Beleidsplan Stichting Enjoy the Ride Nijmegen 2016 – 2019
Inleiding
Enjoy the Ride betekent “Geniet van het leven” en dat is toch ieders motto? Dat motto is heel normaal als
je gezond bent, maar niet meer als je kanker krijgt. Die ingrijpende ziekte maakt van ieders “Ride” een
zware beproeving.
Wanneer je jong-volwassen bent en kanker krijgt dan loop je tegen specifieke problemen aan op het gebied
van werk, studie, relaties, vruchtbaarheid, hypotheken, verzekeringen, sporten en noem maar op. Zo ook
Tim Nouws en Bregje Peeters. Op basis van hun eigen ervaring wilden ze iets doen voor hun
leeftijdsgenoten de AYA’s (de groep kankerpatiënten van 18 tot 35 jaar).
Bregje en Tim hebben in 2016 de Stichting Enjoy the Ride opgericht die een jaarlijks evenement
organiseert om daarmee geld in te zamelen voor de groep AYA’s in de regio Nijmegen. Een jaarlijkse
fietstocht rondom Nijmegen met drie afstanden: voor gezinnen met kinderen; voor mooi weer fietsers en
voor wielrenners. En daarna samen eten van de BBQ. Enjoy the Ride betekent dan “Geniet van de tocht”!
Een prachtige combinatie van sporten én het leven vieren.
Doelstelling Stichting
De stichting heeft als doel het middels een (jaarlijks) fietsevenement inzamelen van geld voor een door het
bestuur van de stichting jaarlijks vast te stellen goed doel en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel hoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen
van de stichting.
Missie
De stichting richt zich op jongeren en jongvolwassenen met kanker in Nijmegen en de omliggende regio en
beoogt hun kwaliteit van leven te behouden c.q. te verbeteren.
Werkzaamheden
Teneinde doelstelling en missie te realiseren verricht de stichting o.m. de volgende werkzaamheden:
- met financiële middelen ondersteunen van projecten, acties, stichtingen etc. die passen binnen de
doelstelling en de missie van de stichting;
- bekendheid geven aan de stichting en de jaarlijkse goede doelen;
- werven van gelden bij publiek, bedrijven en organisaties;
- aantrekken van donateurs en sponsoren;
- organiseren van een (jaarlijks) fietsevenement;
- beheren van een website, gebruiken social media en onderhouden van perscontacten.
Goede doelen
In 2016 is als Goed Doel gekozen voor Alpe d’Huzes. Aan deze instelling kon € 2350,- worden
overgemaakt.
Voor 2017 en 2018 willen we bekendheid geven aan de groep jong-volwassenen met kanker én een
opbrengst van €10.000,- bereiken. Het feitelijk gerealiseerde bedrag gaan we samen met de Stichting
Tegenkracht inzetten om AYA’s in Nijmegen en omgeving een sport-op-maat programma aan te bieden
onder gespecialiseerde begeleiding. Verantwoord sporten tijdens en na de behandelingen is voor
kankerpatiënten ontzettend belangrijk. Met een goede conditie kunnen zij de behandelingen beter aan en
herstellen ze na afloop sneller. De Stichting Tegenkracht is er in gespecialiseerd om kankerpatiënten bij het
sporten op de juiste manier te begeleiden.
Algemeen nut
De stichting beoogt het algemeen nut.
Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.
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Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit een of meerdere natuurlijke personen. Ten hoogste de
helft van het aantal bestuursleden mag met een andere bestuurder een familieband hebben.
De stichting heeft een bestuur bestaande uit 5 personen:
- Manon Peeters
voorzitter
- Tim Nouws
secretaris
- John Peeters
penningmeester
- Michiel Houkes
bestuurslid
- Ron Kersten
bestuurslid.
Beloning
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting werkt verder ook alleen
met vrijwilligers en zij ontvangen evenmin een beloning voor hun werkzaamheden.
Financien, registratie en administratie
Registratie en administratieve organisatie
De Stichting Enjoy the Ride is gevestigd in Nijmegen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 65608631 en bij de Belastingdienst onder RSIN 8561.84.214.
Administratie
De stichting houdt een administratie bij waaruit blijkt dat er geen beloning aan bestuurders en andere
personen worden verstrekt; de aard en omvang van de kosten voor werving en beheer en andere door de
stichting gemaakte kosten; de aard en omvang van de inkomsten en het aangehouden eigen vermogen ten
behoeve van de continuïteit van de stichting. Jaarlijks worden deze gegevens gecontroleerd door het
bestuur en goedgekeurd. Begroting, jaarrekening en besteding van de opbrengst wordt jaarlijks op de
website geplaatst.
Beheer en besteding van het vermogen
Het eigen vermogen blijft beperkt tot een klein vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting.
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een bankrekening. Met dit vermogen mogen geen
beleggingen worden gedaan.
De bankrekening van de stichting is NL 36 Rabo 0309 8452 46.
Liquidatiesaldo
Statutair stelt het bestuur bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.
Een batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling. Dit conform de richtlijnen van de Fiscus met betrekking tot algemeen nut beogende
instellingen met een soortgelijke doelstelling.
Contact
Contactpersoon en bezoekadres van de stichting is:
John Peeters
Oude Graafseweg 224
6543 PZ Nijmegen
De stichting is bereikbaar onder mailadres: info@enjoytheridetour.nl
De website van de stichting is: http://www.enjoytheridetour.nl
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