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Beste fietsers (jaargang 2016) 

Het bestuur is weer volledig beschikbaar, nu ook Hugo terug is van zijn fietstocht met Klaas Willems 

en Jan Ravoet rond de Oostzee. René was iets eerder terug van zijn campertocht naar eveneens het 

hoge noorden.  

De 1e bestuursvergadering is inmiddels geweest. We hebben de tocht naar de Harz geëvalueerd. Vol-

gens ons was dit een prima verlopen fietsavontuur: de groep was hecht, we hebben geen onvertogen 

woorden gehoord, de hellingen en afdalingen waren soms heftig maar niet onoverkomelijk, en het 

weer was erg mooi: we fietsten -aan de moddersporen te zien- steeds een dag achter een zwaar re-

genfront aan. Op een enkel ongelukje na (de aanrijding van Diet) en de lastige steekvliegjes op de cam-

ping in Telgte, waren er verder geen mankementen. Het was, kortom, een fijne tocht, de campings wa-

ren geschikt, de route was goed voor-gereden. Wij als bestuur zijn dus blij en dankbaar dat deze fiets-

tocht zo voorspoedig, in harmonieuze sfeer en met veel plezier voor iedereen is verlopen. 

Wat ook erg belangrijk is, dat is de financiële oogst. De sponsorteller staat nu op bijna € 28.000 voor 

alle 6 stichtingen samen. Onderaan deze nieuwsbrief een overzicht van onze nieuwe penningmeester, 

Herman Meijer.  

Ook de organisatorische kosten en baten hebben elkaar goed in evenwicht gehouden. Doordat we 

aardig gematst zijn v.w.b. de volgauto en de aanhanger, we een goedkope bus konden huren voor de 

terugreis (gechauffeerd door Hermen Pastoor) en Berry Kompagnie bereid was ons kosteloos te hel-

pen met zijn bus en grote aanhanger, resteerde -ondanks onze 'prijsverlagingen' voor de retourtocht 

en voor de campings (wanneer je dat vergelijkt met 2015)- een positief saldo van € 1.300 dat, onder af-

trek van € 500 als reservering voor 2017, ten goede komt aan de 6 'goede doelen' waarvoor we 

gefietst hebben. Zie hiervoor verder het financiële overzicht onderaan deze nieuwsbrief. 

We zijn Arie Schenkel dankbaar dat hij ons weer een week heeft begeleid. Hermen, Arie en Berry heb-

ben we een dinerbon gegeven voor hun diensten.  

Foto's 

Vanaf de start t/m de finish zijn veel foto's gemaakt. De foto's die door Verre Naasten op zaterdag 16 

juli zijn gemaakt staan op  

https://www.facebook.com/412650992098966/photos/?tab=album&album_id=1204863919544332   

Onze vraag is of de anderen die hun foto's willen delen dat in een dropbox willen doen. Wie wil daar-

voor het initiatief nemen? 

https://www.facebook.com/412650992098966/photos/?tab=album&album_id=1204863919544332
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Doordat ons nieuwe lid van het Comité van Aanbeveling, Fleur Nagengast, op het laatste moment 

door fietsverplichtingen in Italië verhinderd was ons 'weg te schieten', hebben we het zonder haar 

moeten doen. Wel had ze voor iedereen een klein gelukspoppetje gemaakt; we zijn niet bijgelovig 

maar hebben wel veel geluk gehad, zoals ik hiervoor al aangaf. 

Verre Naasten hebben we hartelijk bedankt voor de dagelijkse versnaperingen. 

Goede doelen en sponsors 

Elke fietser fietste voor zijn of haar 'goede doel'. Waar we als bestuur bij jullie op willen aandringen, is 

dat jullie proberen de besturen van die organisaties ertoe aan te zetten méér promotie te plegen voor 

onze jaarlijkse fietstochten. Inmiddels kunnen we, na 4 succesvolle jaren waarin we met z'n allen onge-

veer één ton (€ 100.000) bij elkaar hebben gefietst, spreken van een mooie traditie. De 'goede doelen' 

profiteren sterk van ons aller belangeloze inzet. Als stichting 'The Ride on Education' zijn we feitelijk 

niet anders dan een club die onze 'goede doelen' voorziet van financiële middelen die ze anders niet 

zouden hebben ontvangen.  

Daarom is een vraag aan al onze goede doelen o.i. niet verkeerd om méér promotionele activiteit te 

steken in ons initiatief. Daar kunnen jullie als fietsende ambassadeurs voor de verschillende goede-

doelen-stichtingen natuurlijk sterk op inzetten. Daar kun je mogelijk ook je eigen sponsors -die door 

jóu te sponsoren ook jouw en hun 'goede doel' hebben gesponsord- bij inschakelen.  

