Inhoudelijk Verslag Enjoy the Ride 2019,
Zondag 14 april 2019 was de 4e editie van Enjoy the Ride. Dankzij de inspanningen van ons team,
talloze vrijwilligers en ambassadeurs, was het een groot succes. En het prachtige weer hielp natuurlijk
ook mee. Er deden ongeveer 500 fietsers mee (waarvan ongeveer 100 kinderen gratis) plus ongeveer
200 mensen die nadien kwamen voor het gezellige deel met de Nijmeegse Rockformatie Mucho
Ruido.
Alle mensen reageerden enthousiast op het bezoek van onze burgemeester Hubert Bruls. Hij hield
een mooie toespraak waarin hij aangaf trots te zijn op Enjoy the Ride en aandacht vroeg voor het
goede doel van dit evenement. De burgemeester maakte ook de voorlopige opbrengst bekend.
Doel van het evenement is om Nijmegenaren, jong en oud, te laten bewegen; om gezelligheid te
bieden (live muziek, samen eten en drinken); om aandacht te vragen voor de problematiek van jongvolwassenen met kanker (AYA’s= Adolescent and Young Adult) en om hiervoor geld in te zamelen.
Vier afstanden
Dit jaar waren er weer 4 afstanden, van 10 tot 100 km. De routes gingen richting Wychen, Land van
Maas en Waal en de Betuwe. Van gezinnen met kinderen tot wielrenners, voor elk wat wils. De 10 km
tocht voor de jongsten en hun ouders bleef in Nijmegen. Voor hen was er een leuk programma
georganiseerd in de Beach Fabriek.
Opbrengst en Besteding
De eindopbrengst van Enjoy the Ride 2019 bedraagt € 20.000,- en deze wordt in overleg met de
Stichting Tegenkracht ingezet om jong volwassenen met kanker onder deskundige begeleiding op een
verantwoorde manier te laten sporten.
De werkgroep Sport & Bewegen van de AYA Taskforce Radboudumc werkt samen met Tegenkracht
aan het project Fit4AYA. Hierin is sport & bewegen vanaf de diagnose, een onderdeel van de
behandelingen van AYA's. Wanneer FIT4AYA succesvol is afgerond, zal het worden aangeboden aan
de andere UMC’s waar een AYA-poli is. Stichting Enjoy the Ride levert de voorzitter van deze
werkgroep.
Green Event
Enjoy the Ride is sinds 2018 een "Green Event".
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Link aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=b7RWMr6zrcA
Onze website is: www.enjoytheridetour.nl
Nijmegen, 10 januari 2020
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