NIEUWSBRIEF JUNI 2015
“Stichting
Stichting The Ride on Education”

Holthe 5, 9411 TM Beilen
Beste fietsvrienden
Het aftellen gaat nu vliegensvlug! Volgende week zaterdag zitten we op de fiets
richting Reims. Hopelijk is dan de tijd van ‘lekker-fietsweer’ aangebroken. Tot op
heden hebben we in 2015 nog weinig van dat mooie zomerweer gehad. Dus er
moet ergens nog voldoende voorraad zijn!!
zijn Volgens
olgens buienradar.nl zal het op de
start-dag 4 juli, 24 graden zijn en zal de zon schijnen!!!! We rekenen erop!!!
Hieronder volgt nog een aantal laatste opmerkingen, tips en verduidelijkingen.
Aantal deelnemers.
De stand van zaken is momenteel
momen
als volgt:
Er zijn 33 deelnemers. 12 Dames en 21 heren. Leeftijd tussen 10 en 68 jaar.
2 Deelnemers fietsen voor Stichting
Stichti
Actie Calcutta, 7 voor Stichting Lusulu, 8
voor Stichting Verre
e Naasten en 16 voor Stichting Naar
Naar School in Haïti.
Het retour-servicebusje
servicebusje van Arie
Ar brengt 6 personen met hun fiets retour naar
Nederland en 10 fietsen in de aanhanger. Alle overige personen fietsen óf door,
óf terug, óf worden opgehaald, óf
óf gaan met de trein verder of terug.
Willen de 10 deelnemers die hun fiets mee retour geven aan Arie
Arie een oude deken
meenemen om de fietsen goed beschermd te kunnen vervoeren?? Deze dekens
kunnen gewoon tijdens de tocht in de aanhanger blijven liggen.
Overnachtingen op de camping
In eerdere nieuwsbrieven communiceerden we de tarieven voor de campings (€
(
80,= resp. € 120,=)) maar ook dat we de derde nacht gratis mogen kamperen bij
de sporthal van Westerhoven. Inmiddels hebben velen het campinggeld al
overgemaakt: het tarief voor alle acht overnachtingen. We hopen dat jullie
ermee akkoord gaan dat we die 'gratis' nacht ten goede laten komen van de
sponsorgelden.
egenen die nog niet hebben overgemaakt vragen om deze
Overigens willen we degenen
overnachtingsgelden vóór 1 juli as. over te maken op de bankrekening van The
Ride.
Met de beheerders van de campings hebben we het volgende afgesproken:
De deelnemers komen niet allemaal op hetzelfde tijdstip op de campings aan. De
deelnemers zullen zich wel steeds allemaal bij de beheerder melden onder
verwijzing naar ‘Hugo
Hugo Waalewijn van The Ride on Education’.
Education . Zodra Hugo zelf is
gearriveerd, zal hij de beheerder een deelnemerslijst geven. Hij betaalt ook voor
de hele groep die overnacht op de camping.
camping
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We gaan er vanuit dat geen van de deelnemers m.u.v. de camper,
elektriciteit nodig heeft. Mocht de camping werken met douchemuntjes dan
dienen de deelnemers die zelf bij de receptie te kopen.
Voor de B&B-overnachters hebben we nog de vraag om zich vooral op de
campings bij iemand van het bestuur af te melden en eventueel zich ’s avonds
bij de groep te voegen. De eerste avonden zullen er ook een paar gezamenlijke
activiteiten worden ontplooid om elkaar beter te leren kennen.
De start
Op zaterdag 4 juli as. worden de deelnemers om 09.30 uur bij het gemeentehuis
van Beilen verwacht. (Raadhuisstraat) De start is om 10.00 uur. Een eventuele
auto kan op de langparkeerplaats achter het gemeentehuis worden geparkeerd.
We worden ‘weggeschoten’ door de wethouder G.J. Bent. (er wordt momenteel
een nieuwe burgemeester gezocht voor de gemeente Midden-Drenthe) R.T.V.Drenthe heeft toegezegd om bij de start aanwezig te zullen zijn, mits er elders in
de provincie geen nóg belangrijker evenementen (of calamiteiten) zijn.
Het is altijd leuk als er een grote groep ‘uitzwaaiers’ bij het gemeentehuis is.
Goed voor het moraal én goed voor de publiciteit. Daarom de vraag om zoveel
mogelijk mensen te mobiliseren toch vooral bij de start bij het
gemeentehuisaanwezig te zijn.
Veiligheid
In Nederland, België en Frankrijk is een fietshelm niet verplicht. Dus iedereen
kan voor zichzelf bepalen of een fietshelm gedragen wordt. De voorgaande jaren
hebben we bij de start gele reflecterende hesjes uitgedeeld. De oud-deelnemers
wordt gevraagd deze hesjes weer mee te nemen. Voor de nieuwe deelnemers
worden bij de start hesjes uitgedeeld. Het is geen verplichting om ze tijdens de
tocht te dragen, maar bij de start is het goed om de herkenbaarheid van de
deelnemers te vergroten.
GPS
Voor de GPS rijders onder ons: op de dagelijks (ook bij de start) uit te reiken
dag-etappe beschrijvingen staan de GPS coördinaten.
Bovendien heeft Herman Meijer de route volledig in kaart gebracht op zijn
telefoon. Dit kan hij eventueel zo overzetten op de telefoon van een andere
deelnemer.
Telefoonnummers deelnemers
Bij de start zal een lijstje met de mobiele telefoonnummers van alle deelnemers
worden uitgereikt, zodat iedereen met elkaar contact kan opnemen mocht dit
nodig zijn. In het verleden is dit een goed initiatief gebleken.
Waar doen we het voor
Met al dit geregel zouden we haast vergeten waarvoor we fietsen. Beter
onderwijs in de 4 ontwikkelingslanden India, Zimbabwe, Nigeria en Haïti!!!
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Momenteel is de stand van zaken m.b.t. de binnengekomen donaties als volgt:
€ 110,00
€ 5.192,00
€ 3.180,00

