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Jaarverslag The Ride on Education 2016 

 

The RIDE, want we fietsen voor onderwijs, maar het klinkt  als The RIGHT. 

We vinden namelijk dat alle kinderen in de wereld recht hebben op goed onderwijs. 
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Van de voorzitter 

 

2016, het vierde jaar voor The Ride on Education. 
 

We zijn naar het westen geweest (2013, Schotland), naar het noorden (2014, Denemarken), het 

zuiden (2015, Reims, Noord-Frankrijk), dus moesten we voor deze 4e tocht wel oostwaarts fietsen, 

Duitsland in.  

Via of geïnspireerd door de Europa Radweg no.1 trokken we naar de noordrand van de Harz, naar de 

stad Goslar. 

Eerst richting Winterswijk, om vandaar grotendeels de R1 te volgen. 

 

Staan we op de kaart, zoals we vorig jaar met enthousiasme stelden? Ja zeker, inmiddels deden er 
(weer) 33 fietsers mee, voor maar liefst zes 'Goede Doelen': natuurlijk voor de bekende ‘(Naar) 
School In Haïti’, voor ‘Verre Naasten’, nu voor een school in Papua Indonesië en voor de scholen in 
‘Lusulu’, Zimbabwe; nu ook weer voor ‘Calcutta’ in Bangladesh, maar dit jaar ook voor 2 nieuwe 
projecten: in India voor ‘World Without Obstacles’ en voor ‘El Fuego’ in Peru. 
 

Totaal werd dit jaar bijna € 28.000,- bij elkaar gefietst, weer 10% meer 

dan in het voorgaande jaar. Daar kan dan nog de vermeerdering van 

de opbrengst door  Wilde Ganzen  bij opgeteld worden. 
           

 

Historie 

Het idee. Het idee voor sponsorfietstochten werd in 2012 geboren toen de 

voorzitter, René Huigens, geïnspireerd door het bordje ‘Welkom op de 

Drentse Hooglanden’, bedacht om een sponsorfietstocht naar de Schotse 

Hooglanden te organiseren.  

 

De actie. In 2013 is de stichting 'The Ride on Education' bij notariële akte 

opgericht. Daarmee waren er een formeel bestuur, statuten, een beleidsplan 

en huishoudelijk reglement, registratie bij de Kamer van Koophandel en bij 

de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor 

donaties aan de stichting 'The Ride on Education' aftrekbaar zijn voor de 

inkomstenbelasting. 

 
 
 

 
 

 

Resultaat 

De eerste fietstocht, in 2013, ging via IJmuiden en de oversteek naar Newcastle naar het hart van de 

Schotse Hooglanden; 23 ‘riders’ gingen van start, waaronder 4 jonge kinderen met 2 ouders, die de 

eerste 225 km tot IJmuiden mee reden.  

We fietsten in een kleine 14 dagen zo’n 700 km en dat bracht voor de drie primaire stichtingen 

waarvoor werd gefietst ( ‘Lusulu’, 'Naar School in Haïti’ en ‘Verre Naasten') een totaalbedrag op van  

€ 18.875,- (met vermeerdering van Wilde Ganzen zelfs bijna € 23.000). 

 

Het succes en het plezier zetten de bestuursleden aan om voor 2014 

opnieuw een Ride te organiseren. Na evaluatie besloten we een iets kortere 

tocht te plannen, korter in kilometers en in fietsdagen. We kozen als doel de 

Deense Hooglanden in het centrum van Jutland.  
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Het vervolg 

Opnieuw deden er 23 fietsers mee, vanuit de hele wereld (er reed namelijk in 2014 een Canadees 

mee!). Het was een prachtige maar af en toe zware tocht, zowel door de derde dag met zware 

regen, alsook door enkele lange en steile klimmetjes in het Deense deel van de route. 

