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“Stichting
Stichting The Ride on Education”
Holthe 5, 9411 TM Beilen

Beste avontuurlijke fietsvrienden,
Het merendeel van ons is weer terug in Nederland. De komende week zullen nog
2 fietsers en 2 echtgenoten de Noordzee weer oversteken en kunnen we allemaal
terugzien op een zeer geslaagde fietstocht onder uitermate goede
weersomstandigheden. Eigenlijk is het jammer dat het
het alweer voorbij is!
De spierpijntjes en de schaafwonden
schaafwon
zijn weer vergeten en we kunnen ons nu
opmaken voor datgene waarvoor we het allemaal hebben gedaan; het
h
overhandigen van de bij elkaar geschraapte sponsorgelden aan de 3 stichtingen
s
die hiermee hun goede werken in Haïti, Nigeria en Zimbabwe kunnen
voortzetten. Hier gaan we geen
g
grote happening van maken en zullen
zu
we
volstaan met de bekendmaking van de totaalbedragen per sponsorproject
(zonder Wilde Ganzen
en bijdrage want deze bijdrage is een regeling tussen Wilde
Ganzen en de sponsorprojecten onderling.)
Bedankt
Langs deze weg willen we ook een groot aantal personen bedanken voor de
medewerking die we de afgelopen maanden van hen gehad hebben bij het
organiseren van deze eerste ‘The Ride on Education’.. Niet alleen het comité van
aanbeveling in de personen van Gert Jan Bent (raadslid gemeente MiddenMidden
Drenthe),
renthe), Henk van Hooft (wethouder gemeente Midden-Drenthe),
Drenthe), Jos van
Kimmenaede (alg. dir.
ir. Openbaar Onderwijs) en Roland Welles (dir.
(dir. Rabobank
Westerbork), maar ook de Burgemeester van Midden-Drenthe,
Midden
, Dhr. Jan
Broertjes, notaris Mr. G.. Lindeyer, Fietswereld Biemold,
Biemold drukkerij
rukkerij Kerkhove,
Herman Koobs van V.T.R.B
B. en Esther van het Maalpad van Tourist info,
info C1000
Caspar Vinke Westerbork, Albert Heijn Beilen, Wijnmakelaar de Waal-Zey-Engels,
Waal
webdesigner Jorrit Pepping, facebookmakers
f
Tom van Driel en Yvonne Drenth,
communicatieadviseur
icatieadviseur Willem de Rooy, routeplanner
routeplanner Wim Zaalberg en natuurlijk
de honderden sponsors die een geweldig totaalbedrag bij elkaar hebben
gebracht. Hulde en nogmaals dank,
dank mede namens de 3 Goede Doelen projecten:
projecten
de stichting
ting naar School in Haïti, de stichting de Verre Naasten en de stichting
s
Lusulu.
Donaties;
We willen aan iedereen vragen om, conform ons beleidsplan, vóór 15 augustus
as. de laatste donaties die nog niet zijn doorgegeven en/of
of zijn toegezegd,
toegezegd te
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storten op onze bankrekening.
Mochten er donaties rechtstreeks naar de projecten zijn gestort, geef dit dan ook
even door, zodat we een totaaloverzicht kunnen maken van alle sponsor
bedragen.
Tijdens onze camping-overnachtingen heeft onze penningmeester diverse
kortingen bedongen die voor een groot gedeelte in de sponsorpot zijn
terechtgekomen. Een totaalbedrag van maar liefst € 339,84 kon op deze manier
onder de projecten worden verdeeld.
De stand van de donaties per project is momenteel:

Totaal DVN
Totaal Lusulu
Totaal Haïti
Totaal Onbekend

€ 1.201,28
€ 5.860,93
€ 10.462,98
€ 30,00

Totaal alle projecten

€ 17.555,19

Waarvan is toegezegd
Waarvan is
overgemaakt

€ 477,00
€ 17.078,19

Inclusief
bijdrage
Wilde Ganzen

€ 27.210,54

Foto’s
Yvonne Drenth zou graag van jullie foto’s willen ontvangen die er zijn gemaakt
tijdens deze ‘The Ride on Education’. Zij maakt hiervan een mooie compilatie, die
ergens centraal op internet benaderbaar wordt voor alle deelnemers. Hoe en
waar, dat horen jullie nog. Om grote hoeveelheden foto’s te verzenden met hoge
resolutie is het handig om gebruik te maken van www.wetransfer.com
Het e-mail adres van Yvonne is yvonnedrenth2@hotmail.com
Het zou fijn zijn als Yvonne alle materiaal de komende week ontvangt want zij
gaat op 15 augustus (alweer!) op vakantie.
Evaluatie 2013
We willen als bestuur The Ride on Education 2013 graag met behulp van alle
deelnemers evalueren. Hiertoe hebben we een vragenlijstje opgesteld dat jullie
separaat en na deze nieuwsbrief per e-mail van ons ontvangen. We vragen jullie
om dat e-mailtje aan ons te beantwoorden en achter alle vragen de op-of
aanmerkingen of aanbevelingen te vermelden. Op basis van deze antwoorden
zullen we voor 2014 (misschien) een aantal veranderingen doorvoeren en het
einddoel, lengte, etappes etc. vaststellen. Graag uw reactie vóór 10 augustus as.
Alvast bedankt voor de medewerking.
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Oproep
Mogen we alle deelnemers
lnemers vragen om alvast reclame te maken voor ‘The Ride on
Education’ fietstocht in 2014?
2014
Dit kan natuurlijk door al jullie sponsors
sponsors te bedanken voor de bijdrage en ze
tevens te wijzen op een eigen actieve deelname in 2014. Maar ook anderen
(vrienden, kennissen,
nissen, familie, (oud) collega’s, klasgenoten en buren) kunnen
worden opgeroepen om deel te nemen. Binnenkort komen we met de exacte
data en het einddoel voor 2014.
Met vriendelijke groet en enorm bedankt voor jullie inzet en gezelligheid,
gezelligheid
Mede namens Hugo en René,
Klaas Willems
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