STICHTING THE RIDE ON EDUCATION

JAARVERSLAG 2015

Jaarverslag The Ride on Education 2015
The RIDE, want we fietsen voor onderwijs.
Maar het klinkt net als The RIGHT, want we vinden dat alle kinderen in de wereld recht hebben
op goed onderwijs.

De start op 6 juli bij het gemeentehuis van Midden Drenthe.
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Van de voorzitter
2015, het derde jaar voor The Ride on Education.
Drie maal is scheepsrecht toch? Vanaf dit jaar staan we op de kaart.
Na twee succesvolle tochten naar respectievelijk Schotland en Denemarken kozen we voor
2015 de Zuidelijke richting, Reims in Noord Frankrijk, hoofdstad van de Champagne streek.
Vanaf de Drentse Hooglanden, langs de Oostelijke rand van de Veluwe, door de Brabantse en
Belgische Kempen, klimmen in de Westrand van de Ardennen en dan afdalen naar het NoordFranse platteland. Een prachtige tocht vond vrijwel iedereen, met de aantekening dat de
afstanden af en toe (veel) te lang waren en met name de afdaling aan het eind van de 6 e dag
‘onmogelijk’ was. En ook maar direct gezegd: het debacle op de camping aan het eind van de
4e dag, waar we niet welkom bleken te zijn, was een merkwaardige gebeurtenis. Gelukkig
konden we het allemaal na afloop ervaren als onderdeel van het ‘avontuur’.
34 Deelnemers! We zijn gegroeid als kool. En opnieuw voor 4 goede doelen, de bekende
School in Haïti De Verre Naasten met hun school in Nigeria, de scholen van Lusulu in
Zimbabwe en nu ook een school in Calcutta, India. Totaal werd
€ 24.847,-bij elkaar gefietst. Door de vermeerdering door Wilde
Ganzen van de opbrengst voor Stichting Lusulu, zelfs € 27.710
We vertrokken in de snik hitte, en hoewel zich op de 2e dag een verkoelende stormachtige
onweersbui over ons uitstortte, hebben we het over het algemeen prachtig gehad. Helaas viel
de rustdag een beetje in het water.
Net als in 2013 en ’14 fietsten we niet helemaal tot aan het ‘doel’ zelve. Reims blijkt namelijk
gewoon geen camping te hebben.
In Guignicourt wachtte ons een prachtige luxe camping, met zwembad en een gezellige
barbecue aan het eind. 34 Deelnemers, + een grote groep vrienden en afhalers. We moeten
ons bezinnen op zo’n grote groep deelnemers, want bv het uitdelen van de ‘Trinus’, de
oorkonde voor het succesvol afleggen van deze lange tocht, duurde net als sommige
dagetappes, een beetje lang.
Tijdens deze tocht bleek opnieuw dat de volgauto met aanhanger van groot belang is, een zeer
gewaardeerde service. Vanwege de extreme hitte werd de aanhanger door velen gebruikt als
bagage wagen, 15 kg minder op de fiets maakt bij temperaturen boven de 30graden heel veel
uit. Ook de ‘halve dag service’ werd regelmatig gebruikt, in verband met ziekte, nog erg jonge
leeftijd of gewoon de lange etappes.
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Historie
Het idee. Het idee voor sponsor fietstochten werd in 2012 geboren, toen
de huidige voorzitter, René Huigens, geïnspireerd door het bordje
‘Welkom op de Drentse Hooglanden’, bedacht om een sponsor fietstocht
naar de Schotse Hooglanden te organiseren.
De actie. In 2013 is de stichting The Ride on Education formeel
opgericht, bij notariële akte. En daarmee was er een formeel bestuur,
waren er statuten, een beleidsplan, registratie bij de Kamer van
Koophandel en bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende
Instelling, waardoor donaties aan de Stichting The Ride on Education
aftrekbaar kunnen zijn voor de inkomsten belasting.
Het resultaat. De eerste fietstocht ging via IJmuiden en de oversteek naar Newcastle, naar de
voet van de Schotse Hooglanden, 23 ‘riders’ gingen van start, waaronder 4 jonge kinderen met
2 ouders, die de eerste 225 km tot IJmuiden mee reden.
We fietsten in een kleine 14 dagen zo’n 700 km en dat bracht voor de drie organiserende
stichtingen ‘Lusulu’, “Naar School in Haïti’ en ‘De Verre Naasten” een totaal bedrag op van
€ 18.875,-, met vermeerdering van Wilde Ganzen zelfs bijna € 23.000
Het succes en het plezier zette de bestuursleden aan om voor 2014
opnieuw een Ride te organiseren. Na evaluatie besloten we een iets
kortere tocht te plannen. We kozen als doel de Deense Hooglanden in
het centrum van Jutland.