In het najaar van 2014 werd ook deze tocht geëvalueerd en besloot het bestuur voor 2015 een 3e 

tocht te organiseren, nu in zuidelijke richting, naar Reims in Noord-Frankrijk. Een beetje spannend, 

langs de westrand van de steile Ardennen!   

34 fietsers deden mee, voor 4 Goede Doelen. Inderdaad een zware tocht, met (te) lange en (te) 

steile routes, en meerdere dagen bij hoge temperaturen. In totaal werd er dat jaar bijna € 25.000 bij 

elkaar getrapt (€ 27.500 na vermeerdering door Wilde Ganzen).  

We groeien gestaag door! 

 

                                          

 

 

 

 

Van de secretaris 

 

Verslag van activiteiten in 2016 

 

Bestuur en vergaderingen  

Dit vierde fietsjaar vergde wéér minder voorbereiding dan de voorgaande jaren: onze ervaringen uit 

het verleden (2013 t/m 2015) bleken een garantie voor het heden (2016) -en zoals het er nu naar 

uitziet zijn die ervaringen ook een waardevolle investering voor de toekomst.  

Het bestuur kwam in 2015 negen maal bijeen; zesmaal in de oude samenstelling en driemaal in de 

nieuwe. 'Oud' is: voorzitter René Huigens, secretaris Klaas Willems en penningmeester Hugo 

Waalewijn. Per 1 juli trad Klaas terug, werd Hugo secretaris en trad Herman Meijer uit Westerbork tot 

het bestuur toe, als penningmeester. Een en ander werd formeel gewijzigd bij de Kamer van 

Koophandel en bij de Triodosbank waar onze stichting haar bankrekeningen heeft. 
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Communicatie  

Naast de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden in de loop van het jaar veel zaken via de 

e-mail kunnen regelen; de nieuwsbrieven die onder de deelnemers en andere belangstellenden zijn 

verspreid, leggen daarvan getuigenis af. De nieuwsbrieven vormen ook de formele vastlegging van 

alle bestuursbesluiten en worden daarom (ook) in ondertekende vorm in het (papieren) archief 

bewaard. 

In 2016 zijn de externe contacten onderhouden door in totaal 7 nieuwsbrieven en 3 persberichten. Al 

deze documenten staan sinds kort op de website; datzelfde geldt voor alle nieuwsbrieven en 

persberichten sinds de oprichting van de stichting. 

De website wordt daarmee een steeds belangrijker vorm voor communicatie en berichtgeving. Zo 

staat de globale route voor 2017 inmiddels ook al op de website (www.therideoneducation.nl). 

De facebookpagina ‘The Ride on Education’ is weer onderhouden door PeppCreative uit Assen en 

Yvonne Drenth uit Hoogeveen.  

Vanaf het moment dat in het verslagjaar de eerste sponsorgelden binnenkwamen zijn de deelnemers 

via persoonlijke mails zeer frequent op de hoogte gehouden van de gelden die voor hen 

binnenkwamen.  

Het aantal goede doelen was dit jaar weer hoger dan in 2015. Er werd voor twee nieuwe stichtingen 

gefietst: naast 'Haïti', DVN, Lusulu en Calcutta nu ook voor 'El Fuego' (Peru) en 'World Without 

Obstacles' (India). 

Op 2 juni is een kennismakings- en voorlichtingsavond belegd voor alle (potentiële) deelnemers. 

 

Comité van Aanbeveling 

Jos van Kimmenaede is opgevolgd door wielrenster Fleur Nagengast uit Beilen. Wethouder Gert Jan 

Bent en Rabobank-directeur Roland Welles zijn ook dit jaar lid van het Comité van Aanbeveling 

gebleven, en hebben dat lidmaatschap ook al voor het jaar 2017 toegezegd. 

De heer Welles heeft de boekhouding van 2015 gecontroleerd op 17 februari 2016. 

