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Jaarverslag The Ride on Education 2020

Voorwoord – van de voorzitter
Dit jaar zou de achtste editie van The Ride on Education plaatsvinden. Van zaterdag 4 juli t/m
zaterdag 11 juli 2020 zouden we van het Deutsche Eck te Koblenz (D) naar Hoek van Holland fietsen;
een kleine 600 kilometer. Echter, eind april werd tijdens de persconferenties omtrent Covid-19
bekend gemaakt dat we allemaal zoveel mogelijk moesten thuisblijven, heel grote groepen in ieder
geval tot 1 september. Ook werd toen gezegd dat we misschien wel voor de rest van dit jaar (en
langer?) 1½ m afstand moesten bewaren. Op dat moment was nog niet te voorspellen hoe de
situatie begin juli, tijdens de tocht, zou zijn. Zouden campings geopend zijn? Zouden toiletgebouwen
en eetgelegenheden geopend zijn? Daarom hebben wij, het bestuur, eind april besloten de tocht niet
door te laten gaan.
Vanwege het coronavirus was er dit jaar dus geen gezamenlijke fietstocht. Om toch wat te kunnen
betekenen voor de stichtingen die zich inzetten voor onderwijs in ontwikkelingslanden, werden er
gelukkig wel alternatieve acties gehouden die fietsers zelf organiseerden, uiteraard de
Coronamaatregelen in acht nemend. Zo werd er bijv. gefietst op een hometrainer, er werd 250
kilometer op één dag gefietst (van Arnhem naar Zwolle en terug), 300 kilometer in 24 uur door het
noorden van Nederland en door de Elfstedentocht heen en terug te fietsen meer dan 500 kilometer
in enkele dagen. Anderen benaderden gewoon hun sponsors van voorgaande jaren met de vraag nu
ook bij te dragen voor de goede doelen.
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Fietsen en sporten in Haïti
In Haïti waren Marijke, Kathia, Genia, Kettie, Stephanie, Woodjina e.a. actief door bij de school te
sporten en door te fietsen op een hometrainer. Zo wordt er toch geld ingezameld, wat nodig is om
het goede werk voort te kunnen zetten.

300 km. fietsen in 24 uur – 27 augustus
Marnix Schenkel fietste eerder ook al mee met The Ride
on Education en heeft dit jaar zelf een alternatieve tocht
bedacht: een route van 300 km. in 24 uur fietsen. Op
onze Facebookpagina is een samenvatting te lezen die
Marnix heeft geschreven. In het kort: de eerste 107
kilometer waren appeltje eitje volgens Marnix, wat
voornamelijk kwam door het fijne weer en de mooie
natuur. Zijn eerste lange stop was op Lauwersoog en
vervolgens was het nog 4,5 uur fietsen naar de volgende
lange stop, wat een erg zwaar stuk was. Overdag fietste
Marnix veel over verharde paden, maar dat was `s
avonds in het donker wel anders. Marnix ploeterde flink
over de klinkerpaden. Tegenwind en zadelpijn (na al 18 uur op het zadel gezeten te hebben!)
maakten het er ook niet makkelijker op. Eenmaal in Beilen aangekomen zat Marnix al op 250
kilometer, helemaal uitgeput. Het laatste stuk leek hem vervolgens wel appeltje eitje, maar door
tegenwind en protesterende knieën viel ook dat stuk nog erg tegen. Om 11.50, net op tijd om het
binnen de 24 uur te halen, bereikte Marnix zijn eindpunt: Assen. Marnix vat het als volgt samen: “Het
was een mooie tocht maar wel erg zwaar, maar dat had ik ook wel verwacht natuurlijk.” Marnix
fietste voor het Thusano Studiefonds (Verre Naasten), om meer jongeren in Zuid-Afrika naar school
te helpen en werd onderweg ondersteund door zijn vader, Arie Schenkel, die velen zullen kennen van
de tochten waarbij hij bestuurder was van onze begeleidende wagen. Een diepe buiging voor Marnix
voor deze monstertocht! Wat een enorme prestatie!
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Elfstedenroute: 503 km. gefietst!
Wim en Janny Hakkert fietsten al veel vaker mee met The Ride on Education. Nu hebben ze een
alternatieve tocht gefietst van wel 503 kilometer! Ze hebben de Elfstedenroute gefietst, heen en
terug! Janny: "De afstand was 240km., maar wij hebben hem heen en terug gefietst en 503 km.
afgelegd. Er stond af en toe een flinke wind. Dank aan de sponsoren!" Wim en Janny hebben gefietst
voor Stichting naar School in Haïti.

250 km. gefietst voor Verre Naasten – 3 juli
Richan was al van plan dit jaar mee te fietsen met The Ride on Education, maar helaas gooide Corona
roet in het eten. Maar gefietst is er wel! En hoe!
Richan Postmus, Henk van Biessum, Edwin Hoogstede en Henk Spoelstra fietsten op 3 juli 250 km.
door Midden-Nederland. Het viertal haalde daarmee geld op voor het Thusano Studiefonds, een
studiebeurzenprogramma voor Zuid-Afrikaanse jongeren die nauwelijks tot geen financiële middelen
hebben om te kunnen studeren. Dankzij een beurs van Thusano kunnen zij tóch studeren! Alle edities
van The Ride on Education is er gefietst voor Verre Naasten en de afgelopen jaren kwamen er ook
filmpjes binnen vanuit Zuid-Afrika met aanmoedigingen en dankwoorden voor de fietsers voor dit
doel. Richan en zijn kompanen fietsten vanuit Arnhem door de Betuwe naar Achterveld. Vanaf daar
ging het over de Veluwe naar Zwolle. In Zwolle wachtte een lunch op ze bij het kantoor van Verre
Naasten. Ze hadden er toen al 175 km. op zitten en hebben vervolgens weer koers gezet naar
Arnhem; nog eens 85 km. In totaal 250 km. op één dag... Een groot applaus voor deze heren!
Normaal fietsen we dat niet in één dag bij The Ride on Education. Een hele knappe prestatie!
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Alle acties hebben geresulteerd in een eindstand van 12.705 euro! Voor de stichting 'Naar School in
Haïti' is dit jaar € 7.452,12 bij elkaar gebracht; voor de stichting 'Verre Naasten' is € 4.846,45 bij
elkaar gebracht en voor de stichting 'Lusulu' € 406,45. Een prachtige eindstand, zeker voor een jaar
waarin zo veel gaande is in de wereld!
De route die voor dit jaar gepland stond, schuift door naar volgend jaar. We hopen dat de tocht dan
wel weer door kan gaan! We fietsen dan van 10 t/m 17 juli van Koblenz naar Hoek van Holland. De
campings die we dit jaar benaderd hebben, vragen we of we in 2021 ook weer/nog steeds welkom
zijn.
De eerste aanmelding is alweer binnen! Het aanmeldformulier is op onze website te vinden.
Yvonne Drenth, voorzitter

