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“Stichting The Ride on Education”

Beste fietsvrienden,  

Nog exact 4 maanden, en we zitten alweer op de fiets. Fietsen 

doel. Fietsen voor beter onderwijs in diverse ontwikkelingslanden. Fietsen

Reims om te genieten van de natuur, het fietsen zelf

Kortom: over exact 4 maanden is het weer feest!

Maar eerst moet er nog een aantal 

gecommuniceerd. Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal wetenswaardigheden 

en nadere informatie. 

Deelnemers 

Er zijn nu twintig personen die hebben aangekondigd dat ze mee willen fietsen 

naar Reims. Maar nog niet iedereen

aanmeldingsformulier, vul ‘m in en stuur ‘m op. Van de oud

we wel de meeste gegevens maar er is

tocht van 2015 betrekking heeft

om zich in te schrijven. 

Onder de 2015-aanmeldingen hebben we ook weer een paar deelnemers die in 

2013 mee zijn geweest naar Schotland, maar niet in 2014 naar Denemarken. Het 

is ze blijkbaar dus zo goed bevallen dat ze ook in 2015 de ‘uit

aandurven. 

Maar we kunnen natuurlijk nog veel meer deelnemers gebruiken. Heb jij je 

aangemeld voor komende zomer?

Eén week die veel voldoening

onderwijsproject naar eigen keuze leuk kunt sponsoren.

collega’s, familie, buren en kennissen al voldoende 

fietsen? Probeer het nog een keer opnieuw en we maken er samen weer een heel 

gezellige week van. Ook mogen natuurl

etappe(s) of de eerste kilometers ter ondersteuning van ouders of grootouders 

meefietsen. 

Folders 

Er wordt weer een aantal folders gedrukt met de nodige informatie over de 

fietstocht naar Noord-Frankrijk. Indien je e

we dat graag en zullen we ervoor zorgen dat ze bij je worden bezorgd. Posters 

worden er ook gedrukt maar het versturen van opgerolde posters is nogal 
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Holthe 5, 9411 TM Beilen 

Nog exact 4 maanden, en we zitten alweer op de fiets. Fietsen voor het goede 

doel. Fietsen voor beter onderwijs in diverse ontwikkelingslanden. Fietsen

om te genieten van de natuur, het fietsen zelf en van je mede

over exact 4 maanden is het weer feest! 

een aantal zaken worden geregeld en goed worden 

gecommuniceerd. Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal wetenswaardigheden 

personen die hebben aangekondigd dat ze mee willen fietsen 

naar Reims. Maar nog niet iedereen heeft zich officieel aangemeld. Download het 

aanmeldingsformulier, vul ‘m in en stuur ‘m op. Van de oud-deelnemers hebben 

de meeste gegevens maar er is een aantal vragen bij die alleen op de 

tocht van 2015 betrekking heeft. Dus ook aan de oud-deelnemers het verzoek 

aanmeldingen hebben we ook weer een paar deelnemers die in 

2013 mee zijn geweest naar Schotland, maar niet in 2014 naar Denemarken. Het 

is ze blijkbaar dus zo goed bevallen dat ze ook in 2015 de ‘uitdaging’ weer 

Maar we kunnen natuurlijk nog veel meer deelnemers gebruiken. Heb jij je 

aangemeld voor komende zomer? We fietsen slecht 1 weekje, van 4 t/m 11 juli. 

die veel voldoening en ontspanning geeft en waarmee je een 

oject naar eigen keuze leuk kunt sponsoren. Heb jij jouw vrienden, 

collega’s, familie, buren en kennissen al voldoende benaderd om ook mee te 

Probeer het nog een keer opnieuw en we maken er samen weer een heel 

Ook mogen natuurlijk kinderen en kleinkinderen de eerste 

etappe(s) of de eerste kilometers ter ondersteuning van ouders of grootouders 

weer een aantal folders gedrukt met de nodige informatie over de 

Frankrijk. Indien je een aantal wilt ontvangen dan horen 

we dat graag en zullen we ervoor zorgen dat ze bij je worden bezorgd. Posters 

worden er ook gedrukt maar het versturen van opgerolde posters is nogal 
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voor het goede 

doel. Fietsen voor beter onderwijs in diverse ontwikkelingslanden. Fietsen naar 

mede-fietsers.  

