
 

7. Mocht u, door welke omstandigheden dan ook, een rustpauze willen of 
moeten nemen, dan kan dat in overleg met het bestuur. 
De tijd wordt dan in overleg met het voltallige bestuur bepaald en zal nooit 
langer zijn dan 6 maanden. Bij uitzondering kan deze tot maximaal 3x worden 
verlengd. Dit gebeurt altijd in overleg met het voltallige bestuur. 
 

8. In geval van misdragingen die van die ernst zijn dat zij de Stichting schade toe 
kan berokkenen, worden de badges ter plekke van uw vest verwijderd. En je 
gaat er dan bad standing uit. (dit betekent: no way back) 
 

9. Zijn de misdragingen tevens in strijd met de VOG-bepalingen, dan zijn wij 
verplicht om dit te melden bij de instelling die de VOG behandeld. Dit kan dus 
ook gevolgen hebben voor u in het dagelijks leven, wees u zich hiervan 
terdege bewust. 
 

10. Het is toegestaan om uw vest te dragen op en tijdens niet stichting 
gerelateerde ritten en evenementen. U laat ten slotte zien waar uw hart ligt en 
maakt daarbij reclame voor de Stichting. 
 

11. Het is NIET toegestaan om als ambassadeur in vest te verschijnen op 1% MC 
activiteiten. 
Reden hiervan is dat zolang de overheid de 1% MC als criminele organisaties 
bestempeld, kan het wel aanwezig zijn als ambassadeur dit de stichting 
ernstige schade bezorgen en kan het zelfs zo zijn dat de stichting zijn ANBI-
status verliest. 
(optie is dan ook, zorg voor een 2de vest) 
 

12. Wees uzelf ervan bewust dat, zodra u zichtbaar bent voor de buitenwereld, u 
het visitekaartje bent van de Stichting. Dit geldt ook voor uw gedrag op de 
verschillende social media websites en op de openbare weg. 
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Taken vrijwilligers en ambassadeurs 
 

1. Visie verspreiden 
2. Meegaan voor ride out besprekingen 
3. Meehelpen uitzetten van de ride out route 
4. Tijdens ride outs eventueel flyers ronddelen op de terrassen, zodat 

omstanders weten wat er gebeurt 
5. Op de motoren letten bij afwezigheid van de rijders 
6. Stand bemannen 
7. Mensen helpen op- en afstappen 
8. Allerlei hand- en spandiensten ten behoeve van de activiteiten die wij 

organiseren 

 

Whatsapp 
 

Vrijwilliger app: 
Hierin zitten alle vrijwilligers en minimaal 2 bestuursleden. 
 

Aspirant app: 
Hierin zitten alle aspirant-ambassadeursleden en minimaal 2 bestuursleden 
 

Ambassadeur app: 
Hierin zitten alle ambassadeurs en bestuursleden. 
 

Bestuur app: 
Hierin zitten alle bestuursleden. 
 
De bestuursleden die in de verschillende groepen zitten hebben tot taak om 
berichten te kunnen delen. Houd daarom deze groepen schoon en overzichtelijk. 
Zoals u ziet zit u nog maar in 1 groepsapp. Verandert de taak van u door promotie of 
degradatie, dan verdwijnt u uit de ene groep en komt u in de andere. 
 

Voor het bestuur betekent dit dat we het drukker krijgen met dingen plaatsen. Maar 
daarnaast heel veel rust gaan ervaren. 
Voor de rest, heeft iedereen facebook Instagram email of privé apps voor felicitaties, 
uitnodigingen, enz.  
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Bijeenkomsten 
 

1. Bijeenkomsten worden zoveel mogelijk om de 6 weken gepland op een 
zondagmiddag bij restaurant Buds (Amersfoortseweg 202, 3888 NR Nieuw Milligen, 

Telefoon: 0577 456 400). 
Dit is afslag Harderwijk op de A1. 

2. Bijeenkomsten zijn openbaar vanaf 14.00 uur tot en met 16.30 uur. 
Bent u verhindert dan 48 uur van te voren afmelden. 

3. Voorafgaand van de open bijeenkomsten kan er een AAV (Algemene Ambassadeurs 
Vergadering) plaatsvinden (vanaf 13.00 uur tot 13.45 uur) 
De ambassadeurs krijgen hiervoor een uitnodiging. 
Deze is alleen voor Ambassadeurs. Loop dus niet gewoon binnen om je helm of 
kleding neer te leggen. 

 

Alles wat besproken wordt tijdens de bijeenkomst wordt genotuleerd door de secretaris of de 
persoon die is aangewezen bij afwezigheid van de secretaris. U krijgt deze notulen per email 
toegestuurd. De leesbevestiging zal genoeg zijn om te weten dat u deze heeft ontvangen. 
 

Heeft u vragen over de notulen, stuurt u dan een mail of whatsappje naar de secretaris. Hij 
zal dan spoedig contact met u opnemen. 
 

Bij app verkeer, houd rekening met de 9.00 uur tot 21.00 uur grenzen. 
Verder geldt dat het alleen voor u is en dus niet verder verspreid mag worden. 
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Algemene verordening gegevensbescherming 
 

Met uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig om en worden alleen gebruikt volgens de wet 
AVG. Hierin staat dat wij vooraf kenbaar moeten maken waar en wat wij doen met uw 
persoonsgegevens. 
 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de 
volgende doeleinden: 
 

1. Om u uit te nodigen voor evenementen van de Stichting of derden die gerelateerd zijn 
aan de Stichting. 

2. Als deze opgevraagd worden door een instantie waarvoor de Stichting is gevraagd 
om iets te betekenen. Dit kunnen zijn ziekenhuizen, scholen of overheidsinstanties 

3. Wat u aankoopt via de webwinkel of via email, wordt alleen gebruikt voor de 
belastingdienst om te kunnen laten zien dat u een bestelling heeft geplaatst en 
daarmee kunnen wij dan aantonen dat we kosten hebben gemaakt. 

4. Gegevens worden gebruikt voor mailing of WhatsApp berichten te versturen. 
5. Het gebruik maken van uw portret op onze website en multimedia voor reclame 

doeleinden. 
6. Het gebruiken van uw portret voor het maken van fotoalbums ten behoeve van de 

cliënten waar we voor rijden. 
7. Verder wat volgens de wet van toepassing is. 
8. Wij zullen u gegevens niet gebruiken voor felicitaties bij verjaardagen, trouwdata en 

dergelijke. 
9. Webshop gegevens worden alleen gebruikt om bestellingen af te ronden en te 

verzenden. De gegevens worden daarna alleen gebruikt om de boekhouding af te 
ronden. 

10. Alle gegevens blijven bij ons, zolang de Stichting bestaat en de daar toe wettelijke 
bepaling. Dit is voor bijvoorbeeld de belastingdienst, 5 jaar. Deze periode houden wij 
dus ook aan. 
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