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Jaarverslag The Ride on Education 2017 

 

RIDE ?  

Ja! Want we fietsen voor onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. 

 

of RIGHT? 

Ook! Want alle kinderen in de wereld hebben toch recht op goed onderwijs?! 

 

 

 
 Groepsfoto voor het gemeentehuis te Beilen; klaar voor de start! 
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Van de voorzitter 

 

2017, het eerste lustrum van de stichting The Ride on Education: voor de vijfde maal op rij 

organiseerden we een sponsorfietstocht voor onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. 

 

De grote 'windroos' (noord, oost, zuid en west) hadden we al gefietst. In het verslagjaar richtten we 

ons heel dapper zuidwestwaarts, langs de Veluwse randmeren, dwars door Zuid-Holland, langs de 

Zeeuwse kustlijn, via Vlaanderen naar Brussel, de Europesche hoofdstad.  

'Dapper', want in ons deeltje van de wereld waait de wind meestal uit het zuidwesten en was 

tegenwind te verwachten. En die kregen we! Vooral de eerste vier dagen, mèt de nodige Hollandse 

regen erbij. Na de rustdag aan de prachtige Zeeuwse kust gingen we evenwel met frisse moed 

verder.  

Die moed was nodig want de dag over de Oosterschelde-stormvloedkering, door de kop van 

Walcheren en na de pont bij Vlissingen langs de kustlijn van Zeeuws Vlaanderen, was beulswerk. Hier 

en daar werden creatief wat meer beschutte (en kortere) routes gevonden.  

Regen en wind hebben ons echter niet kunnen deren; soms uitgeput maar meestal ook met enige 

trots haalde iedereen zonder mankeren de afgesproken overnachtingplaatsen.  

 

Vijf maal is The Ride nu verreden. Voor een groeiende groep mensen zijn we inmiddels een vast 

onderdeel van het jaar.  

Het aantal deelnemers viel dit jaar een beetje tegen; was de groei van afgelopen jaren er uit? Kwam 

dat door de richting, de bestemming? Uit een gehouden enquête kwam dat niet duidelijk naar voren, 

maar komend jaar gaan we toch weer meer oostwaarts.  

24 deelnemers brachten € 24.000 bij elkaar, dat is qua opbrengst nauwelijks minder dan vorig jaar, en 

voor de 5 deelnemende stichtingen dus zeker niet teleurstellend.  

Deze waren dit jaar: ‘Naar School in Haïti’, ‘Verre Naasten’ (voor een school in Papoea, Indonesië 

resp. in Zuid Afrika), de scholen in Lusulu (Zimbabwe), ook weer voor de stichting 'Actie ‘Calcutta’  

(India) en voor de tweede keer voor  ‘World Without Obstacles’ (ook India). 

 

Historie 

 

Het idee voor sponsor fietstochten werd in 2012 geboren, toen de huidige 

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

Drentse Hooglanden’, bedacht een sponsorfietstocht naar de Schotse 

Hooglanden te organiseren.  

Dat idee groeide in korte tijd -samen met Hugo Waalewijn en Klaas 

Willems- uit tot de oprichting van de stichting The Ride on Education, 

organisator van de eerste sponsorfietstocht, naar de Schotse 

Hooglanden. 

De tocht was succesvol, zodat de drie grondleggers in 2014 besloten 

opnieuw een tocht te organiseren, ditmaal naar Jutland, Denemarken.  

Ook in de volgende jaren werd The Ride georganiseerd, altijd in de eerste 

week van de schoolvakanties Noord-Nederland. Altijd ten bate van een 

aantal onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. En ook steeds als 

tocht van 7 fietsdagen van ongeveer 75 km en 1 rustdag halverwege. 
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Een groeiend aantal deelnemers fietste mee, en er werd ook voor meer stichtingen gefietst.  

In 2015 fietsten we naar Reims in Frankrijk en in 2016 naar Goslar in Duitsland. 

Het vervolg is inmiddels bekend, tegen de wind in naar Brussel.  

