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Stichting Enjoy the Ride
gevestigd te Nijmegen
Voorwoord
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 jongvolwassen 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. De Stichting wil meer
bekendheid geven aan de problematiek van de AYA' s. Ze organiseert een jaarlijks
evenement om daarmee geld in te zamelen voor de doelgroep in de regio Nijmegen. Een
jaarlijkse fietstocht rondom Nijmegen met meerdere afstanden: voor gezinnen met
kinderen; voor "mooi weer fietsers" en voor wielrenners.
En daarna samen eten, wat drinken en van muziek genieten. Enjoy the Ride betekent dan
“Geniet van de tocht”! Een prachtige combinatie van sporten én het leven vieren.
De Stichting Enjoy the Ride presenteert het jaarverslag 2017. In dit jaar vond de 2e editie van
ons evenement plaats. Een mooi en succesvol evenement dankzij de inzet van ons Team en
de vele vrijwilligers.
Hartelijk dank allemaal!
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Stichting Enjoy the Ride
gevestigd te Nijmegen
1. Verslag van het bestuur

Op 17 april 2017 vond de 2e editie van het fietsevenement Enjoy the Ride plaats. Het was
een zeer geslaagde uitvoering met ruim 500 deelnemers en een opbrengst van € 15.000,Deze opbrengst is via Stichting Tegenkracht besteed aan sport-op-maat programma's voor
jongvolwassenen met kanker in de regio Nijmegen.
Met Enjoy the Ride als evenement willen we:
- inwoners van Nijmegen en omgeving laten bewegen en sporten én een leuke dag bezorgen;
- bekendheid geven aan de groep jong-volwassenen met kanker en hun specifieke
problematiek;
- én jaarlijks een flink bedrag bijeen brengen ten behoeve van een lokaal goed doel.
Er is bewust gekozen voor een lokaal doel om de verbinding tussen evenement en doel zo
sterk en transparant mogelijk te maken.
Toelichting op de belangrijkste posten in de jaarcijfers
- Inschrijvingen. Het aantal inschrijvers was in 2016 ongeveer 300 en dat werden er in 2017
ongeveer 500. Daarmee en door het inschrijfgeld te verhogen naar € 20,- stegen deze
inkomsten naar € 11.660,- Donaties. De donaties in 2017 waren in overwegende mate afkomstig van familie en
vrienden van Wout Eggink. Helaas overleed Wout vlak voor Enjoy the Ride en de familie koos
onze Stichting als goed doel. We zijn zeer dankbaar voor deze ruime giften. De post donaties
steeg hierdoor van € 1.170,- in 2016 naar € 6.914,- in 2017.
- Sponsoring. De post sponsoring steeg in 2017 naar € 9.750,- en is afkomstig van een aantal
MKB-zaken in de regio en enkele grote bedrijven.
- Kosten evenement. De kosten van ons evenement bleven in 2017 beperkt tot € 5.930,-. Dit
was mogelijk door de ruime sponsoring in natura.
Onze sponsoren in 2017 waren:
- Café St Anneke
- Café Eten en Drinken
- Bureau Elastiek
- O-Ticket
- Bubbles Hygiëneservice
- Stormgevers
- Multibeeld Media Producties
- Drukkerij Luxor
- Stichting Ox
- Buurtmarkt Breedeweg
- Maxim Sportvoeding
- Prokx
- Bovemij
- De Blaauwe Druif
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vervolg sponsoren:
- Feestenzo
- NEC
- de Venster Fotografie
- Stipbike
- Donka design
- de Bruin en de Bruin
- Kopshout
- websitedesign door Jochem de Groot
en de volgende grote sponsoren
- Brouwerij Jopen
- Rabobank Coöperatiefonds.
Het bestuur dankt alle donateurs hartelijk voor hun giften.
Vaststelling Jaarverslag Het bestuur heeft de jaarcijfers uit dit verslag laten controleren en
vervolgens het verslag vastgesteld. vastgesteld. De verklaring over de jaarcijfers en het
bestuursbesluit over de vaststelling van het jaarverslag zijn gepubliceerd op de website van de
Stichting Enjoy the Ride.
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2. Toekomst
Nieuwe afstanden
Op 22 april 2018 vindt de 3e editie van het evenement Enjoy the Ride plaats. Nieuw is dat
er dan aan 4 fietsafstanden kan worden meegedaan:
- 10 km voor gezinnen met kinderen
- 30 km voor de zondagmiddagfietsers
- 60 km voor de sportieve fietsers
- 100 km voor de getrainde toefietsers en wielrenners.
Sport-op-maat programma
De opbrengst van 2017 en 2018 zetten we in om samen met de Stichting Tegenkracht aan
de Nijmeegse jongvolwassenen met kanker (AYA’s) een sport-op-maat programma te
bieden met 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.
Het sport-op-maat programma begint met een intake bij Tegenkracht. Op basis van de
medische gegevens, de belastbaarheid, fysieke testen, vragenlijsten en het ambitieniveau
van de patiënt, wordt een maatprogramma samengesteld. Uitvoering van het programma is
in de woonplaats van de patiënt onder begeleiding van een fysiotherapeut met een
oncologische aantekening.
Samenwerken met ROC Nijmegen
Een van de uitvoeringsplaatsen van het sport-op-maat programma is de Fysioo, gehuisvest
in het ROC. Het ROC leidt o.a. studenten op tot sportinstructeur. De samenwerking van
Enjoy the Ride met de Fysioo leidt er naar verwachting toe dat deze studenten kunnen
ondersteunen bij het sport-op-maat programma. We hopen met het ROC een
onderwijsmodule “omgaan met oncologische patiënten” te ontwikkelen. Bijkomend
voordeel is dat de studenten kennismaken met de problematiek van leeftijdsgenoten.
Samenwerken met het Radboudumc
Het Radboudumc heeft op initiatief van patiënten een AYA-poli en AYA-lounge ingericht.
AYA betekent Adolescent & Young Adult, de jongvolwassene tussen 18 en 35 jaar met
kanker.
AYA’s hebben binnen het Radboudumc nu een eigen omgeving voor het delen van
ervaringen, gevoelens en kennis over hun ziekte. Zij kunnen ook gebruik maken van
professionele hulp en ondersteuning.
Stichting ‘Enjoy the Ride’ werkt samen met de AYA community om aandacht te genereren
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3. Organisatie
KVK
Anbi
Adres
Mail
Website

