NIEUWSBRIEF MAART 2014
“Stichting The Ride on Education”

Beste fietsvrienden,
Dit is de tweede nieuwsbrief van 2014 waarin we een aantal zaken nader
belichten met betrekking tot “The Ride on Education’.. De fietstocht van 5 t/m
12 juli as. over 675 km van de Drentse Hooglanden (Beilen) naar de Deense
Hooglanden. (Silkeborg in Jutland). Een vervolg op de fietstocht van 2013 naar
de Schotse Hooglanden waar 23 deelnemers bijna € 20,000.= bij elkaar hebben
gefietst.
U heeft in het verleden te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in deze
sponsor-fietstocht
fietstocht om het onderwijs in ontwikkelingslanden te bevorderen. Het is
nu de tijd om je ook daadwerkelijk op te geven als deelnemer.
Publiciteit
De afgelopen weken zijn we druk geweest met het benaderen van allerlei
Fietsclubs/verenigingen,
ietsclubs/verenigingen, Fietsorganisaties, Buurtverenigingen Fietswinkels,
Onderwijs-organisaties,
organisaties, Onderwijsbladen, Scholen, Tweets/Facebook, Eigen
verenigingen, clubs, kerken. Niet alleen het bestuur heeft hierin een taak verricht
maar ook een aantal (oud)-deelnemers.
(oud) deelnemers. Waarvoor hartelijk dank.
Dit heeft ertoe bijgedragen dat we in allerlei vormen ook daadwerkelijk publiciteit
hebben gehad voor onze plannen om te gaan fietsen voor goede doelen. O.a. in
lokale
okale kranten, maar ook deze week in de speciale editie van “Dit is Assen” met
een oplage van maar liefst 170.000 st.
Het aantal volgers is op facebook ook goed toegenomen. We hebben van Yvonne
een groot aantal bekende en onbekende namen van ‘likers’ doorgekregen.
doorgekregen.
Aantal deelnemers
Al deze bovenstaande activiteiten hebben er echter toe geleid dat zich al een
aantal extra deelnemers heeft aangemeld.
We zitten momenteel op:
16 deelnemers die zich al definitief hebben aangemeld en 1 volger.
Dit zijn 6 nieuwe
e deelnemers en 10 oud-deelnemers.
oud
5 deelnemers uit 2013 hebben zich voor 2014 afgemeld.
Er zijn momenteel 6 deelnemers voor Stichting De Verre Naasten,
Naasten 6 voor
Stichting Naar School in Haïti en 3 voor Stichting Lusulu.. Bovendien is er
een nieuwe deelnemer die gaat fietsen voor een school in Nepal..
11 oud-deelnemers
deelnemers moeten nog beslissen
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Er zijn nog 37 geïnteresseerden uit 2013 die we hebben gevraagd om in 2014
zich vooral aan te melden en er zijn 22 nieuwe geïnteresseerden voor 2014.
Al met al, veel potentie en al 55% meer aanmeldingen dan vorig jaar om deze
tijd. Dus de vooruitzichten zijn goed.
Het aanmelden kan natuurlijk nog tot eind mei maar toch willen we iedereen
vragen om zich toch vooral zo snel mogelijk aan te melden zodat de organisatie
weet waar ze rekening mee moeten houden.
Folders en Posters
Ook voor deze editie zijn er weer posters en folders gedrukt. Mochten jullie
posters of folders willen ontvangen: één mailtje naar de secretaris is voldoende
en jullie ontvangen de gewenste hoeveelheden. De posters zijn er in formaat A4,
A3, A2 en A1. De hele grote posters van formaat A0 hebben we dit jaar niet
laten drukken.
Bankrekening nummer
In de folder staat het bankrekeningnummer van The Ride on Education helaas
fout vermeld. Er staat een ‘nul’ teveel in achter de afkorting van de bank naam
ASNB. Dit komt door het veranderen van de IBAN gegevens per 1 januari jl. Het
juiste nummer is

NL39 ASNB 8875 6965 94.

Sponsors
Er zijn al deelnemers die aan het werven van sponsors zijn begonnen. Dat kan
natuurlijk doordat de deelnemers zelf geld inzamelen, maar dan zijn de giften
voor de sponsors niet aftrekbaar van de belasting. De beste methode is de
donatie door de sponsor zelf over te laten maken op de bankrekening van The
Ride on Education NL39 ASNB 8875 6965 94 onder vermelding van de naam van
de deelnemer. Wij zullen dan weer, net als vorig jaar, een wekelijks overzicht
van de binnengekomen donaties sturen naar de deelnemers.
'Onderwijs fietst voor Onderwijs'.
In het kader van het "Lifestyle"-programma sponsort OBOMD (Openbaar Basis
Onderwijs Midden-Drenthe) personeelsleden die mee fietsen van de Drentse
Hooglanden (startpunt: gemeentehuis in Beilen) naar de Deense Hooglanden. Ze
moeten zich alleen nog even opgeven.
Ook steunt de OBOMD de organisatie met een flinke gift ten behoeve van de
kosten voor publiciteit. Hartelijk dank hiervoor.
Geef je nu op voor deze goede doelen fietstocht!
Voor meer informatie kijk op onze site www.therideoneducation.nl
of mail naar info@therideoneducation.nl
Met vriendelijke groet,
Mede namens René en Hugo
Klaas Willems
Secretaris stichting “The Ride on Education”.
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