Wij denken dat alle goede doelen-organisaties ons kunnen (en eigenlijk zouden móeten) helpen bij het 

werven van sponsors, door daadwerkelijke en/of financiële ondersteuning in onze organisatiekosten 

(autohuur, drukwerkkosten), door (meer) aan de weg te timmeren, door al de hun ter beschikking 

staande media te benaderen en in hun promotionele activiteiten voortdurend te wijzen op ons initia-

tief, enzovoort. 

Stuur in ieder geval deze nieuwsbrief en voortaan al onze nieuwsbrieven naar je 'goede doel' én naar 

al je sponsors, en vraag zoveel mogelijk aandacht te geven aan onze fietstochten: we doen het voor al 

die goede doelen!! 

Aanbevelingen vanuit de fietsers 

Ongetwijfeld hebben jullie onderweg wel eens gedacht: 'dit kan volgend jaar beter of moet beslist an-

ders.' Voorgaande jaren stuurden we evaluatieformulieren rond, maar met de ervaringen van de afge-

lopen 4 jaren hebben we als bestuur het idee dat we de meeste zaken wel aardig in het vizier hebben. 

Maar het kan altijd beter. Vandaar onze vraag: geef jullie op- en aanmerkingen en verbeterpunten aan 

ons door. Doe dat s.v.p. uiterlijk 15 oktober a.s. 

Waar gaan we in 2017 naar toe? 

'Regeren is vooruitzien.' Wat zal het einddoel zijn voor jaargang 2017? Van verschillende fietsers heb-

ben we al suggesties gehad, alle richtingen uit. Weliswaar hebben we alle windrichtingen de afgelopen 

4 jaar gehad, maar er zijn daar tussenin nog veel leuke bestemmingen te verzinnen. Voordat we zelf 

met ideeën komen willen je graag jullie mening. Wil je die ook geven, uiterlijk 15 oktober? 

De uitgangspunten voor de fietstocht in 2017 zijn wat ons betreft: 

 we starten op de zaterdag voor de 1e vakantieweek van de basisscholen in 'Noord', dat is za-

terdag 22 juli 2017 
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 we starten ook in 2017 in ieder geval in Beilen 

 de route moet globaal in een rechte lijn verlopen van Beilen naar een eindpunt 

 het einddoel moet 'aansprekend' zijn 

 de lengte: 7 fietsdagen à gemiddeld 75 – 80 km = ca. 550 km 

 niet teveel (steile) hellingen, niet teveel onverharde wegen, niet langs drukke wegen (of het 

moet soms voor een stukje niet te vermijden zijn) 

 elke dag moet eindigen op een camping nabij de te kiezen route 

Uit alle suggesties zal het bestuur een keus maken, de gekozen route zal weer door Herman Meijer di-

gitaal worden uitgewerkt, waarna weer om voor-fietsers zal worden gevraagd. Als iemand nu al weet 

dat hij/zij één of meer etappes wil voor-fietsen: geef dat alvast aan! 

Financieel resultaat 2016 

Totalen per Stichting     

Onbekend    €                                10,00  

Stichting Naar School in Haïti   €                           8.801,61  

Stichting Verre Naasten    €                            8.424,51  

Stichting Lusulu    €                               850,00  

Stichting Actie Calcutta    €                            2.200,00  

Stichting World Without Obstacles   €                            5.967,50  

Stichting El Fuego    €                               804,00  

Batig saldo St. TRoE    €                               805,00 +  

Totaal ingezameld    €                          27.862,62  

 

NB. Deze bedragen zijn inclusief de rechtstreeks aan sommige stichtingen gedoneerde gelden; de 

door ons over te maken bedragen zullen in die gevallen dus iets lager zijn (nl. onder aftrek van wat 

rechtstreeks al was overgemaakt). 

'Eerste' nieuwsbrief 

Dit is de eerste nieuwsbrief na de fietstocht van dit jaar van jullie nieuwe secretaris. De afgelopen 4 

jaar heeft Klaas Willems met veel inzet de organisatie van The Ride mogen verwoorden in nieuwsbrie-

ven, e-mails en telefoongesprekken. Ondergetekende heeft deze taak nu overgenomen. Ik ben 

bereikbaar via: info@therideoneducation.nl of evt. via hugo.christa@hotmail.com  

Tel.nr: 0593-543855.  

mailto:info@therideoneducatuion.nl
mailto:hugo.christa@hotmail.com
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Het correspondentieadres is vanaf heden, zoals in de 'kop' staat: Stichting 'The Ride on Education', 

Lieving 5, 9411 TA Beilen. 

Herman Meijer is onze nieuwe penningmeester geworden.  hjm.meijer@wxs.nl en 06-8323 1360. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens René Huigens en Herman Meijer, 

Hugo Waalewijn 

mailto:Hjm.meijer@wxs.nl