3.1 Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

65608631
8561.84.214
Oude Graafseweg 224
6543 PZ Nijmegen
info@enjoythe ridetour.nl
http://www.enjoytheridetour.nl

Manon Peeters
John Peeters
Tim Nouws
Michiel Houkes
Ron Kersten

3.2 Team Enjoy the Ride
Pierre de Haard
Michiel Duijkers
Sjoerd van Loon
Kristian Peeters
Hermien Miltenburg
en de bestuursleden
3.3 Vrijwilligers
Bij de uitvoering van het evenement zijn ongeveer 50 vrijwilligers actief
3.4 Ambassadeurs
Op onze website worden de ambassadeurs genoemd die de doelstellingen van de Stichting
uitdragen.
3.5 Beloning
Bestuurders, teamleden, vrijwilligers en ambassadeur ontvangen geen financiële
vergoeding of beloning voor hun werkzaamheden.
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3.6 Financiën en administratie
De Stichting Enjoy the Ride 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 en de aanloopkosten voor het jaarlijkse evenement. Het vermogen van de
stichting wordt aangehouden op een bankrekening. Met dit vermogen mogen geen
beleggingen worden gedaan.
Het bankrekeningnummer van de Stichting Enjoy the Ride 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 .
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4. Jaarcijfers
4.1 Resultaten
Inkomsten
1 O-ticket inschrijvingen
Inschrijvingen 17 apr en donaties
2 Donaties
3 Sponsoring
4 Overige inkomsten
5 Overschot bank