 

Doel 

De stichting The Ride on Education organiseert jaarlijks één lange afstand fietstocht, met als doel het 

verwerven van sponsorgeld voor onderwijs aan kinderen in ontwikkelingslanden.  

Deze sponsorgelden worden zonder aftrek van kosten uitgekeerd aan de goede doelen waarvoor de 

deelnemers fietsen.  

Dit jaar was de afgelegde fietsroute iets korter dan in 2015: 580 kilometer naar de Harz, met als 

eindpunt een camping voorbij de stad Goslar.  
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Op zaterdag 16 juli vertrokken 33 fietsers vanaf het gemeentehuis in Beilen, uitgezwaaid door talloze 

belangstellenden. Ook de pers was aanwezig.  

Naast de fietsers was er begeleiding door een auto met aanhanger voor pechgevallen en voor ‘halve-

afstand’-rijders; chauffeur was weer Arie Schenkel. Gelukkig was er maar één valpartij, als gevolg van 

een onoplettende chauffeur die een fietsster over het hoofd zag.  

De fietstocht telde zeven fietsdagen en één rustdag, net zoals in 2014 en 2015. Het was een mooie 

route: eerst via fietsknooppunten tot aan Albergen (nabij Almelo), de dag daarna de grens over en 

van lieverlee door steeds heuvelachtiger landschap tot in het Harzgebergte: niet heel erg hoog maar 

wel met een aantal forse hellingen. Maar elke dag mooi weer! 

De sfeer was de hele tocht erg goed! Alle deelnemers kwamen veilig en goedgehumeurd op de 

eindbestemming aan.  

Mensen hielpen elkaar onderweg als het soms te warm was, of met een kleine reparatie. De 

rustpunten halverwege elke dagetappe met drinken en een versnapering boden steeds uitkomst: 

even de benen strekken, even zitten, wat drinken en eten, ervaringen uitwisselen. 

Op de eindcamping werd onder het genot van hapjes en drankjes alle deelnemers en begeleiders de 

‘Evitiam Prospere Trinus’ uitgereikt, een certificaat ('diploma') waaraan iedereen kan zien dat de 

tocht ook daadwerkelijk was volbracht. De dag erna keerden de meesten weer huiswaarts, met de 

begeleidende auto, met een extra ingehuurd personenbusje en met een privébus van de fa. Koflex te 

Beilen (met grote aanhangwagen voor de fietsen). Een aantal andere fietsers keerde per fiets 

huiswaarts, al dan niet met een omweg via Berlijn respectievelijk via Helsinki. 

 

Opbrengst sponsorgelden The Ride on Education: 

 

                                                                                                             Jaar Opbrengst inclusief

 
t.b.v. Stg. Lusulu 

2013 € 22.270 

2014 € 18.918 

2015 € 27.710 

2016 € 28.316 

totaal € 97.214 
 

Een resultaat om heel erg trots op te zijn!!       
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Van de penningmeester 

 Financieel jaarverslag stichting The Ride on Education 2016 

     Inkomsten   € € % 

Inschrijfgelden 
 

1.050,00 
  Retourservice 

 
840,00 

  Campingbijdrage 
 

2.368,00 
  Subtotaal  

  
4.258,00 11,64 

     Sponsorgeld TRoE 2015 
 

5.723,73 
  Sponsorgeld TRoE 2016 op naam stichting 

 
26.582,62 

  Sponsorgeld TRoE 2016 onbekend 
 

12,00 
  Subtotaal sponsorgelden 

  
32.318,35 88,36 

     Totaal inkomsten  
  

36.576,35 
 

     

     

     Uitgaven   € € % 

Bankkosten 
 

126,91 
  Onkosten volgauto/retourservice 

 
574,64 

  Kosten camping + versnaperingen 
 

2.142,70 
  Vooruitbetaalde campingkosten 

 
153,00 

  Drukwerk 
 

154,81 
  Routeboekje 

 
243,13 

  Organisatiekosten 
 

141,22 
  Subtotaal 

  
3.536,41 9,65 

     Uitbetaalde sponsorgelden TRoE 2015 
 

5.723,73 
  Batig saldo TRoE, verdeeld over 6 st. 

