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“Stichting The Ride on Education”

Beste fietsvrienden, 

Dit zal de laatste Nieuwsbrief zijn over ‘The Ride on Education’ 2013. Een 

financiële verantwoording van 

van de gemaakte organisatiekosten. Zeker gezi

veel ophef is over andere landelijke stichtingen die geen gedegen 

verantwoording hebben voor de gemaakte kosten en opbrengsten will

conform ons beleidsplan jullie hiervan op de hoogte brengen.

Hét resultaat 

Nu iedereen weer terug is in Nederland en het ‘normale’ leven weer is begonnen, 

de laatste toezeggingen binnen zijn

balans op te maken. 

Er zijn 358 donaties gedaan. Groot en klein, maar allemaal even belangrijk. Een 

aantal van deze donaties zijn totaalstortingen van meerdere personen: collectes 

of cash ontvangen gelden die in één bedrag zij

336 Van deze 358 stortingen zijn op de rekening van ‘The Ride on Education’ 

overgemaakt. De overige 22 zijn rechtstreeks naar de bankrekeningen van de 

drie projecten gegaan. 

Er is € 30,= binnengekomen van onbekende personen die voor een niet ben

project hebben overgemaakt. Dit bedrag is door 3 gedeeld en elk project krijgt 

dus € 10,= toebedeeld. 

Mochten er nu nog sponsorbedragen binnenkomen (je weet het nooit) dan 

worden die meegenomen naar 2014.

Het totaal aan binnengekomen donaties op zowel

bankrekening als op de 3 bankrekeningen van de 3 projecten onder vermelding 

vn ‘The Ride on Education’ is als volgt;

Voor stichting De Verre Naas

Voor stichting Lusulu                                

Voor stichting Naar School in Haïti 

Totaal                                                     

Werkelijke een meer dan perfect resultaat!
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Stichting The Ride on Education”            
Holthe 5, 9411 TM Beilen     

 

Dit zal de laatste Nieuwsbrief zijn over ‘The Ride on Education’ 2013. Een 

financiële verantwoording van de opbrengsten voor de 3 sponsorprojecten en 

van de gemaakte organisatiekosten. Zeker gezien het feit dat er de laatste tijd 

veel ophef is over andere landelijke stichtingen die geen gedegen 

verantwoording hebben voor de gemaakte kosten en opbrengsten will

conform ons beleidsplan jullie hiervan op de hoogte brengen. 

Nu iedereen weer terug is in Nederland en het ‘normale’ leven weer is begonnen, 

de laatste toezeggingen binnen zijn of helaas zijn vervallen, is het tijd om de 

Er zijn 358 donaties gedaan. Groot en klein, maar allemaal even belangrijk. Een 

aantal van deze donaties zijn totaalstortingen van meerdere personen: collectes 

of cash ontvangen gelden die in één bedrag zijn gestort. 

336 Van deze 358 stortingen zijn op de rekening van ‘The Ride on Education’ 

overgemaakt. De overige 22 zijn rechtstreeks naar de bankrekeningen van de 

€ 30,= binnengekomen van onbekende personen die voor een niet ben

project hebben overgemaakt. Dit bedrag is door 3 gedeeld en elk project krijgt 

Mochten er nu nog sponsorbedragen binnenkomen (je weet het nooit) dan 

worden die meegenomen naar 2014. 

Het totaal aan binnengekomen donaties op zowel ‘The Ride on Education’ 

bankrekening als op de 3 bankrekeningen van de 3 projecten onder vermelding 

vn ‘The Ride on Education’ is als volgt; 

Voor stichting De Verre Naasten                €    1.509,72 

Voor stichting Lusulu                                   €   6.789,93 

Voor stichting Naar School in Haïti             € 10.575,48 

Totaal                                                            € 18.875,13 

Werkelijke een meer dan perfect resultaat!
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Dit zal de laatste Nieuwsbrief zijn over ‘The Ride on Education’ 2013. Een 

de opbrengsten voor de 3 sponsorprojecten en 

n het feit dat er de laatste tijd 

veel ophef is over andere landelijke stichtingen die geen gedegen 

verantwoording hebben voor de gemaakte kosten en opbrengsten willen we, 

Nu iedereen weer terug is in Nederland en het ‘normale’ leven weer is begonnen, 

vervallen, is het tijd om de 

Er zijn 358 donaties gedaan. Groot en klein, maar allemaal even belangrijk. Een 

aantal van deze donaties zijn totaalstortingen van meerdere personen: collectes 

336 Van deze 358 stortingen zijn op de rekening van ‘The Ride on Education’ 

overgemaakt. De overige 22 zijn rechtstreeks naar de bankrekeningen van de 

€ 30,= binnengekomen van onbekende personen die voor een niet benoemd 

project hebben overgemaakt. Dit bedrag is door 3 gedeeld en elk project krijgt 

Mochten er nu nog sponsorbedragen binnenkomen (je weet het nooit) dan 

‘The Ride on Education’ 

bankrekening als op de 3 bankrekeningen van de 3 projecten onder vermelding 

Werkelijke een meer dan perfect resultaat! 
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Deze bedragen zijn natuurlijk zonder de eventuele toeslag van 55% van ‘Wilde 

Ganzen’. Dat zijn aanvragen die niet door ‘The Ride on Education’ zijn gedaan 

maar door de individuele stichtingen zelf, voor lopende investeringsprojecten.  