Het vervolg. Opnieuw deden er 23 fietsers mee, vanuit de hele wereld! Het was een prachtige,
maar af en toe wel zware tocht, zowel door de (3e) dag met zware regen, als door enkele lange
of steile klims in het Deense deel.
In het najaar van 2014 werd ook deze tocht geëvalueerd en besloot het bestuur voor 2015 een
3e tocht te organiseren, nu in Zuidelijke richting, Reims in Noord Frankrijk. Beetje spannend,
door de west rand van de Ardennen!
René Huigens, voorzitter.

Opbrengsten The Ride on Education:
Jaar

Opbrengst
+
t.b.v. Stg. Lusulu

2013
2014
2015
totaal
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€ 18.875
€ 18.917
€ 24.847
€ 62.639

€ 22.270
€ 18.917
€ 27.710
€ 68.897
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Van de secretaris

Hugo Waalewijn, penningmeester Klaas Willems, secretaris; René Huigens, voorzitter.

Verslag van activiteiten in 2015
Vergaderingen
In het derde jaar, na de oprichting van onze stichting, waren er minder bestuursvergaderingen
dan in voorgaande 2 jaren. Vier in plaats van zes. De meeste zaken voor 2015 konden worden
gekopieerd of worden aangepast aan de veranderende omstandigheden en veranderde
eindbestemming:
de champagnevelden rond Reims in Noord-Frankrijk.
De onderlinge bestuurs contacten werden vooral per e-mail onderhouden. Maar liefst 1310
mailtjes werden er door de bestuursleden uitgewisseld om de aanpassingen door te voeren.
Daarnaast waren er nog 672 contacten met de deelnemers.
Communicatie
De interne verslaglegging van de onderlinge contacten en besluiten zijn via deze emailcontacten vastgelegd.
De externe contacten zijn onderhouden door 9 nieuwsbrieven aan deelnemers en aan
potentiële deelnemers van The Ride on Education. Daarnaast zijn er 3 persberichten verzonden
aan diverse regionale kranten.
Bovendien zijn de website www.therideoneducation.nl en de facebookpagina ‘The Ride on
Education’ weer belangeloos onderhouden door Jorrit Pepping van PeppCreative uit Assen en
deelnemer Yvonne Drenth uit Hoogeveen.
Het Comité van Aanbeveling en het bestuur zijn ongewijzigd gebleven tijdens het afgelopen jaar
2015.
Na april zijn de deelnemers nagenoeg wekelijks op de hoogte gehouden van de
binnengekomen sponsorgelden. Via een persoonlijke mail werd doorgegeven hoeveel en door
welke sponsor t.b.v. welk goed doel was gestort. Het was heel fijn dat het aantal goede doelen
in 2015 is verhoogd door 2 deelnemers die voor de Stichting Actie Calcutta hebben gefietst.
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Doelactiviteit
De Stichting The Ride on Education organiseert jaarlijks één (langeafstand-)fietstocht. Dit jaar
was de afstand korter dan in 2014. 650 kilometer naar de champagnevelden rond de stad
Reims in Noord-Frankrijk. Het doel was wederom sponsorgelden bijeenbrengen voor goede
doelen die in ontwikkelingslanden het onderwijs aan kinderen stimuleren.
Op zaterdag 4 juli vertrokken 13 dames en 21 heren, in de leeftijd van 10 tot en met 69 jaar,