De groep fietsers groeide gestaag naar 33 in 2016, en daalde in 2017 tot 24.  

De opbrengsten bedroegen dit jaar zo'n € 1.000 per deelnemer.  

In totaal is er in 5 jaar € 122.000 bij elkaar gefietst; die hele som is dus beschikbaar gekomen voor 

diverse onderwijsprojecten van genoemde stichtingen.  

De onkosten voor de tocht en van de organisatie komen geheel ten laste van de deelnemers; de 

financiële (sponsor-)oogst komt dus voor 100% ten goede van de projecten. 

Het aantal stichtingen waarvoor de deelnemers fietsten en zich lieten sponsoren groeide naar 5. 

In de komende jaren willen we doorgaan met organiseren van deze tochten, waarbij een groei tot ca. 

50 deelnemers wordt overwogen. En meer deelnemers betekent meestal ook meer ontvangende 

stichtingen. Op dit moment van schrijven (begin 2018) hebben zich alweer 3 nieuwe stichtingen 

aangemeld om mee te doen -en dus fietsers te leveren. 

 

En 2018? Op naar Trier!!                                           

René Huigens, voorzitter. 

 

 

 

 

 

 
    In 2018 fietsen langs rivier de Moezel?                                     

 

 

Opbrengsten The Ride on Education: 

 

Jaar Opbrengst inclusief 

 
t.b.v. Stg. Lusulu 

2013 € 22.270 

2014 € 18.918 

2015 € 27.710 

2016 € 28.316 

2017 € 24.607 

totaal € 121.821 
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Van de secretaris 

 

Verslag van activiteiten 

 

Vergaderingen 

Ter voorbereiding en afronding van het lustrumjaar 2017 vergaderde het bestuur zes maal; 

tussendoor werd veel gecommuniceerd en geregeld via de e-mail. 

Ook met de achterban werd veel per e-mail gecommuniceerd.  

Met ‘achterban’ bedoelen we: de fietsers van de afgelopen jaren, de stichtingen waarvoor werd 

gefietst, sponsors en een honderdtal andere belangstellenden annex potentiële fietsers. 

  

Communicatie  

De verslagleggingen vanuit de bestuursvergaderingen zijn vastgelegd in nieuwsbrieven die naar de 

achterban zijn verspreid. Het ging dit jaar om 6 nieuwsbrieven, gedateerd: februari, mei, 21 juni, 19 

juli, augustus (per abuis staat in de kop 19 juli) en 12 oktober.  

Aan de lokale media in Beilen en Drenthe zijn enkele korte persberichten gezonden, waarmee we de 

plaatselijke pers hebben bereikt. 

De website www.therideoneducation.nl en de facebookpagina ‘The Ride on Education’ zijn weer 

belangeloos onderhouden door Jorrit Pepping van PeppCreative uit Assen en deelnemer Yvonne 

Drenth uit Hoogeveen. 

In het bestuur is het volgende gewijzigd: Klaas Willems is teruggetreden en als secretaris opgevolgd 

door penningmeester Hugo Waalewijn; in de vacature voor penningmeester is voorzien in de 

persoon van Herman Meijer. Voorzitter René Huigens heeft aangegeven per 1 januari 2018 te willen 

terugtreden. 

In het Comité van Aanbeveling is wielrenster Fleur Nagengast de heer Jos van Kimmenaede 

opgevolgd. 

Na april zijn de deelnemers nagenoeg wekelijks op de hoogte gehouden van de binnengekomen 

sponsorgelden. Via een persoonlijke mail werd doorgegeven hoeveel en door welke sponsor t.b.v. 

welk goed doel was gestort.  

De deelnemers fietsten dit jaar voor 5 verschillende goede-doelen: de stichtingen ‘Naar School in 

Haïti’, ‘Verre Naasten’, ‘Actie Calcutta’, ‘Lusulu’ en ‘World without Obstacles’. 

