NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2015
“Stichting
Stichting The Ride on Education”

Holthe 5, 9411 TM Beilen
Beste fietsvrienden
We zijn weer terug! Rinke de Graaf is als laatste afgelopen weekend
teruggekomen en René Huigens is samen met zijn vrouw doorgereisd naar hun
2e woning in midden Frankrijk.
We kunnen met zijn allen terugzien op een enerverende fietstocht met de nodige
uitdagingen, meevallers én tegenvallers, leuke voorvallen, een minder
m
leuk
valpartijtje, mooie valleien en vergezichten, hoge en lage heuvels, veel zon en
warmte, interessante ontmoetingen en …….een prima financieel resultaat!
Eén ding is écht
cht voor verbetering vatbaar: als bestuur hebben we voor onszelf
vastgesteld dat het voor een volgende editie een must’ is om de hele route en
alle campings van te voren
ren helemaal te verkennen. Dan geen te lange
l
dagetappes meer, geen heel slechte wegdekken en onmogelijke afdalingen en geen
‘overspannen’ campingbazen.
Evaluatie
In voorgaande jaren stuurden we alle deelnemers na afloop een soort enquête
toe om de tocht te evalueren. Dit jaar hebben
hebben we ervoor gekozen om geen
evaluatieformulierr te sturen maar om te vragen in korte bewoordingen
bewoordi
jullie
mening te geven
ven over onderstaande onderwerpen;
Wat vond je van:
– de tocht als geheel (moet het een prestatietocht of eerder een recreatieve tocht
zijn, een 'uitdaging' of een leuke fietstocht, moet de tocht geschikt zijn voor
gezinnen met jongere
ere kinderen, moet de tocht ook geschikt zijn voor
wielrenners)
- de grootte van de groep (te groot, te klein, mag het groter en wat is dan de
limiet)
– de dagelijkse etappes (lengte, moeilijkheidsgraad, de tussenstops halverwege,
de mogelijkheid halve etappes te rijden, de rustdag halverwege de week)
– de gekozen route (is buitenland altijd leuker dan Nederland, is de kortste route
naar de volgende camping beter dan omwegen maken)
– campings (is een simpele boerencamping beter/slechter dan een luxe camping,
ca
moeten er -luxe- voorzieningen op de campings zijn zoals wasmachines, een
kampwinkel, restaurant en een zwembad, of volstaan een douche en een schone
wc)
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– begeleiding en volgauto (vind je dat we wel/niet zonder 'bezemwagen' kunnen
en indien 'wel' heb je er dan iets voor over, denk je een volgende keer weer met
de auto mee terug te gaan)
– afsluitende barbecue (gewaardeerd? of is iets eenvoudigers om de tocht af te
sluiten ook goed)
- heb je een voorstel voor de tocht van 2016 (aansprekend einddoel, is een
rondrit van voldoende lengte ook goed, maximale afstand).
Natuurlijk zijn andere suggesties van welke aard dan ook om onze
sponsortochten ter verbeteringen van harte welkom.
Mogen we jullie vragen om vóór 1 september as. te reageren?
Resultaten
Niet alleen de donaties vóór aanvang van de tocht gaven een goede indicatie van
het eindresultaat 2015. De totaaltelling bij de start op 4 juli was al bijna
€ 17.000,=
Ook tijdens de tocht zijn er ‘goede zaken gedaan’: Spontane giften door
toevallige ontmoetingen, de collectebus van Dick op de campings, kortingen op
patat aankopen, soms forse kortingen op de campingovernachtingen, een positief
saldo van de organisatiekosten en ook van de retour-service met de bus plus
aanhanger.
Achteraf zijn er ook nog diverse toezeggingen van sponsors en deelnemers in de
vorm van bankoverschrijvingen binnengekomen.
Nog niet alles is momenteel 100% verwerkt en het is nog te vroeg om een
eindresultaat bekend te maken maar de totaalstand per onderwijs project is
momenteel:
Totaal Onbekend of t.b.v. de
goede doelen gezamenlijk

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

Totaal binnengekomen voor de 4 projecten

€ 198,90
€ 10.087,26
€ 5.603,50
€ 4.193,88
€ 2.272,50

€ 22.356,04

Donaties voor onbekende deelnemers
We hebben nog een paar donaties waarvan we niet weten voor welke deelnemer
ze zijn gedaan;
4/5 B Postma Jongsma
20/9 Argos beheer
Mocht je één of beide namen herkennen, geef dit dan even door. Dan wordt deze
donatie op jouw naam gezet.
Mocht je zelf nog donaties hebben binnengekregen stort deze dan zo snel
mogelijk door naar de rekening van The Ride on Education want vóór 15
augustus moeten we volgens onze eigen regels de eindstand 2015 bekend
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maken. Alle gelden die na deze datum binnenkomen worden doorgeschoven naar
2016.
Camping au Val Tourinnes
De campingbaas van deze camping heeft ons in de week na The Ride een mail
gestuurd. Hierin wordt ons als organisatie
organisatie en als deelnemers van alles en nog
wat verweten,
ten, maar ook geeft hij het volgende aan:
‘Ik had nog geen kalender van 2015 en ik vergat die reservatie voor +/+/ 30 personen te noteren’.
Volgens ons was dit nou juist de bron van alle ellende. We hebben
hebben hem een
antwoord gestuurd waarin we dit ook hebben aangegeven en waarin we al zijn
beschuldigingen en verwijten hebben weerlegd en dat hij er van uit kan gaan dat
we nooit meer van zijn camping gebruik zullen maken.
maken
Tot slot
illen we iedereen hartelijk dank zeggen voor zijn of haar bijdrage aan deze
willen
geslaagde fietstocht naar Noord-Frankrijk.
Noord Frankrijk. We weten waarvoor we hebben
gefietst. Niet alleen voor ons eigen plezier maar ook voor het goede doel van
onze eigen keuze. Vóór 31 augustus as. zullen we de bijeengebrachte
bijeengebrachte gelden
overmaken op de bankrekeningen van de 4 goede doelen.
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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