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Sponsorinformatie Enjoy the Ride
Stichting Enjoy the Ride
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.
Nijmegenaren Bregje Peeters en Tim Nouws wilden op basis van hun eigen ervaring iets doen voor hun
leeftijdsgenoten de AYA’s (de groep kankerpatiënten van 18 tot 35 jaar). In 2016 hebben zij de Stichting
Enjoy the Ride opgericht die een jaarlijks evenement organiseert om daarmee geld in te zamelen voor de
AYA’s in de regio Nijmegen. Een jaarlijkse fietstocht rondom Nijmegen met verschillende afstanden: voor
gezinnen met kinderen; voor mooiweer 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.
Doelen
Met Enjoy the Ride willen we bekendheid geven aan de groep jong-volwassenen met kanker én jaarlijks een
opbrengst van €15.000,- of zelfs meer realiseren. Dat bedrag zetten we in om samen met het
RadboudUMC aan de AYA’s een sport-op-maat programma 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.
Opbrengst 2019
Enjoy the Ride 2019 was ook weer een geslaagde uitvoering met ruim 450 deelnemers en een opbrengst
van € 20.000,Er is een Aftermovie gemaakt die te zien is op: www.youtube.com/watch?v=b7RWMr6zrcA
Publiciteit
Door de lokale opzet en het lokale doel is het voor deelnemers en voor sponsoren heel duidelijk waar de
opbrengst aan wordt besteed. Begroting, jaarrekening en besteding van de opbrengst wordt jaarlijks op de
website geplaatst. Voor sponsoren is dit evenement een aantrekkelijke mogelijkheid om zich in de eigen
omgeving te profileren als betrokken organisatie.
We brengen Enjoy the Ride op verschillende manieren in de publiciteit:
- met onze eigen website http://www.enjoytheridetour.nl
- door het verspreiden van posters en flyers
- op social media
- de schrijvende pers (de Gelderlander; de Brug)
- TV Gelderland.
- Stads TV Nijmegen
- Multibeeld Media Producties (Aftermovie).
Tegenprestatie Enjoy the Ride voor sponsoren:
- gratis deelname door een team* van de sponsor, incl. eetmunten.
- bij donatie van € 250,- : plaatsen van het logo op onze website
- bij donatie van € 500,- of meer: plaatsen van het logo op onze website en banners
- bij een donatie van € 1000,- of meer: ook ophangen/plaatsen van een vlag of banner van de sponsor.

Daarnaast zorgen wij voor branche-exclusiviteit.
*Voor gratis deelname hanteren wij de volgende staffel:
- bij een donatie van:
€ 250,- gratis deelname door een team van:
- bij een donatie van:
€ 500,- gratis deelname door een team van:
- bij een donatie van:
€ 750,- gratis deelname door een team van:
- bij een donatie van:
€ 1000,- of hoger, gratis deelname door een team van:

5 personen;
10 personen;
1 5 personen;
20 personen;

ANBI status
De Stichting Enjoy the Ride is door de Fiscus aangemerkt als een ANBI instelling. Een donateur die een gift
doet aan de Stichting kan deze van de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting aftrekken binnen de
daarvoor geldende regels.
KvK en Bank
Stichting Enjoy the Ride is bij de KvK geregistreerd onder nr. 65608631.
Ons banknr. is NL36 RABO 0309 8452 46
Meer informatie over Stichting Enjoy the Ride? Laat het ons weten via de mail: info@enjoytheridetour.nl of
via tel.nr. 0651380517 John Peeters, bestuurslid Stichting Enjoy the Ride.

