NIEUWSBRIEF 9 DECEMBER 2015
“Stichting
Stichting The Ride on Education”

Holthe 5, 9411 TM Beilen
Beste fietsvrienden
Het is momenteel niet echt fietsweer, maar dat wil niet zeggen dat er geen
voorbereidingen getroffen worden voor The Ride on Education 2016. De

vierde

editie van onze fietstocht naar een verre bestemming om derde-wereld-landen
derde
te helpen bij de ontwikkeling van hun onderwijs.
We starten op zaterdag 16 juli voor een fietstocht
fietstocht van ongeveer 550 km naar het
Duitse Goslar aan de voet van het Harz-gebergte.
Harz
2 weken
eken later dan bij de vorige
edities want de basisschoolvakanties in Noord-Nederland
Noord Nederland zijn dit jaar 2 weken
later.
We hebben de afgelopen weken de onderstaande veranderingen
ingen doorgevoerd
door
en
beslissingen genomen.
Huishoudelijk reglement
We hadden tijdens de vorige 3 fietstochten een ‘reglement voor deelnemers. De
inspecteur van de belastingdienst,
belastingdienst die we afgelopen zomer op bezoek hebben
gehad
d voor een steekproef voor ANBI-geregistreerde
ANBI geregistreerde stichtingen, vond dat we
niet alleen regels moesten opstellen voor deelnemers, maar ook voor het
bestuur. Dit als aanvulling op de oprichtingsakte (statuten) die bij de notaris
officieel al was opgemaakt. Dit heet dan niet meer officieus ‘reglement’
glement’ maar
officieel ‘huishoudelijk reglement’.
reglement’. Op onze site kunnen jullie dit ‘huishoudelijk
reglement’ in zijn volledige omvang vinden. Maar liefst 8 pagina’s groot!!
De dag-etappes
Inmiddels zijn 2 etappes volledig gecontroleerd en op onze internetsite
internets
geplaatst.
Etappe 1 van Beilen naar Harbrinkhoek/Albergen
Harbrinkhoek
in Twente en etappe 2 van
Harbrinkhoek/Albergen naar het Duitse Schöppingen. Deze etappes zijn resp.
door Hugo Waalewijn en Wim Zaalberg gecontroleerd en zij hebben ook de
campings voor de overnachting
achting bepaald. Camping ‘de Boderie’ op de eerste dag
en camping ‘Ferienhof Wenker’ op de tweede dag.
We hebben Herman Meijer bereid gevonden om van alle dag-etappes
dag etappes een mooie
landkaart met omschrijving te maken. Dat gaat
gaat er erg professioneel uitzien!
De controle van de overige 5 etappes zal pas vanaf het vroege voorjaar
plaatsvinden;; die etappes zullen daarna op de site worden geplaatst. Voor deze
laatste 5 etappes maken we voor een groot gedeelte gebruik van de reeds
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bestaande Europa-Radweg R1 route die in zijn geheel van het Franse Boulognesur-Mer via België, Nederland, Duitsland, Polen, Kaliningrad, Litouwen, Letland,
Estland naar het Russische Sint Petersburg gaat. Een totale lengte van maar
liefst 3.800 kilometer.
Het inschrijfformulier
Dit formulier voor deelname in 2016 hebben we aangepast aan de 2016
gegevens. Het is te downloaden via onze internetsite. Op de homepage vind je
hem onder de knop “FIETS MEE”. Op de pagina’s van de goede doelen is deze
knop ook te vinden. Graag ontvangen we een volledig ingevuld en ondertekend
formulier (gele vlakken) van alle deelnemers die in 2016 willen meedoen.
Kosten
Voor 2016 hebben we een aantal bedragen gewijzigd:
•