 

Doelactiviteit 

De stichting The Ride on Education organiseert jaarlijks één (langeafstand-)fietstocht. We fietsten dit 

jaar vanuit Beilen dwars door Nederland naar de kust bij Haamstede, langs zee tot Knokke en daarna 

langs kanalen en rivieren tot in Grimbergen, voorstadje van Brussel. Circa 600 kilometer in totaal.  

Het primaire doel was (wederom) sponsorgelden bijeenbrengen voor goede doelen die in 

ontwikkelingslanden het onderwijs aan kinderen stimuleren. Ondanks het wat kleinere 

deelnemersveld (24 fietsers, tegenover 33 in 2016) werd gemiddeld per persoon ca. € 1.000 aan 

sponsorgeld binnengebracht.  

Op zaterdag 22 juli vertrokken 7 dames en 17 heren, in de leeftijd van 12 tot en met 72 jaar, vanaf het 

gemeentehuis in Beilen, uitgezwaaid door talloze belangstellenden, de pers en ons CvA-lid Fleur 

Nagengast.  

Er was begeleiding van een chauffeur, Arie Schenkel, met auto en aanhanger voor pechgevallen, 

voor eventuele ‘halve-afstand’ rijders en voor de retour-Nederland service. Gelukkig waren er geen 

http://www.therideoneducation.nl/
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ongelukken of ernstige pechgevallen, mede omdat in dit deel van de wereld de wegen en fietspaden 

goed gebaand zijn. 

Van de 24 deelnemers waren er 22 die in een of meer voorgaande jaren de tochten naar Schotland, 

Denemarken, Frankrijk en/of Duitsland  hadden gereden.  

In dit 1e lustrumjaar fietsten 3 personen voor de 5e maal mee, 4 voor de 4e keer, 5 voor de 3e keer, 10 

voor de 2e keer en 2 voor de 1e keer. De chauffeur ging voor de 4e maal mee. 

De fietstocht telde zeven fietsdagen en één rustdag tussendoor.  

Tijdens een gezellige afsluitende bijeenkomst op de eindcamping werd, onder het genot van een 

hapje en een drankje, alle deelnemers en de begeleider de ‘Evitiam Prospere Trinus’ uitgereikt: een 

tastbare herinnering in de vorm van een ‘certificaat’ waaraan iedereen kan zien dat de tocht ook 

daadwerkelijk was volbracht. 

 

 

Vooruitblik: 

In 2018 zijn we van plan om van 21 tot en met 28 juli van de Drentse Hooglanden (hoofdstad Beilen) 

naar Trier aan de Moezel te fietsen, ooit enige tijd hoofdstad van het hele West-Romeinse Rijk.  

De totale afstand zal maximaal ongeveer 550 km zijn (7 fietsdagen à 75 à 80 km) en zal zoals elk jaar 

verdeeld zijn in 7 etappes en een rustdag. En ook in 2018 worden de etappes en de campings vooraf 

door vrijwilligers verkend. 

 

                  

             Trier, eindbestemming 2018. 

 

 

Hugo Waalewijn, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Romeinse_Rijk
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Stichtingen 

 

         
    Kinderen gaan naar school in Haïti,                                           in Papua 

 

 

                
Calcutta (India),                                                                           in Lusulu (Zimbabwe).   

 

 

en bij World Without Obstacles, India  © Leonie Broekstra sept.2017 
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Kort fotoverslag 

Bij het terugblikken op The Ride on Education 2017 mogen enkele foto’s van de tocht natuurlijk niet 

ontbreken. 

      
Onder luid applaus gingen we van start!                                                           Kennismaken op de camping, dag 1      

 

 

 

Donkere lucht boven de centrale pauzeplek, dag 3 

 

 
Het is prachtig fietsen langs de Zeeuwse kust! 

 

 
We fietsten ook over de Deltawerken! 
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Na veel regen, zon! Hier de centrale pauzeplek van dag 7, met o.a. de jongste fietsers. 

