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

Beste fietsvrienden,
In deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van de besproken onderwerpen en
gestelde vragen tijdens de informatie/kennismakingbijeenkomst van afgelopen
dinsdag 20 mei in Beilen.
1. Een ieder werd de gelegenheid geboden zichzelf voor te stellen en zijn
beweegredenen te noemen om aan deze sponsor fietstocht deel te nemen,
nemen
2. Er waren 21 personen aanwezig. 4 oud-deelnemers
deelnemers en 2 nieuwe
deelnemers waren niet aanwezig ivm afstand en verblijf in het buitenland.
buitenland
3. Door de voorzitter werden nog even de verschillen genoemd tussen de
2013 tocht naar Schotland en de 2014 tocht naar Denemarken. Minder
dagen, meer kilometers per dag, minder heuvels, geen grote boottocht.
4. Vervoer van fiets en deelnemer kost €10,= per dag. Na aftrek autokosten
gaat de rest in de pot voor de goede doelen en wordt gelijkelijk verdeeld
over de 3 goede doelen.
doele Vervoer van bagage is gratis.
5. Bij de Ride on Education kan men nauwelijks spreken van een ‘strijkstok’.
Vorig jaar is er slechts 3% uitgegeven voor publiciteit en algemene kosten.
Deze kosten worden betaald
be
uit de inschrijfgelden (€25,=)) van de
deelnemers. Na het kweken Vn een maximale reserve van €500,= wordt
het restant weer gelijkelijk verdeel over de goede doelen. De
sponsorgelden gaan voor de volle 100% direct naar de goede doelen.
6. The Ride on Education staat open voor meerdere goede doelen die
onderwijs
rwijs in ontwikkelingslanden stimuleren en die een link hebben met
de Drentse Hooglanden.
7. Er worden geen gezamenlijke maaltijden georganiseerd. Een ieder heeft zo
zijn eigen voorkeuren en/of diëten en niet iedereen wil op de camping
eten.
8. Op de zondagen worden
worden er geen kerkdiensten door de organisatie
georganiseerd. Een ieder is vrij om al dan niet een plaatselijke kerk te
bezoeken. The Ride on Education is geen kerkelijke organisatie. De goede
doelen kunnen dat eventueel wel zijn.
9. Er zal worden getracht om de route in zijn geheel op een kaart in te
tekenen en op de site te plaatsen.
10.De deelnemers wordt
dt aangeraden om het fietsroute-boekje
fietsroute boekje naar Jutland
‘In het spoor van de Vikingen’ van de Europafietsers aan te schaffen. Niet
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alleen wordt de route hierin uitmuntend beschreven maar ook wordt
allerlei toeristische informatie en wetenswaardigheden die men op de
route tegenkomt vermeld. Tevens staat er een grote hoeveelheid
campings, hotels en B&B’s in beschreven. Het boekje kan worden besteld
op www.europafietsers.nl/routes/jutland. Kosten € 22,50 (excl.
verzendkosten).
11.Wekelijks zal er via de mail aan de deelnemers worden doorgegeven welke
donaties er voor ze is binnengekomen en wat hun persoonlijke totaalstand
is.
12.De organisatie heeft het liefst dat de donaties op het rekeningnummer van
The Ride worden gestort. Rechtstreekse stortingen naar de goede doelen
worden natuurlijk ook meegenomen in de persoonlijke- en de totaalstand.
13.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.
14.Donaties zonder vermelding van deelnemer worden gelijkelijk verdeeld
over de goede doelen.
15.Er is onduidelijkheid over de ‘verplichting’ om een internationaal
kampeercard te tonen en/of af te geven bij de camping. Dit wordt door het
bestuur nagevraagd bij ACSI of ANWB. Inmiddels is bekend dat er op een
aantal campings een campingpas wordt gevraagd. De zg. Camping Key
Europe. Deze kan eventueel op de camping zelf worden aangeschaft. Zie
www.deensecampings.dk
16.De camping kosten worden centraal betaald en dagelijks afgerekend met
de deelnemers. De eventueel bedongen kortingen komen in de
sponsorgelden-pot en worden na afloop weer gelijkelijk verdeeld over de
goede doelen.
17.Indien men met de trein terug wil wordt geadviseerd omdat vooraf te
boeken. Bv. via de treinreiswinkel. Niet vergeten om de fiets ook te
boeken.
18.Gitte Snijders zal proberen om een Deense krant bij aankomst een verhaal
te laten publiceren.
19.RTV Assen zal dagelijks verslag doen via een telefonisch interview met een
van de deelnemers.
20.Dick van Dam zal proberen te regelen dat RTV Drenthe aanwezig is bij de
start.
21.De start is op zaterdag 5 juli bij het gemeentehuis. Om 10.00 uur zal de
burgemeester of één van zijn wethouders het startsein geven.
22.Iedere deelnemer kan op de overige etappedagen zelf bepalen hoe laat
hij/zij start.
23.Er wordt niet in één grote groep gefietst maar een ieder bepaalt zelf met
wie hij/zij fietst. De één fietst een andere snelheid dan de ander.
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24.Het bestuur heeft lokaal in de gemeente Midden Drenthe en in Drenthe
zelf eea aan publiciteit geregeld. De deelnemers wordt verzocht om dat
ook in hun eigen kerk/gemeente/provincie te doen.
25.As. donderdag 22 mei is om 17.05 uur op Nederland 2 TV een programma
van de EO ’geloven op 2’ waarin aandacht wordt besteed aan The Ride on
Education. Marijke Zaalberg en René Huigens worden daarin geïnterviewd.
26.Tijdens de gehele maand juli zal er een SMS actie worden gehouden om
donaties te verkrijgen. SMS ‘HAND’ naar 4333 en stort hierdoor €3,= per
SMS voor het goede doel. Binnengekomen gelden worden weer gelijkelijk
verdeeld over de 3 goede doelen.
27.De organisatie zoekt nog een chauffeur voor een camper die zo nu en dan
wil meefietsen en wil overnachten in een tentje op de camping.
28.Een ieder is vrij om te doen en laten na afloop van de tocht.
29.Er zijn nog een paar personen die nog niet hebben beslist of ze al dan niet
meegaan met de fietstocht. Verzocht wordt om zo snel mogelijk een
beslissing te nemen dan kunnen de plaatsen op campings worden
gereserveerd.
30.Als iedereen die aanwezig was ook daadwerkelijk mee fietst dan zijn er
momenteel 24 deelnemers en 2 begeleiders. De inschrijving is nog niet
gesloten en er kunnen zich dus nog meer deelnemers aanmelden.
Inmiddels hebben we van Ina en haar zoon Harrolf gehoord dat ze ook
zullen meefietsen.
31.Denemarken heeft geen Euro. Er kan net over de grens uit geldautomaten
Deense Kronen worden ‘getankt’. Koers DK 1,= is € 0,13
32.Tijdens de rondvraag bleek dat een ieder de bijeenkomst als nuttig en
plezierig heeft ervaren.

De totaalstand van de goede doelen is momenteel als volgt;
€ 25,00
€ 1.052,50
€ 125,00
€ 850,00

Totaal Onbekend

Totaal Haïti
Totaal Lusulu
Totaal De Verre Naasten

Totaal binnengekomen voor de 3 projecten

€ 2.052,50

Met vriendelijke groet,
Mede namens René Huigens en Hugo Waalewijn
Klaas Willems
Secretaris stichting “The Ride on Education”.
Holthe 5, 9411 TM Beilen
06 51 207 403
info@oban.nl
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