6
7
8
9

Uitgaven
Algemene kosten
PR en Communicatie
Organisatiekosten evenement
Donatie naar Tegenkracht
Donatie naar Alpe d'Huzes

10 Resultaat
Toelichting resultatenrekening 2017

2016

2017

3.940

198

9.045
2.615
6.914
9.750
852
1

5.308

29.177

380
79
2.120

982
70
4.878
15.000

1.170

2.350
4.929

20.930

378

8.248

1 O-ticket inschrijvingen en inschrijvingen 17 april 2017
In 2016 waren er ongeveer 275 betalende deelnemers aan het evenement, waarvan 75
alleen aan de BBQ. In 2017 is het inschrijfgeld verhoogd naar € 20,- voor volwassenen.
(kinderen < 12 jaar gratis) en het aantal betalende deelnemers nam toe tot ongeveer 500.
2 Donaties
Het bedrag aan donaties is flink hoger dan in 2016. Helaas overleed een van onze ouddeelnemers aan de gevolgen van kanker; zijn familie en vrienden zamelden een groot
bedrag voor onze stichting in en daar zijn we erg dankbaar voor.
3 Sponsoring
Dit betreft de zakelijke donaties, brouwerij Jopen en Rabobank hebben ons met grote
bedragen gesteund. Maar even belangrijk zijn de kleinere donaties uit het Nijmeegse MKB
en de ondersteuning in natura.
4 Overige inkomsten
Voor een belangrijk deel bestaat deze post uit een financiële meevaller;
een succesvol verzoek om kwijtschelding van de kosten voor de evenementenvergunning.
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5 Overschot bank
Een luttel bedrag als gevolg van afrondingsverschillen.
6 Algemene kosten
Hierin zijn begrepen de jaarlijkse kosten die ondersteunend zijn aan het organiseren van
ons evenement, zoals bank, verzekering, vergunning en kleine artikelen.
7 PR en communicatie
In 2016 zijn allerlei posten die horen tot PR en Communicatie opgenomen onder Organisatiekosten. Voor de vergelijkbaarheid is deze systematiek in 2017 aangehouden en omvat de
post PR en communicatie alleen de kosten voor de website.
Vanaf 2018 worden alle communicatiekosten onder deze post opgenomen.
8 Organisatiekosten evenement
Ten opzichte van 2016 is het evenement in omvang gegroeid en daarmee zijn ook de kosten
om het evenement te organiseren toegenomen. Voorbeelden zijn de kosten voor podium,
tenten en kinderattracties.
9 Donatie naar Tegenkracht
Stichting Enjoy the Ride heeft voor 2017 en 2018 als goed doel de stichting Tegenkracht
gekozen. Door de inzet van vrijwilligers, donaties in natura die de kosten drukten en
en ruimhartige giften werd dit bedrag gerealiseerd.
10 Resultaat
Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen
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4.2 Balans
Activa
1 Bankrekening

Passiva
2 Eigen Vermogen
2.1 Bestemmingsreserve
2.2
Jubileumreserve

2016

2017

378

8.626

378

8.626

378

2.626
4.500
1.500

378

8.626

Toelichting Balans 2017
1 De bankrekening per ultimo 2017 laat een toename t.o.v. 2016 zien van € 8.247,63.
Deze toename is ontstaan door enkele grote eenmalige donaties.
2 De stichting houdt een klein eigen vermogen aan voor de continuïteit van de stichting en
om de jaarlijkse aanloopkosten voor het evenement te kunnen dekken.
2.1 De bestemmingsreserve wordt vanaf 2018 in 4 jaar afgebouwd en in delen toegevoegd aan
het exploitatieresultaat. Hiermee wil de stichting de jaarlijkse donatie aan het goede doel
op een vergelijkbaar niveau houden.
2.2 Reservering t.b.v viering 1e lustrum
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