Totaal Onbekend

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

€ 2.132,28
€ 470,00

Totaal binnengekomen voor de 4 projecten

€ 11.084,28

Er zijn ook nog een paar donaties binnengekomen van personen die geen naam
van een deelnemers hebben vermeld;
04-05-15

B Postma Jongsma

€ 25,00

01-06-15

F Wobbes

€ 50,00

06-06-15

I Stellema

€ 10,00

09-06-15

S Veldman DVN

€ 10,00

15-06-15

S Keizer

€ 15,00

Mocht je één of meerdere personen kennen dan horen we dat graag en zetten we
de donatie op jouw naam.
Als we totaalstand van heden vergelijken met die van vorig jaar op hetzelfde
moment dan was er in 2014 gemiddeld € 337,= binnengekomen tegen € 335,=
dit jaar. Er moet dus nog een heel klein tandje worden bijgezet.
Als het een beetje meezit dan halen we dit jaar met 33 deelnemers een
totaalbedrag op van € 25.000,= voor de 4 onderwijsprojecten waarvoor we
fietsen.
11 Deelnemers hebben de drempel van € 250,= per persoon minimaal aan
donaties nog niet gehaald. 3 Personen hebben in het geheel nog geen donaties
gestort. Maar misschien zijn er overmakingen geweest die rechtstreeks naar het
onderwijsproject zijn gegaan of zijn de donaties contant in ontvangst genomen.
Laat het ons even weten of stort de cash ontvangen gelden even door naar de
bankrekening van The Ride on Education. Zie verder ons reglement en het
inschrijvingsformulier. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat de minimale
drempel door iedere deelnemer wordt gehaald.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Nu nog even…..en we kunnen van start.
Graag tot ziens op zaterdag 4 juli bij het gemeentehuis.
Met vriendelijke groet,
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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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