vanaf het gemeentehuis in Beilen, uitgezwaaid door talloze belangstellenden, de pers en ons
CvA-lid wethouder Gert Jan Bent. Er was begeleiding van een chauffeur, Arie Schenkel, met
grote auto en aanhanger voor pechgevallen, voor ‘halve-afstand’ rijders en voor de retourNederland service. Gelukkig waren er maar een paar kleine valpartijtjes en verder weinig
pechgevallen. (de vele lekke banden niet meegeteld)
Van de 34 deelnemers waren 10 personen die ook in voorgaande jaren de tochten naar
Schotland en Denemarken hadden gereden. Dit werd nu al ‘de harde kern’ genoemd. 10
personen reden voor de tweede keer mee. Er waren 14 personen die dit jaar voor de eerste
keer meereden.
De fietstocht telde, net als in 2014 zeven fietsdagen en één rustdag en bestond grofweg uit drie
onderdelen. Langs de fietsknooppunten van Nederland van Beilen naar Westerhoven onder
Eindhoven. Dwars door het Vlaamse en Waalse België. Vooral in het laatste stuk ondervonden
we de hoe de Walen denken over wegonderhoud en over gastvrijheid. Daarna door de Franse
uitlopers van de Ardennen en de mooie weidse champagneheuvels. Gelukkig kwamen alle
deelnemers veilig en goed gehumeurd op de eindbestemming aan.
Tijdens de ‘traditionele’ barbecue werd aan alle deelnemers en begeleiders de ‘Evitiam
Prospere Trinus’ uitgereikt. Een tastbare herinnering in de vorm van een ‘certificaat of diploma’
waaraan iedereen kan zien dat de tocht ook daadwerkelijk was volbracht.
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De opbrengst
Het totaal aan binnengekomen donaties met betrekking tot deze sponsorfietstocht op zowel de
bankrekening van de stichting ‘The Ride on Education’ als rechtstreeks op de bankrekeningen
van de 4 projecten onder vermelding van ‘The Ride on Education’ was als volgt:
donaties
donaties
exploitatie totale
rekening Ride rechtstreeks overschot opbrengst
Totaal St. naar School in Haïti
€ 10.511,13 € 215,00
€ 409,25 € 11.135,38
Totaal St. Lusulu
€ 5.314,48
€ 0,00
€ 409,25 € 5.723,73
Totaal St. De Verre Naasten
€ 4.181,81 € 669,10
€ 409,25 € 5.260,16
Totaal St.Actie Calcutta
€ 2.318,48
€ 0,00
€ 409,25 € 2.727,73
Totaal binnengekomen
€ 22.325,90 € 884,10 € 1.637,00 € 24.847,00
Een resultaat om heel erg trots op te zijn!!
Klaas Willems, secretaris

Kinderen gaan naar school in Haïti,

Calcutta (India) en
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in Nigeria

in Lusulu (Zimbabwe).
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Van de penningmeester
Financieel jaarverslag stichting The Ride on Education 2015
Inkomsten
€ 27.418,46
bestaande uit:
inschrijfgelden
subsidie OBOMD
vergoedingen begeleidende auto incl. retourservice
campingbijdragen
bijdrage BBQ
renten 2014
renten 2015
subtotaal



sponsorgeld via rekening stichting The Ride on Education

€
775,00
€
500,00
€ 1.080,00
€ 2.598,00
€
40,00
€
54,98
€
44,58 +
€ 5.092,56
(18,6 %)
€ 22.325,90
(81,4 %)

