
 
Beleidsplan stichting MS-Express 
 
 
Inleiding 
Op 25 oktober 2007 is stichting MS-Express opgericht. 
 
Stichting MS-Express organiseert (meerdaagse) lotgenotenbijeenkomsten voor MenSen met de 
chronische ziekte multiple sclerose (MS) en mensen die op MS gelijkende beperkingen ondervinden. 
Met als doel het uitwisselen van ervaringen en tips, alsmede het vergroten van het 
saamhorigheidsgevoel tussen de mensen onderling. 
Desgewenst ondersteunt MS-Express, onder meer door het delen van opgedane ervaringen, andere 
organisaties bij het opzetten van vergelijkbare activiteiten. Stichting MS-Express werft fondsen om 
genoemde bijeenkomsten financieel toegankelijk te houden voor de doelgroep. 
 
Wout Kalman Fonds 
Het Wout Kalkman Fonds dankt zijn naam aan één van de deelnemers van het eerste uur.  
Wout Kalkman († 27-10-2008) vond dat financiële belemmeringen deelname aan de weekenden niet 
in de weg mochten staan. Het is meermaals voorgekomen dat hij de deelnemersbijdrage van minder 
draagkrachtige lotgenoten voor zijn rekening nam. Kort voor zijn overlijden is het Wout Kalkman 
Fonds tot stand gekomen en staat sindsdien onder beheer van stichting MS-Express. 
 
 
 
Bestuur: 
Voorzitter:  Jan de Wit, MS-patiënt. 
Secretaris:  Miriam Rybier, MS-patiënt. 
Penningmeester: Huib Kalkman.    
    
 
Visie 
Als onderschrift bij ons logo staat de tekst “Samen goed op weg”.  
Hoewel het ziektebeeld bij MS-patiënten zeer uiteenlopend kan zijn, ontstaan er zelden problemen 
waar een ander niet al tegenaan gelopen is. Er valt veel te leren van elkaar. Door met een grote 
groep, in een ontspannen sfeer met elkaar op te trekken, wordt er veel kennis en ervaringen 
gedeeld. “Samen goed op weg”, geeft ook weer hoe wij aankijken tegen andere organisaties. Waar 
we elkaar kunnen versterken, werken we graag mee. 
 
Omdat we laagdrempeligheid zeer belangrijk vinden proberen we, waar mogelijk hindernissen 
ontstaan voor deelname, deze te verkleinen of weg te nemen. Aangezien veel deelnemers 
beperkingen hebben in hun mobiliteit, kiezen we voor accommodaties die ingericht zijn op het 
huisvesten van groepen met een beperking. Hierbij zijn naast toegankelijkheid ook aan de 
aanwezigheid van voldoende aangepaste toiletten en badkamers van belang.  
Verspreid over het land, omdat ook de reistijd een drempel kan zijn, maken we momenteel gebruik 
van twee locaties die geschikt gebleken zijn. De Imminkhoeve in Lemele en De Biestheuvel in 
Hoogeloon.  
Afhankelijk zijn van zorg of verpleging hoeft wat ons betreft geen reden zijn om niet deel te kunnen 
nemen. Dankzij een enthousiast team vrijwillige verpleegkundigen/verzorgenden kunnen ook 
mensen met een zorgvraag deelnemen. 
Last but not least, willen we de financiële drempel om deel te kunnen nemen laag houden. 
 



 
Missie 
Stichting MS-Express blijft jaarlijks (minimaal) één lang weekend per kalenderjaar organiseren, 
waarbij de groepsgrootte gesteld is op maximaal 50 personen . We doen dit afwisselend in het 
noorden (momenteel oneven jaren) in Lemele en het zuiden (momenteel even jaren) in Hoogeloon.  
 
Aangezien de laatste jaren de kosten van de georganiseerde weekenden groter zijn geweest dan de 
ontvangen inkomsten, is het prioriteit om de balans te herstellen en te werken aan voldoende 
inkomsten, zodat deze waardevolle weekenden ook in de toekomst kunnen blijven plaatsvinden. 
 
