NIEUWSBRIEF 26 MEI 2015
“Stichting
Stichting The Ride on Education”

Holthe 5, 9411 TM Beilen
Beste fietsvrienden
Hieronder de laatste updates
dates voor de kennismakingsavond van volgende week
woensdag 3 juni. Nog niet iedereen heeft aangegeven hierbij al dan niet
aanwezig te zullen zijn. Graag nog even een berichtje naar het secretariaat dan
kunnen we rekening houden met het klaarzetten van de stoelen, tafels, koffie
etc. etc. Het adres is Holthe 5, 9411 TM.
Voor de nieuwe deelnemers
nemers nog even een korte route-beschrijving
route beschrijving vanaf de A28:
Vanaf de afslag de rondweg (heel bochtig) volgen richting Westerbork. Over het
spoor de tweede weg rechts bij Opel
O
garage richting Wijster. Daarna 2de weg
links na de grote molen. Dit is een vijfsprong met een huis met witte voorgevel
en 3 schuren. Passeer dit huis links.
link . Achter de kapschuur de eerste inrit naar
rechts. ‘Hier is het feestje’’!!
Stand van zaken donaties
De laatste weken zijn er al 80 donaties
donaties binnengekomen van sponsors (in 2014 op
25 mei 69 donaties binnen). Maar deze donaties komen van de achterban van
‘slechts’ 11 deelnemers van de in totaal nu 32 aanmeldingen.
aanmeldingen. Voor zover we dus
kunnen nagaan hebben
ebben een dikke twintig deelnemers nog geen activiteiten
ontplooid om sponsorgelden binnen te krijgen. (Misschien al wel cash
binnengekregen of rechtstreeks naar de goede doelen zelf laten storten??)
storten
Het wordt nu dus tijd om hiermee aan de slag te gaan. In
In 2014 hadden we op 25
mei € 2.752,= binnengekregen.
gekregen. Voor 2015 hebben we tot op heden overgemaakt
gekregen:
Totaal Onbekend

Totaal Stichting naar School in Haïti
Totaal Stichting Lusulu
Totaal Stichting De Verre
Naasten
Totaal Stichting Actie Calcutta

Totaal binnengekomen voor de 4 projecten

€ 50,00
€ 2.120,00
€ 190,00
€ 1.161,00
€ 0,00

€ 3.521,00

Er is 1 onbekende donatie binnengekomen:
Op 4 mei € 25,= van B Postma Jongsma
Mocht je deze persoon rekenen tot jouw vrienden-,
vrienden buren-,, collega’s-,
collega’s of familie:
laat het dan even weten. We zullen dan het bijbehorende bedrag op jouw
totaalbedrag bijschrijven.
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Als je niet weet hoe je een mail of brief maakt om jouw achterban te benaderen
dan kun je aan het secretariaat altijd een voorbeeld opvragen. Deze kun je dan
bewerken tot een persoonlijk bericht.
Donaties via Rabobank met de I-Pad
Er zijn mensen die via hun Rabobank rekening donaties willen overmaken met
het thuisbankieren via de Apple I-Pad. Zij ondervinden dan moeilijkheden omdat
het programma van Rabo internetbankieren het IBAN nummer van de ASN
Bankrekening niet herkent. Dit probleem heeft zich tot op heden slechts 2x
voorgedaan. Wij adviseren dan om via een laptop of desktop de donatie te
verrichten. Dit lukt dan wel. Ook is het dan natuurlijk mogelijk om de donatie op
je eigen bankrekening te laten storten of cash te ontvangen. Dan kun je het
daarna weer doorstorten op de ASN Bankrekening van The Ride on Education. De
ASN Bank is inmiddels door ons op de hoogte gesteld van dit euvel.
Nog meer over geld
Nog niet iedere deelnemer heeft zijn inschrijfgelden (€ 25,=) aan de
penningmeester overgemaakt. Graag vóór 1 juni.
Voor de campinggelden en de retour-service vergoeding (€ 125,= p.p. als je daar
gebruik van maakt en voor hebt opgegeven) heb je tot 1 juli nog de tijd. Graag
bij de overboeking wel vermelden dat het de betaling van deze kosten betreft.
De kosten voor de camping zijn zoals vermeld in de maart nieuwsbrief:
2 personen in 1 tentje: € 10,= per persoon per overnachting (8x = € 80,= p.p.)
1 persoon in 1 tentje: € 15,= per persoon per overnachting (8x = € 120,= p.p.)
Laatste etappe-dag
Op de laatste etappe-dag organiseren we –zoals we dat ook in 2013 in Schotland
en in 2014 in Denemarken deden- een gezellige barbecue. Deze is gratis en
wordt uit ‘giften in natura voor dit doel’ betaald. Er zijn deelnemers die zich na
The Ride willen laten ophalen vanaf de laatste camping in Guignicourt bij Reims.
Willen jullie er dan rekening mee houden dat het vertrek wordt gepland vanaf
zondag 12 juli?? Dan zijn we nog een avond gezellig samen.
Graag tot volgende week woensdagavond in Beilen.
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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