Inhoudelijk Verslag Enjoy the Ride 2021
Corona
Het tweede corona-jaar compleet met avondklok en lockdown. De horeca en andere branches hebben
het zwaar en evenementen zijn al helemaal niet mogelijk. Als Enjoy the Rideteam hebben we gezocht
naar wat er wel mogelijk is. Zo kwamen we uit op een Online Pubquiz evt. met borrelbox op 24 april
2021 en een Toertocht die je op eigen gelegenheid kon fietsen. Wij leverden voor de liefhebbers
digitale routes aan.
Aan de Online Pubquiz deden zo’n 35 teams mee, maar we weten niet hoeveel personen erbij
betrokken waren. Aan het eind werden er onder de deelnemende teams 3 prijzen verloot, 2
Cadeaubonnen voor St Anneke en voor Eten & Drinken en de hoofdprijs was een uniek Enjoy the
Ride wielershirt 2021. Uit de reacties bleek dat het een leuke en geslaagde activiteit was.
Opbrengst en Besteding
De Pubquiz leverde een klein positief resultaat op. Daarnaast waren er ook nu weer donaties en een
klein bedrag aan sponsoring. Aangevuld met een bedrag uit de jubileumreserve is dit € 4000,- . Deze
opbrengst wordt ingezet voor de verbetering van de behandeling van jongvolwassenen met kanker in
het project Fit4AYA.
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. Door corona lagen de activiteiten van de werkgroep helaas stil.
Green Event
Enjoy the Ride is sinds 2018 een "Green Event".
Financiële Verantwoording
Online inschrijving en Pubquiz
Donaties
Sponsoring
Overige inkomsten

1721
400
1000
43

Algemene Kosten
PR en Communicatie
Organisatiekosten
Fit4AYA

3163
Resultaat
3163

Nijmegen, februari 2022
Stichting Enjoy the Ride

188
102
503
4000
4794
-1630
3163