Van de secretaris
Verslag van activiteiten
Vergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2020 geen enkele maal fysiek, maar communiceerde per e-mail.
De tocht vanaf Koblenz naar Hoek van Holland, voorgenomen van 4 t/m 11 juli, moest vanwege de
corona-pandemie worden gecanceld. Alle campings waren weliswaar besproken en een aantal
fietsers had zich eind 2019 of begin 2020 al formeel aangemeld en zijn inschrijfgelden betaald, maar
het was allemaal voor niets. Onze achterban is geïnformeerd dat het helaas niet anders was, en daar
had men alle begrip voor.
In de (enige) nieuwsbrief van 2020, gedateerd 9 oktober 2020, is dat nog eens gedetailleerd
herhaald. Maar die nieuwsbrief was ook bedoeld om de (potentiële) fietsers hartelijk te bedanken
voor het gegeven dat door veel individuele acties voor alle goededoelen -ondanks dat er geen
gezamenlijke fietsweek is geweest- toch maar liefst € 12.705 bij elkaar is gesprokkeld.
Zie verderop het financiële overzicht van onze penningmeester.
Het verschil tussen deze sponsoropbrengst en het overzicht van de penningmeester komt voort uit
het gegeven dat sommige fietsers hun sponsorgeld rechtstreeks naar de goededoelen hebben
overgemaakt; die bedragen blijven dus buiten onze boeken maar het zijn wél bedragen die door
'onze' fietsers zijn geworven.Om bij de financiën te blijven: het werkbudget voor organisatorische
activiteiten is tot een laag niveau (ruim € 200) gedaald, omdat we wel kosten hadden maar geen
inkomsten.
In de nieuwsbrief is al aangekondigd dat de plannen voor 2020 in hun geheel doorschuiven naar
2021, in de verwachting dat in juli 2021 (van 10 t/m 17 juli) de beperkende maatregelen voor onze
fietstocht zullen zijn vervallen.
De gegevens op de website zijn inmiddels aangepast naar de situatie voor 2021.
Hugo Waalewijn, secretaris

STICHTING THE RIDE ON EDUCATION

JAARVERSLAG 2020

Van de Penningmeester

Financieel jaarverslag stichting The Ride on Education 2020
Inkomsten

€

Inschrijfgelden (CD)

€

%

35,00

Retourservice

0,00

Campingbijdrage

0,00

Rente 2019

0,00

Subtotaal

35,00

0,37

Subtotaal sponsorgelden

9.453,02

99,63

Totaal inkomsten

9.488,02

Sponsorgeld TRoE 2020 op naam stichting

8.981,02

Vooruit betaalde sponsorgelden 2020

332,00

Vooruit betaalde inschrijfgelden 2020

140,00

Uitgaven
Bankkosten

€

€

169,14

Onkosten volgauto/retourservice

0,00

Kosten camping + versnaperingen

0,00

Vooruitbetaalde campingkosten

0,00

Drukwerk - flyers
Routeboekje
Organisatiekosten

%

50,00
0,00
113,89

Subtotaal

333,03

3,58

Subtotaal sponsorgelden

8.981,02

96,42

Totaal uitgaven

9.314,05

Stichting Naar School in Haïti

7.452,12

Stichting Verre Naasten Thusano

1.122,45

Stichting Lusulu

406,45
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Balans

31-L2-7420

31.-L2-2419

739,87

696,90

739,87

696,90

228,r7

538,68

Vooruit betaalde sponsorgelden

332,00

96,00

Vooruit betaalde insehríjfgelden

140,00

35,00

Voorzieningen aan' Bankkosten'

39,70

27,22

739,87

696,90

Activa

Liquide middelen

Vooruit betaalde facturen

Subtotaal

Passiva

Saldo t.b.v. reserve

Voorzieningen aan 'Goede doelen'

Subtotaal

Overzicht donaties 2020

TOTAALOVERZICHT DONATIES 2O2O

Stichting Naar School in Haiti
Stichtíng Verre Naasten Thusano

Stichting Lusulu

via TRoE

rechtstr.

7.452,L2

!.L22,45

0,00

Totaal

7.452,L2
4.846,45

3.724,0A

4A6,45

0,00

4A6,45

8.98L,A2

3.724,A4

12,705,02

Toelichting;
De liquide middelen bestaan uit het positieve saldo van de organisatiekosten 2020 en

Vooruitbetaalde inschrijfgelden en nog niet uitbetaalde sponsorgelden.
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
ln het daarop volgende jaar. Dit bedrag is voor 2021: € 228,L7 .
Herman Meijer, penningmeester
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