Uitgaven
€ 27.418,46
bestaande uit:
 actiekosten
 BBQ
 bankkosten
 onkosten auto
 overnachtingskosten campings
 drukwerk
 kasverschil
subtotaal







saldo exploitatie naar 'goede doelen'
sponsoropbrengst t.b.v. stichting 'Naar School in Haïti’
sponsoropbrengst t.b.v. stichting 'Lusulu'
sponsoropbrengst t.b.v. stichting 'De Verre Naasten'
sponsoropbrengst t.b.v. stichting 'Actie Calcutta'

subtotaal
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€ 244,22
€ 348,57
€
95,81
€ 1.030,79
€ 1.157,65
€ 560,53
€
17,99 +
€ 3.455,56
(12,6 %)
€ 1.637,00
€10.511,13
€ 5.314,48
€ 4.181,81
€ 2.318,48 +
€ 23.962,90
( 87,4 %)
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Balans
Activa

31-12-2015

liquide middelen
€ 410,07
facturen vooruitbetaald eind 2015 €
38,60
bankkosten idem
– /_ €
17,99
sponsorgeld Lusulu
€ 5.723,73
voorschot camping Tourinnes
facturen betaald eind 2014
sponsorgeld t.b.v. 2015
+
subtotaal
€ 6.154,41

31-12-2014
€ 359,30

€
€
€
€

100,00
40,70
125,00 +
625,00

Passiva
saldo t.b.v. reserve
voorziening aan 'goede doelen'
subtotaal

€ 430,68
€ 5.723,73 +
€ 6.154,41

€ 500,00
€ 125,00 +
€ 625,00

Toelichting
De liquide middelen bestaan uit het positieve saldo van de organisatiekosten 2015 plus de
reservering van het sponsorgeld t.b.v. de stichting Lusulu (op eigen verzoek nog niet
uitgekeerd).
Conform het reglement wordt een bedrag van maximaal € 500,00 uit het saldo van de
organisatiekosten als reserve aangewend t.b.v. de organisatie van de sponsorfietstocht in het
daarop volgende jaar. Dit bedrag is voor 2016 € 430,68.
De stichting heeft geen materiële bezittingen.
Namens het bestuur,
H. Waalewijn
Penningmeester
31 december 2015

De boekhouding is gecontroleerd door
Roland Welles, lid van het Comité van
Aanbeveling.
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Vooruitblik:
In 2016 fietsen we van 16 tot en met 23 juli van de Drentse Hooglanden naar de mooie
middeleeuwse stad Goslar aan de rand van de Harz in Duitsland, ja oostwaarts dus. De totale
afstand is ongeveer 550 km en weer zal het verdeeld zijn in 7 etappes en een rustdag. De
etappes en de campings worden dit jaar door vrijwilligers verkend, zodat we niet voor
onaangename verrassingen komen te staan.

Goslar, Duitsland.

Contactgegevens stichting The Ride on Education
Adres:
Internet site:
E-mail:
Facebook:
Telefoonnr. mob.:
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Holthe 5, 9411 TM Beilen
www.therideoneducation.nl
info@therideoneducation.nl of info@oban.nl
www.facebook.com/therideoneducation
06 51 20 74 03
René Levinus Huigens, Holthe 20, 9411 TM Beilen
Hugo Waalewijn,
Lieving 5, 9411 TA Beilen
Klaas Willem Willems, Holthe 5, 9411 TM Beilen

Financiële gegevens Stichting The Ride on Education:
RSIN / Fiscaal nummer:
ANBI verklaring:
Kamer van Koophandel nummer:
Bankrekeningnummers IBAN:

8525 32 507
sinds 16-04-2013
5732 5391 (per 26-02-2013 ingeschreven)

Voor inschrijving en campingkosten:

NL96TRIO 0198 0100 36

Voor donaties en sponsorgelden:

NL96TRIO 2024 5833 50

BIC Nr.: (t.b.v. buitenlands betalingsverkeer)
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