 
802,80 

  Onbekend, verdeeld over 6 stichtingen 
 

12,00 
  Stichting Naar School in Haïti 

 
8.766,61 

  Stichting Verre Naasten 
 

7.994,51 
  Stichting Lusulu 

 
850,00 

  Stichting Actie Calcutta 
 

2.200,00 
  Stichting World Without Obstacles 

 
5.967,50 

  Stichting El Fuego 
 

804,00 
  Subtotaal sponsorgelden 

  
33.121,15 90,35 

     Totaal uitgaven  
  

36.657,56 
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TOTAALOVERZICHT DONATIES 2016 

     

 
via TRoE batig saldo subtotaal rechtstreeks. Totaal 

  
+ onbekend 

   Stichting Naar School in Haïti 8.766,61 135,80 8.902,41 35,00 8.937,41 

Stichting Verre Naasten 7.994,51 135,80 8.130,31 430,00 8.560,31 

Stichting Lusulu 850,00 135,80 985,80 
 

985,80 

Stichting Actie Calcutta 2.200,00 135,80 2.335,80 
 

2.335,80 

Stichting World Without Obstacles 5.967,50 135,80 6.103,30 
 

6.103,30 

Stichting El Fuego 804,00 135,80 939,80 
 

939,80 

      Totaal ingezameld 26.582,62 814,80 27.397,42 465,00 27.862,42 

 

 

 

 

                
Calcutta (India)                                                           Lusulu (Zimbabwe) 

 

 

 

     

Op het Indiase platteland en    in Peru. 
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Vooruitblik: 

In 2017 fietsen we van zaterdag 22 t/m 29 juli vanuit Beilen via Zeeland naar Grimbergen, voorstadje 

van Brussel.  

 

Wikipedia: 

“Grimbergen is een plaats en gemeente in de provincie Vlaams-Brabant in België. De gemeente, die de 

benaming "Parel van Brabant" deelt met de Nederlandse dorpen Oisterwijk en Heeze, telt ruim 36.000 

inwoners. De patroonheiligeis Sint-Servaas. De gemeente wordt gerekend tot de streek Brabantse 

Kouters.” 

 

De totale afstand zal weer ongeveer 580 km bedragen, te fietsen in 7 etappes, met een rustdag op 

de woensdag. De etappes en de campings worden ook dit jaar door vrijwilligers verkend.  

 

Contactgegevens 

Stichting 'The Ride on Education'  

Lieving 5, 9411 TA Beilen  

Internet site: www.therideoneducation.nl  

E-mail: info@therideoneducation.nl 

Facebook: www.facebook.com/therideoneducation  

Telefoonnr. secretaris: 0593-543855 

Bestuur 

voorzitter: René Levinus Huigens, Holthe 20, 9411 TM Beilen 

secretaris: Hugo Waalewijn, Lieving 5, 9411 TA Beilen  

penningmeester: Herman Meijer, De Oostermaat 38,    Westerbork 

Financiële gegevens 

- RSIN / fiscaal nummer: 8525 32 507 

- ANBI verklaring: sinds 16-04-2013  

- Kamer van Koophandel nummer: 5732 5391 (inschrijving 26-02-2013) 

- Bankrekeningnummers IBAN:  

- voor inschrijving en campingkosten: NL96TRIO 0198 0100 36  

- voor donaties en sponsorgelden: NL96TRIO 2024 5833 50  

- BIC nr.: (t.b.v. buitenlands betalingsverkeer) TRIONL2U  

 

Het bestuur,  

R.L. Huigens, voorzitter 

H. Waalewijn, secretaris 

H.J.M. Meijer, penningmeester  

 

Februari 2017 

 

 

 

 