 

 

Van de Penningmeester 

     
Financieel jaarverslag stichting The Ride on Education 2017 
 

Inkomsten   € € % 

Inschrijfgelden  770,00   

Retourservice  720,00   

Campingbijdrage  1.782,00   

Rente 2017  6,95   

Subtotaal    3.278,95 13,76 

Sponsorgeld TroE 2017 op naam stichting  20.546,38   

Subtotaal sponsorgelden   20.546,38 86,24 

Totaal inkomsten    23.825,33  
Uitgaven   € € % 

Bankkosten  140,88   

Onkosten volgauto/retourservice  881,30   

Kosten camping + versnaperingen  1.420,66   

Vooruitbetaalde campingkosten  0,00   

Drukwerk  284,35   

Routeboekje  150,00   

Organisatiekosten  400,95   

Subtotaal   3.278,14 14,93 

     

Stichting Naar School in Haïti  5.346,23   

Stichting Verre Naasten ZATHU  930,22   

Stichting Verre Naasten IOGRP  6.781,93   

Stichting Lusulu  0,00   

Stichting Actie Calcutta  2.198,00   

Stichting World Without Obstacles  3.422,00   

Subtotaal sponsorgelden   18.678,38 85,07 

Totaal uitgaven    21.956,52  
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Balans     

Activa   31-12-2017 31-12-2016  

Liquide middelen  2.346,83 349,47  

Vooruit betaalde facturen    153,00  

Subtotaal  2.346,83 502,47  

Passiva   31-12-2017 31-12-2016  

Saldo t.b.v. reserve  350,28 502,47  

Voorzieningen aan ‘Goede doelen’  1.868,00   

Nagekomen sponsorbijdragen  128,55   

Subtotaal  2.346,83 502,47  
 

 

Toelichting:  

De liquide middelen bestaan uit het positieve saldo van de organisatiekosten 2017.  

Conform het reglement wordt een bedrag van maximaal € 500,00 uit het saldo van de organisatiekosten 

als reserve aangewend t.b.v. de organisatie van de sponsorfietstocht in het daarop volgende jaar.  

Dit bedrag is voor 2018:  € 350,28. 

De stichting heeft geen materiële bezittingen.  

     

TOTAALOVERZICHT DONATIES 2017     

 via TroE rechtstr. Totaal  

     

Stichting Naar School in Haïti 5.346,23 210,00 5.556,23  

Stichting Verre Naasten IOGRP 6.781,93 697,00 7.478,93  

Stichting Verre Naasten ZATHU 930,22  930,22  

Stichting Lusulu 1.868,00 315,00 2.183,00  

Stichting Actie Calcutta 2.198,00 100,00 2.298,00  

Stichting World Without Obstacles 3.422,00 1.649,00 5.071,00  

     

 20.546,38 2.971,00 23.517,38  

     
 

Herman Meijer, penningmeester 

 

 
De kascontrole is uitgevoerd door onze ambassadeur Roland Welles, directeur Rabobank Coevorden 
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Contactgegevens stichting The Ride on Education 

Adres:    Lieving 5, 9411 TA Beilen 
Internet site:   www.therideoneducation.nl 
E-mail:    info@therideoneducation.nl 
Facebook:  www.facebook.com/therideoneducation 
Telefoonnr. :   0593-543855 

Bestuur:  
Voorzitter:      René Huigens, Holthe 20, 9411 TM Beilen  

Secretaris:            Hugo Waalewijn, Lieving 5, 9411 TA Beilen 

Penningmeester: Herman Meyer, De Oostermaat 35, 9431 TW Westerbork 

Financiële gegevens stichting The Ride on Education: 

RSIN / fiscaal nummer:   8525 32 507 
ANBI-verklaring:    sinds 16-04-2013 
Kamer van Koophandel:   5732 5391 (per 26-02-2013 ingeschreven) 
Bankrekeningnummers: 

 –  voor inschrijving en campingkosten: NL96TRIO 0198 0100 36 

 –  voor donaties en sponsorgelden:  NL96TRIO 2024 5833 50 

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

 

Groepsfoto bij eindcamping. 

 

 