Voor stichting Lusulu is deze aanvraag inmiddels gehonoreerd; het totaalbedrag 

voor hen wordt daardoor dik € 10.500,=. 

Deze donaties zijn, onder aftrek van de rechtstreekse stortingen, inmiddels 

overgemaakt. 

De organisatie: opbrengsten en kosten 

Naast het feit dat we door diverse bedrijven en verenigingen in natura zijn 

gesponsord voor bv. notariskosten, voedsel, drank, kortingen op drukkosten, 

advieskosten, internet, facebook, etc. (de waarde daarvan beloopt al snel zo’n € 

1.000,=) hebben we voor de organisatie van ‘The Ride on Education’ de volgende 

verantwoording van de gemaakte opbrengsten en kosten. 

Opbrengsten 2013; 

Subsidie Ver. Toeristische Recreatie Bedrijven Midden Drenthe  € 250,= 

Inschrijfgelden deelnemers                                                     € 400,= 

Kortingen bedongen tijdens de camping overnachtingen            € 339,84 

                                                                      Totaal             € 989,84   

Gemaakte kosten 2013; 

Kerkhove drukkosten voor flyers en kopieën                              € 239,49 

Diverse routekaarten                                                               €   51,93       

Diverse consumpties kennismakingsavond                                  €  23,48   

Bankkosten                                                                              €    9,49 

Administratieve kosten                                                              €  37,16 

Gele veiligheidshesjes                                                               €  36,34 

Eind-barbecue kosten                                                               € 118,62 

Campingkortingen naar de 3 projecten                                       € 339,84 

                                                                     Totaal                € 856,35 

                                                                     Saldo in Kas      € 133,49 

Kascontrole 

Graag verzoeken we 2 deelnemers aan The Ride on Education om een controle 

uit te voeren op de kasstroom. Vrijwilligers kunnen zich voor 1 december melden 

bij onze penningmeester Hugo Waalewijn. 

Individueel overzicht 

Mocht je, als deelnemer, behoefte hebben aan een overzicht van alle donaties die 

op jouw naam zijn gedaan, dan kun je die bij het bestuur aanvragen. In dit 

overzicht staan de datum van doneren, de naam van de gulle gever en het 

bedrag wat er is overgemaakt. 
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Persbericht 

Er is wederom en persbericht uitgegaan met hierin de eindopbrengst van ‘The 

Ride on Education’ 2013 en de plannen voor 2014. Zie hiervoor de bijlage bij 

deze nieuwsbrief. 

Foto’s The Ride 2013 

Van Yvonne Drenth kregen we onderstaand bericht over de foto’s die de 

deelnemers naar haar hebben gezonden. Op deze link staan momenteel maar 

liefst 1144 foto’s. 

Ik heb foto's gekregen van Aleid, Marijke, Els en Wim, Hein en Peek, Wim en Jannie, Hugo. 

Alle foto's zijn voor de deelnemers (en andere belangstellenden) te vinden op:  

http://yvonnuh.mijnalbums.nl/   wachtwoord: TROE2013 

Deelnemers kunnen via Yvonne nog steeds foto’s bijplaatsen, maar ook bestellen. 

Deze foto’s zijn voor de gehele buitenwereld te bewonderen, dus als je er een 

foto bij ziet die je liever niet geplaatst zag, geef dat dan even door aan Yvonne. 

Yvonne, hartelijk dank voor het verzamelen en plaatsen van alle ingezonden 

foto’s met betrekking tot onze gezamenlijke fietstocht.  

Millennium markt 

Op 12 oktober as. zal erin Beilen een zg. Millennium markt gaan plaatsvinden in 

en rond het gemeentehuis. (Onze startplaats in 2013)  

De doelstelling van deze markt is; “Mensen helpen in Nederland en andere 

landen. Het tegengaan van armoede en honger in de wereld. Basisonderwijs 

bevorderen. Schoon water voor iedereen en overige inspanningen op het gebied 

van milieu, duurzaamheid en klimaat”. 

Op deze markt zullen wij als ‘The Ride on Education’ ook aanwezig zijn om 

doormiddel van onze toekomstige fietstocht in 2014 naar de Deense Hooglanden 

aandacht te vragen voor het bevorderen van (basis)onderwijs in 

derdewereldlanden. 

Ten slotte 

Wij als bestuur hebben echt genoten van de organisatie van het evenement, de 

betrokkenheid van deelnemers en sponsors, de daadwerkelijke fietstocht in de 

natuur en de sfeer tijdens de rit en op de pleisterplaatsen, maar natuurlijk ook 

van het financiële resultaat. Laten we niet vergeten dat de besturen van de drie 

sponsorstichtingen hiermee weer heel veel goed werk kunnen verrichten in 

Zimbabwe, Nigeria en Haïti. Dankbaarheid is hier op zijn plaats. 

Hartelijk dank voor jullie vertrouwen en hopelijk zien we elkaar weer in 2014. 
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Mede namens Hugo en René,

Klaas Willems 

 

NIEUWSBRIEF 11 SEPTEMBER 2013

K Nr. 5732 5391                                                                    www.therideoneducation.nl

                                               info@therideoneducation.nl

Mede namens Hugo en René, 

2013 

www.therideoneducation.nl                                                                   

info@therideoneducation.nl 


