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1. Verslag van het bestuur 
 

Doelstelling Stichting Enjoy the Ride 

In artikel 2 van de Statuten is aangegeven dat de Stichting als doel heeft, het middels de organisatie 

van een (jaarlijks) (fiets)evenement inzamelen van geld voor een door het bestuur van de stichting 

jaarlijks vast te stellen goed doel en het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die 

deel uitmaken van organen van de stichting. 

 

In 2016 heeft de stichting als goed doel gekozen voor een donatie van € 2350,- aan de Stichting Alpe 

d’Huzes.  

In 2017 en 2018 is de Stichting Tegenkracht aangewezen als goed doel en werden resp. € 15.000,- 

en € 20.000,- gedoneerd t.b.v. een individueel sport-op-maat programma voor jong-volwassenen met 

kanker (AYA’s is de afkorting voor Adolescent and Young Adult). 

Van 2019 t/m 2022 heeft de stichting gekozen voor Fit4AYA. De Stichting Enjoy the Ride werkte 

daartoe samen met werkgroep Sport & Bewegen van de AYA Taskforce Radboudumc aan het project. 

Doel is om jong volwassenen met kanker onder deskundige begeleiding op een verantwoorde manier 

te laten sporten, gezonde voeding te nemen en te re-integreren naar werk of studie. De genoemde 

deskundige begeleiding vanaf de diagnose is een integraal onderdeel van de behandelingen van 

AYA's. De projectopzet was gereed en het innovatieve zorgpad is ontwikkeld en uitgewerkt. Maar door 

de corona-pandemie is de daadwerkelijke uitvoering al een aantal malen vertraagd en ultimo 2022 

bleek het project niet door te gaan.  

Ultimo 2022 e.v. Toen dit duidelijk werd is het bestuur spoorslags maar zorgvuldig op zoek gegaan 

naar een ander passend goed doel. Het bestuur heeft elders binnen het Radboudumc een ander 

innovatief project gevonden dat qua opzet, inrichting en doelstelling goed vergelijkbaar is, dit is het 

project Fit4Society. Vervolgens heeft het bestuur besloten dit project als goed doel te kiezen en de 

samenwerking hierbij aan te gaan met Radboudumc en zorgverzekeraar Movir. Een uitgebreide 

omschrijving van dit project staat op deze site op de pagina Fit4Society. De feitelijke start van 

Fit4Society is in april 2023 en het project heeft een looptijd van 3 jaar. Stichting Enjoy the Ride 

participeert hierin met donaties van in totaal € 50.000,-. Dit bedrag wordt in 2 tranches overgemaakt, 

de 1
e
 bij de start van het project in april 2023 en de 2

e
 na een positieve evaluatie, halverwege het 

project. 

 

Enjoy the Ride 2022 

Op maandag 2
e
 Paasdag 18 april 2022 was de 5e editie van Enjoy the Ride, een prachtig jubileum! 

Dankzij de inspanningen van ons team, talloze vrijwilligers en  ambassadeurs, was het een groot 

succes. En het zonnige weer hielp natuurlijk ook mee. Er deden ongeveer 275 fietsers mee (en 

ongeveer 75 kinderen, gratis). Voor het gezellige deel met de Band Minor Few kwamen nog zo’n 50 

mensen erbij. 

 

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 (AYA’s) en hun specifieke 

problematiek; 

- én jaarlijks een flink bedrag bijeen brengen ten behoeve van een goed doel.  

Er is bewust gekozen voor een lokaal doel om de verbinding tussen evenement en doel zo sterk en 

transparant mogelijk te maken. 

Vier afstanden 

Dit jaar waren er weer 4 fietsafstanden, van 10 tot 100 km. De routes gingen richting het Brabantse 

land: 

- de 30 km ging via Dukenburg naar Malden, Heumen en de Heilig Landstichting en daarna terug naar 

de finish bij St Anneke; 
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- de 60 km had er 2 lussen bij nl. naar Nederasselt en Overasselt en naar Groesbeek, Breedeweg, 

Wyler en de Ooypolder; 

- de 100 km had daar bovenop een extra lus naar Grave, Wanroy, Gassel en Beers. 

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 onderweg een leuk programma georganiseerd in de Beach 

Fabriek. 

 

Green Event 

Enjoy the Ride is sinds 2018 een "Green Event".  
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2. Jaarcijfers 
 

Resultaten 

 

Inkomsten 2021 2022 

 

Uitgaven 2021 2022 

       Inschrijfgelden 1721 5522 

 

Algemene Kosten 188 119 

Donaties 400 1440 

 

PR en Communicatie 102 120 

Sponsoring  1000 7350 

 

Organisatiekosten 503 4586 

Overige inkomsten 43 525 

 

Best.Fonds Goede Doelen 4000 9000 

 

3164 14837 

  

4793 13825 

    

Resultaat -1629 1012 

 

3164 14837 

  

3164 14837 

 

 

Toelichting op de belangrijkste posten  

De jaarcijfers van 2022 laten zich niet goed vergelijken met die van 2021. Door corona waren er in 

2020 en 2021 geen evenementen mogelijk. In 2020 was de voorbereiding in volle gang, maar moest 

deze worden afgebroken. In 2021 hebben we een online Pubquiz georganiseerd, die financieel gezien 

niet is te vergelijken met het evenement Enjoy the Ride. Daarom vergelijken we jaarcijfers met die van 

2019, het jaar voor corona.  