zaken worden geregeld en goed worden 

gecommuniceerd. Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal wetenswaardigheden 

personen die hebben aangekondigd dat ze mee willen fietsen 

heeft zich officieel aangemeld. Download het 

deelnemers hebben 

een aantal vragen bij die alleen op de 

emers het verzoek 

aanmeldingen hebben we ook weer een paar deelnemers die in 

2013 mee zijn geweest naar Schotland, maar niet in 2014 naar Denemarken. Het 

daging’ weer 

Maar we kunnen natuurlijk nog veel meer deelnemers gebruiken. Heb jij je al 

van 4 t/m 11 juli. 

waarmee je een 

Heb jij jouw vrienden, 

benaderd om ook mee te 

Probeer het nog een keer opnieuw en we maken er samen weer een heel 

ijk kinderen en kleinkinderen de eerste 

etappe(s) of de eerste kilometers ter ondersteuning van ouders of grootouders 

weer een aantal folders gedrukt met de nodige informatie over de 

en aantal wilt ontvangen dan horen 

we dat graag en zullen we ervoor zorgen dat ze bij je worden bezorgd. Posters 

worden er ook gedrukt maar het versturen van opgerolde posters is nogal 
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kostbaar. Dat doen we dus niet meer via PostNL, maar ze zijn eventueel af te 

halen (Holthe 5, Beilen) 

Overigens werden dit jaar de folders en de posters ontworpen door onze 2014-

TROE-deelnemer Harrolf Staal. Een mooie bijdrage van een jonge deelnemer! 

Hartelijk dank Harrolf. 

Nieuw goed doel 

Er zijn twee nieuwe deelnemers die ervoor hebben gekozen om voor een 5de 

goede doel te willen fietsen. Naast de initiatief-nemende-goede-doelen 

organisaties: Stichting Lusulu (Zimbabwe), Stichting De Verre Naasten (Nigeria), 

Stichting Naar School in Haïti en de vorig jaar aangemelde Stichting Darsilami 

(Gambia) is er nu ook de Stichting Actie Calcutta (India). Zie voor verdere 

informatie hun website www.actiecalcutta.nl We heten de deelnemers die voor 

deze stichting gaan fietsen van harte welkom bij de fietsclub voor 

onderwijsverbetering in derde-wereld-landen. Hopelijk worden er ook voor deze 

stichting veel sponsorgelden gedoneerd. 

Kennismakingsavond 2015 

Ook dit jaar willen we weer een kennismakingsavond organiseren. Hiervoor 

hebben we woensdag 3 juni uitgekozen. ’s Avonds om 19.30 uur op het 

bekende adres Holthe 5 te Beilen. Reserveer deze avond alvast in de agenda of 

op de kalender.   

Kosten campings 

In de vorige nieuwsbrief brachten we jullie al op de hoogte van het feit dat we de 

kosten van de camping-overnachtingen niet weer tijdens de fietstocht per dag 

willen afrekenen, maar van te voren als één totaalbedrag willen innen. Deze 

kosten zijn een optelling van de normale dagelijkse campingtarieven. De door de 

penningmeester bedongen kortingen komen, zoals ook in 2013 en 2014, ten 

goede aan de goede doelen. 

Voor de fietstocht van 2015 naar Reims hebben we de volgende bedragen voor 

de camping overnachten berekend: 

2 personen in 1 tentje: € 10,= per persoon per overnachting (8x = € 80,=) 

1 persoon in 1 tentje:   € 15,= per persoon per overnachting (8x = € 120,=) 

Dit is inclusief toeristenbelasting en (soms) incl. douche. Als een camping met 

douchemunten werkt, dan moet je die zelf kopen. Eventuele elektrische 

aansluiting moet ter plaatse nog worden geregeld. 