Historie 
De door stichting MS-Express georganiseerde weekenden zijn ontstaan doordat bij deelnemers van 
het forum gekoppeld aan de website MSweb de behoefte ontstond elkaar te ontmoeten. Via 
koffieochtenden en lunchuitjes zijn uiteindelijk de zogenaamde forumweekenden ontstaan. In 2007 
is voor de organisatie van deze weekenden stichting MS-Express opgericht. 
 
Strategie 
Hoewel (digitale) contacten tussen MenSen met MS niet alleen via het forum van MSweb, maar ook 
via Facebook, Instagram en andere sociale media plaatsvinden, hechten wij grote waarde aan het 
forum van MSweb. (met ruim 5800 geregistreerde gebruikers, de plaats om vragen te stellen en 
informatie te delen met andere MS-patiënten)  Om deze reden laten wij de inschrijving voor de 
weekenden lopen via dit forum.  
  
Jaarlijks, in januari, openen we daar een topic met de mededeling dat men zich aan kan melden voor 
deelname aan een weekend. De mensen die hierop reageren ontvangen van ons een 
aanmeldingsformulier. Wanneer hierin aangegeven wordt dat verzorging en/of aanwezigheid van 
extra hulpmiddelen noodzakelijk is volgt hierop een extra vragenlijst. 
 
In de loop der jaren is een enthousiast team verzorgenden/verpleegkundigen ontstaan waarop we 
een beroep kunnen doen tijdens de weekenden. Mocht aanvulling nodig zijn, dan bieden we 
verpleegkundigen in opleiding de mogelijkheid een weekend mee te draaien. 
We zijn ontzettend blij met onze vrijwilligers, dankzij hen kunnen ook mensen die afhankelijk zijn van 
verzorging of verpleegkundige hulp een weekend meemaken. Bijkomend voordeel is dat het 
thuisfront, dat vaak optreedt als mantelzorger, ook een weekend voor zichzelf heeft. 
Naast de verzorgenden/verpleegkundigen vrijwilligers nemen we een vrijwilliger mee voor allerlei 
hand- en spandiensten. Om aan de vrijwilligers onze waardering te tonen, nodigen we deze groep 
jaarlijks uit voor een gezamenlijke lunch. 
 
Om de weekenden financieel laagdrempelig te houden vragen we van de deelnemers een bijdrage 
van €100,-. Waar deze bijdrage een te grote claim is op het budget van de deelnemer, kan een 
beroep gedaan worden op een bijdrage uit het Wout Kalkman Fonds. 
 
De benodigde financiële middelen beoogt de stichting te verkrijgen door bijdragen van de club van 
100 van het Wout Kalkman Fonds, donaties, sponsoring en (toekomstige) verkoop van artikelen via 
de website. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Financieel 
Stichting MS-Express heeft geen winstoogmerk. 
Uitgaven mogen worden enkel gedaan na goedkeuring binnen het bestuur. 
De financiéle stukken worden na het afsluiten van het boekjaar (=kalenderjaar) opgemaakt door de 
penningmeester en voorgelegd aan het bestuur, waarna deze gepubliceerd wordt op onze website. 
 
Beloningsbeleid 
Alle werkzaamheden binnen stichting MS-Express worden verricht op vrijwillige basis. 
Het bestuur heeft afgezien van een financiéle vergoeding. 
 
 
Correspondentieadres: 
Regge 89 – 5032 RB Tilburg 
 
Statutair vestigingsadres: 
Technicumstraat 24 – 9581 BA Musselkanaal 
 
Vragen over website, social media enz. 
Reigerpad 21 – 3766 XA Soest 
 
info@ms-express.nl  
https://www.ms-express.nl/ 
KvK-nummer: 02101124 
Fiscaal nummer: 8186.02.569 