 

- Inschrijvingen. Het aantal betalende inschrijvers bedroeg in 2022 ongeveer 275 volwassenen, 

daarnaast waren er nog ongeveer 75 kinderen tot 12 jaar die gratis meededen.  

T.o.v. 2019 is dit een forse teruggang, toen waren er ongeveer 500 betalende volwassenen en 100 

kinderen. 

- Donaties. Het bedrag aan donaties is met ongeveer € 550,- gedaald t.o.v. 2019. 

- Sponsoring. Dat veel organisaties het moeilijk kregen door corona is goed te merken aan de afname 

in onze sponsoring met ongeveer € 4750,- t.o.v. 2019.  

Gelukkig kregen we ook hulp “in natura” zodat de organisatiekosten nog wat konden worden gedrukt. 

In deze post is ook een subsidie opgenomen van de Gemeente Nijmegen van € 4000,-. 

- Overige inkomsten. Deze zijn met bijna 2/3 teruggegaan t.o.v. 2019 

- Bestemmingsfonds Goede Doelen. De opbrengst van Enjoy the Ride 2022 bedraagt € 9.000,- en dat 

bedrag is toegevoegd aan het Bestemmingsfonds Goede Doelen.  

In vergelijking met 2019 is de opbrengst helaas ruim de helft minder, maar niettemin een mooi bedrag. 

- Resultaat. Het bedrag van € 1012,- is toegevoegd aan het eigen vermogen t.b.v. van de continuïteit 

van de Stichting. 

 

Balans 

      

       Activa 2021 2022 

 

Passiva 2021 2022 

       Bankrekening 1385 2397 

 

Eigen Vermogen 1385 2397 

(stand 31 dec)  

   

Reserves 0 0 

     

1385 2397 

    

Toename Eigen Vermogen 

 

1012 

    

Best.Fonds Goede Doelen 44504 53508 

 

Toelichting Balans 2022 

- De bankrekening per ultimo 2022 laat een toename t.o.v. 2021 zien van € 1012. 

- Eigen Vermogen. De Stichting houdt een klein eigen vermogen aan voor de continuïteit van de 

stichting en om de aanloopkosten voor toekomstige activiteiten te kunnen dekken.  
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- Reserves. In de afgelopen jaren werden de reserves al volledig afgebouwd. 

- Bestemmingsfonds Goede Doelen. In totaal is € 50.000,- bestemd voor Fit4Society en dat bedrag 

wordt in 2 tranches overgemaakt. De 1
e
 bij de start van het project in april 2023 bedraagt € 30.000,- 

en het 2
e
 resterende bedrag halverwege de looptijd, na een positieve evaluatie omtrent de voortgang. 
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3. Organisatie 

 

Algemene gegevens 

KvK   65608631 

RSIN Anbi  8561.84.214 

Bankrekening  NL 36 Rabo 0309 8452 46 

Adres   Oude Graafseweg 224, 6543PZ Nijmegen 

Mail   info@enjoytheridetour.nl 

Website  http://www.enjoytheridetour.nl 

 

Bestuur 

Voorzitter  Manon Peeters 

Secretaris  Pierre de Haard 

Penningmeester John Peeters 

Bestuurslid  Michiel Houkes 

Bestuurslid   Ron Kersten 

 

Team Enjoy the Ride 

   Michiel Duijkers 

Sjoerd van Loon 

Kristian Peeters 

Hermien Miltenburg 

Marlies Rothoff 

Bouke Schwering 

en de bestuursleden. 

 

Vrijwilligers 

De uitvoering van het evenement Enjoy the Ride is mogelijk dankzij de inzet van ongeveer 40 

vrijwilligers. 

 

Ambassadeurs 

Op onze website zijn alle ambassadeurs vermeld die de doelstellingen van de Stichting ondersteunen 

en uitdragen. 

 

Beloning 

Bestuurders, teamleden, vrijwilligers en ambassadeurs ontvangen geen financiële vergoeding of 

beloning. Zij verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos. 

 

Financiën en administratie 

De Stichting Enjoy the Ride houdt een administratie bij waaruit blijkt dat er geen beloning aan 

bestuurders en andere personen wordt 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 worden jaarlijks op de website geplaatst. 

 

Beheer en besteding van het eigen vermogen. Het eigen vermogen blijft beperkt tot een klein 

vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de Stichting en de aanloopkosten voor het organiseren 

van een evenement of actie passen binnen het doel van de Stichting. Het vermogen van de Stichting 

wordt aangehouden op een bankrekening. Met dit vermogen mogen geen beleggingen worden 

gedaan. 

mailto:info@enjoytheridetour.nl
http://www.enjoytheridetour.nl/
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Liquidatiesaldo. Statutair stelt het bestuur bij zijn besluit tot ontbinding van de Stichting de 

bestemming vast van een eventueel batig saldo. Een batig saldo wordt besteed aan een algemeen 

nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de Stichting. Dit conform de richtlijnen van 

de Fiscus met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling. 
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4. Hoofdlijnen Beleidsplan 

 

De stichting heeft een Beleidsplan 2020 – 2025 dat op de website is geplaatst. Naast de doelstelling 

(die ook hierboven onder 1. is weergegeven) is er o.m. een missie en een aantal beoogde activiteiten 

opgenomen. 

 

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. 

Activiteiten 

Teneinde doelstelling en missie te realiseren verricht de stichting o.m. de volgende activiteiten: 

 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 van social media en onderhouden van perscontacten. 

 

 

 

 

 

 

    

 