•

•

De inschrijfkosten hebben we verhoogd van € 25,= naar € 35,= Hiervan
worden niet alleen de organisatorische kosten betaald maar ook de kosten
van de afsluitende maaltijd op de laatste dag én de kosten voor de
heenreis van de begeleidende bus en aanhanger. Alle deelnemers kunnen
dan gratis gebruik maken van deze volgauto voor bagage, eventueel fietsen personenvervoer als men (een keer) een halve etappe wil rijden of in
geval van pech-onderweg. De afgelopen jaren is de volgauto een
onmisbaar element geworden voor de dagelijkse etappes. Het is nu een
soort ‘verzekering’ geworden voor alle deelnemers. Achteraf zullen er geen
bijdragen meer worden gevraagd. Betaling graag bij inschrijving.
De campingkosten zijn nog niet bekend. Voorlopig laten we die op
hetzelfde tarief staan als in 2015: € 10,= p.p.p.n. als er 2 personen in een
tentje slapen en € 15,= p.p.p.n. als je alleen in een tentje overnacht.
Momenteel hebben we nog maar 2 campings uitgezocht en deze zijn
goedkoper dan bovenstaande 2015-bedragen. Ook de eerste berichten
over de kosten op de andere campings vallen mee. In 2015 hebben we
behoorlijk veel overgehouden van de campinggelden, dus de verwachting
is dat in 2016 de campingtarieven mee zullen vallen en dan kunnen we de
genoemde 2015-bedragen voor 2016 verlagen. Hierover horen jullie meer
zodra de tarieven van alle campings bekend zijn. Betalingen graag vóór 1
juli 2016.
De retour-service naar Nederland zullen we ook weer in 2016 gaan
inzetten. Spelregels hierbij zijn:
1) Wie het eerst komt, is zeker van een plaats in de bus.
2) Deelnemer mét fiets gaat vóór een deelnemer die alleen de fiets wil
retourneren; als de inhoud van de aanhanger groot genoeg is, kunnen ook
losse fietsen mee terug.
3) Kosten voor deelnemer mét fiets zijn € 90,= p.p. en voor een fiets
alleen zijn die € 20,=.
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Mocht je willen weten hoeveel een weekje fietsen voor onderwijs in derdewereldlanden jezelf gaat kosten dan is er op onze site een kleine begroting
gemaakt onder de knop ‘organisatie’.
Nieuwe bankrekeningnummers
In ons streven om zo weinig mogelijk kosten te maken en een duidelijke
scheiding te hebben tussen de organisatiekosten en de donaties voor de goede
doelen hebben we nu twee bankrekeningnummers geopend bij de Triodos bank.
Zie verder in de voetnoot van deze nieuwsbrief.
Geef a.u.b. aan de donateurs dit nieuwe bankrekeningnummer door.
Bij inschrijvingen en t.z.t. bij de betaling van de campingkosten graag het andere
rekeningnummer gebruiken.
Folders en posters
Harrolf Staal is weer bereid gevonden om voor ons het ontwerp voor de folders
en de posters te maken. Vanaf begin volgend jaar zullen ze weer beschikbaar
zijn. Mocht je alvast geïnteresseerd zijn dan kun je aan ons doorgeven hoeveel je
van elk wilt ontvangen.
Internetsite
Onze internetsite is op een groot aantal punten aangepast. In de nabije toekomst
zullen we nog een aantal zaken bijplaatsen zoals: beleidsplan 2016, jaarverslag
2015, nieuwsbrieven, persberichten, video en reiservaringen. Zie
www.therideoneducation.nl
Aanmelden
Dat kan natuurlijk vanaf nu! Zie het inschrijfformulier op onze site. Op dit
moment zijn er al 14 personen die te kennen hebben gegeven dat ze volgend
jaar weer mee willen fietsen en zijn er al drie nieuwe geïnteresseerden. Ook de
Rusland-route ná The Ride on Education heeft al belangstelling gekregen. Mocht
je nog vragen hebben: een mailtje is voldoende.
Oproep
Deze nieuwsbrief is verzonden aan alle oud-deelnemers en fietsenthousiastelingen die in het verleden interesse hebben getoond voor The Ride
on Education. Zou je de komende dagen/weken aan jullie achterban, familie,
vrienden, kennissen, buren, collega’s, facebook-vrienden en verenigingsleden via
e-mailadressen bestand, persoonlijke contacten, telefoontjes, twitter en op welke
andere manier dan ook, een oproep willen doen om vooral mee te fietsen voor
onderwijs in het ontwikkelingsland en het project van je eigen keus!!!
Bovendien verwachten we binnenkort natuurlijk ook jouw persoonlijke opgave
voor de 4de Ride on Eduaction.
Feestdagen
We willen jullie ten slotte hele prettige en gezellige Kerstdagen toewensen met
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familie en vrienden. Bovendien een prettige jaarwisseling en een heel goed en
vooral gezond 2016.

Geef je alvast op voor de 2016 fietstocht naar Goslar aan
de voet van het Harz-gebergte in Centraal-Duitsland!!
Met vriendelijke groet, mede namens René Huigens en Hugo Waalewijn
Klaas Willems
Secretaris stichting “The Ride on Education”.

PS
Mocht je in de toekomst geen nieuwbrief over The Ride on Education meer willen ontvangen, laat ons dat dan
via e-mail weten.
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