Stichting Rolerisuit
Beleidsplan 2021
1.

Doelstelling

De Stichting Rolerisuit is in 1987 opgericht om mobiel gehandicapten in
groepsverband de gelegenheid te geven de dagelijkse sleur te doorbreken met
een uitstapje. Met mobiel gehandicapten worden mensen bedoeld, die als gevolg
van ziekte of handicap niet meer of slechts in beperkte mate zelfstandig de deur
uit kunnen.
Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar leeftijd, aard van de handicap of
de woonsituatie (thuis of opgenomen). Wel richt Rolerisuit zich specifiek op
mensen met lage inkomens, die zich door hun geringe financiële draagvlak
weinig extra's kunnen permitteren.
De gebruikers van de Rolerisuit-bussen wonen grotendeels in Midden- of WestBrabant.
Momenteel werkt Stichting Rolerisuit samen met ruim 100 instellingen, tehuizen
en groepen in Midden- en West-Brabant.

2.

Activiteiten

1.
Vervoer van rolstoel-gebonden burgers, opgenomen in instellingen,
tehuizen dan wel thuiswonend. Specifiek richt Rolerisuit zich op gehandicapten
met minimale inkomens, waardoor geen extra ruimte beschikbaar is voor sociale
activiteiten.
2.
Daarnaast organiseert Rolerisuit activiteiten voor de doelgroep op de
boerderij: spelletjesmiddagen, bakken van pannenkoeken, hightea’s, etc. Op de
boerderij is een fraaie rolstoelvriendelijke tuin met een grote vijverpartij en er
zijn allerlei dieren die door een team van vrijwilligers worden verzorgd.
3.
Begeleid door vrijwilligers ontvangt Rolerisuit gedurende het schooljaar
een aantal stagiaires van Breda College, een school voor voortgezet speciaal
onderwijs in Breda voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze leerlingen kunnen door hun
ontwikkelingsniveau moeilijk stageplaatsen vinden en de boerderij van Rolerisuit
biedt hiervoor een uitstekend platform.
4.
Rolerisuit biedt jaarlijks in samenwerking met de reclassering Breda
taakgestraften mogelijkheden om hun taakstraf op de boerderij uit te voeren.
Tenminste twee tot drie taakgestraften zijn wekelijks op de boerderij actief. Door
het beeld dat Rolerisuit deze mensen biedt, ontstaat met regelmaat een hoge
betrokkenheid die in voorkomende gevallen na voltooiing van de taakstraf tot
een vrijwilligersfunctie heeft geleid.
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3.

Doelgroepen / bereiken van de doelgroep

Zoals aangegeven bij Activiteiten bevindt de doelgroep van Rolerisuit zich in
tehuizen en instellingen, dan wel in een enkel geval thuiswonend. Rolerisuit
bestaat in 2021 34 jaar en geniet een grote naamsbekendheid bij de doelgroep.
Via een internetsite wordt met de doelgroep gecommuniceerd over onze
mogelijkheden; de afdeling Planning verzorgt de planning en reserveringen van
de bussen en de boerderij.
De goede naam en faam van Rolerisuit in de regio leidt tot regelmatige
berichtgeving in de pers.

4.

Organisatie

Rolerisuit heeft een zeskoppig bestuur met expertise op het terrein van
organisatie, PR, financiën, bus techniek en HRM. De dagelijkse gang van zaken is
in handen van coördinatoren Bussen/Boerderij.
De buschauffeurs en de medewerkers boerderij zijn 100% vrijwilliger, datzelfde
geldt overigens voor bestuur en coördinatoren.
Rolerisuit heeft de beschikking over een communautaire vergunning afgegeven
door het KIWA register.
5.

Inkomsten

Stichting Rolerisuit verkrijgt inkomsten uit beperkte bijdragen aan de busritten
en sponsoring, onder andere van fondsen en service-clubs.

6.

Aantal ritten en aantal passagiers

In 2020 heeft Rolerisuit alleen in het eerste kwartaal ritten verzorgd. Vanaf
medio maart tot en met december 2020 zijn er geen ritten gereden, de oorzaak
hiervan is uiteraard COVID-19.
Wanneer er weer ritten verreden kunnen worden is op moment van schrijven nog
niet bekend.

7.

Samenwerking

Rolerisuit werkt samen met de instellingen en tehuizen waar de doelgroepen zijn
gehuisvest, Breda actief als het gaat om inzet van vrijwilligers, mytylschool De
Schalm voor stages, de reclassering Breda voor taakgestraften en een breed
scala van instellingen en bedrijven die Rolerisuit in haar activiteiten
ondersteunen, waaronder de Gemeente Breda waarvan Rolerisuit de fraaie
boerderij aan de Bredestraat van huurt.
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