 

Als je vóór 1 juli deze campinggelden zou willen overmaken dan hoeven we 

tijdens de tocht hierover niemand meer ‘lastig te vallen’.  

Samen verder- of terugfietsen 

Er zijn een paar deelnemers die ons benaderd hebben met de vraag of er fietsers 

zijn die als groepje terug willen fietsen naar Nederland of zelfs dóór willen fietsen 

naar een nader te bepalen bestemming. De organisatie gaat dat niet zelf regelen, 
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maar indien je terug- of dóó

we de terug-/door-fietsers met elkaar in contact kunnen brengen.

kennismakingsbijeenkomst

afspraken worden gemaakt.

Onze website 

De laatste weken hebben we onze site 

update gegeven: 

Het jaarverslag 2014 is toegevoegd. Dit is wettelijk verplicht voor stichtingen 

met een ANBI status. Maar natuurlijk is het ook een l

we iedereen kunnen aanbevelen om te lezen.

Ook hebben we, net als vorig jaar, de ervaringen van 2014

de site geplaatst. Deze reacties hebben we vanaf de evaluatieformulieren 

gehaald. Mocht iemand zijn naam of reactie niet op de site willen dan horen we 

dat graag en verwijderen we 

Donaties 

De eerste donaties voor 2015 zijn al binnengekomen op de rekening van The 

Ride on Education. Hoe staat het met jouw persoonlijke werving en benadering 

van mogelijke donateurs? Mocht je hierbij hulp willen dan kunnen we je een 

voorbeeldbrief of voorbeeld

bewerken en versturen. 

Geef ons alvast door dat je meegaat met de

naar 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens René Huigens

Klaas Willems  

Secretaris stichting “The Ride on Education”.

Holthe 5, 9411 TM Beilen 

06 51 207 403 

info@oban.nl 
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of dóór wilt fietsen, geef dat dan even aan ons door zodat 

fietsers met elkaar in contact kunnen brengen.

kennismakingsbijeenkomst op 3 juni kunnen dan eventueel onderling nadere 

afspraken worden gemaakt. 

weken hebben we onze site www.therideoneducation.nl

Het jaarverslag 2014 is toegevoegd. Dit is wettelijk verplicht voor stichtingen 

met een ANBI status. Maar natuurlijk is het ook een leuk verslag geworden dat 

kunnen aanbevelen om te lezen. 

ok hebben we, net als vorig jaar, de ervaringen van 2014-deelnemers weer op 

de site geplaatst. Deze reacties hebben we vanaf de evaluatieformulieren 

gehaald. Mocht iemand zijn naam of reactie niet op de site willen dan horen we 

dat graag en verwijderen we deze. 

De eerste donaties voor 2015 zijn al binnengekomen op de rekening van The 

Ride on Education. Hoe staat het met jouw persoonlijke werving en benadering 

van mogelijke donateurs? Mocht je hierbij hulp willen dan kunnen we je een 

of voorbeeld-e-mail toesturen, die je naar eigen inzicht kunt 

alvast door dat je meegaat met de fietstocht 

naar Reims in Frankrijk!! 

Huigens en Hugo Waalewijn 

Secretaris stichting “The Ride on Education”. 
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r wilt fietsen, geef dat dan even aan ons door zodat 

fietsers met elkaar in contact kunnen brengen. Tijdens de 

kunnen dan eventueel onderling nadere 

www.therideoneducation.nl weer een 

Het jaarverslag 2014 is toegevoegd. Dit is wettelijk verplicht voor stichtingen 

euk verslag geworden dat 

deelnemers weer op 

de site geplaatst. Deze reacties hebben we vanaf de evaluatieformulieren 

gehaald. Mocht iemand zijn naam of reactie niet op de site willen dan horen we 

De eerste donaties voor 2015 zijn al binnengekomen op de rekening van The 

Ride on Education. Hoe staat het met jouw persoonlijke werving en benadering 

van mogelijke donateurs? Mocht je hierbij hulp willen dan kunnen we je een 

mail toesturen, die je naar eigen inzicht kunt 

fietstocht  


