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Gegevens S,ch,ng en Bestuur 

S>ch>ng Hygge on Wheels 

Gen. J.P. Gauthierlaan 7 

9103 NM  Dokkum 

De S>ch>ng is opgericht mei 2022. 

Samenstelling van het Bestuur:  

VoorziPer  : Mevrouw N.B.M. Hendriks 

Penningmeester : De heer G. Adema 

Secretaresse  : Mevrouw N.R. Malcorps 
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Inleiding 

De S>ch>ng Hygge on Wheels stelt zich ten doel mensen met een beperking uit te dagen hun grenzen 
te verleggen én bij te dragen aan een posi>eve beeldvorming van mensen met een beperking. Wij 
vinden het enorm belangrijk dat mensen die nog niet zoveel ervaring hebben in leven met een 
handicap dit juist kunnen delen met mensen die hier wel veel ervaring in hebben. Dit doel wil de 
S>ch>ng bereiken door fietsac>viteiten te organiseren in Denemarken (Noord Jutland) in een 
heuvelach>g landschap waarbij uitdaging, ontspanning en gezelligheid (Hygge!) centraal staan. 

Organisa,edoelen voor 2022 

Voor het jaar 2022 zijn voor week 36 en week 37 fietsuitdagingen gepland voor in totaal 22 personen. 

Voor deze twee weken hebben op dit moment 20 personen zich aangemeld. Deze deelnemers zijn 
allen in het bezit van een handbike. De deelnemers worden ondergebracht in een vakan>ewoning in 
Naesborg, Noord Jutland. 

Tegen een eigen bijdrage krijgt men onderdak, eten en drinken aangeboden.  

Per week (van zondag t/m zaterdag) worden 4 fietstochten georganiseerd. De routes hebben een 
lengte 50 en 70 km. 

Organisa,edoelen voor 2023-2025 

Voor de jaren 2023-2025 wil de s>ch>ng de ac>viteiten uitbreiden naar een bredere doelgroep van 
mindervalide fietsers. De ac>viteiten zouden dan in meerdere weken kunnen plaatsvinden. 

Tevens wordt ten doel gesteld om alle deelnemers onder te brengen in een rolstoelvriendelijke 
accommoda>e. Het is in de gemeenten Vesthimmerland en Rebild in Denemarken, waar het fietsen 
plaatsvindt, namelijk niet eenvoudig om een passende accommoda>e te vinden. 

Daarnaast is het van belang om de organisa>e voor de Handbike Hygge ac>viteiten te op>maliseren 
en te professionaliseren. 
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Beloningsbeleid 

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve 
van de s>ch>ng gemaakte onkosten declareren. 

Werving van inkomsten 

Door middel van sponsoring en aanvragen van extra subsidie bij fondsen zal geld geworven worden 
voor het evenement. 

Het beheer en de besteding van het vermogen 

De verkregen middelen zullen rechtstreeks ten goed komen aan de S>ch>ng Hygge on Wheels. 

Het beheer van het vermogen ligt, conform de statuten, bij de penningmeester. 
De s>ch>ng heea geen winstoogmerk.  
Het vermogen wordt aangehouden op bank- en spaarrekeningen bij een bank in Nederland. 
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