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Sponsorinformatie Stichting Enjoy the Ride 2022 

 

Doelen 

Met Enjoy the Ride willen we bekendheid geven aan de groep jongvolwassenen met kanker én jaarlijks een 

opbrengst van minimaal € 15.000,- realiseren. Dat bedrag zetten we in om samen met het RadboudUMC aan 

de AYA’s (Adolescents and Young Adults with cancer) een maatwerkprogramma te bieden onder 

gespecialiseerde begeleiding. Verantwoord bewegen, de juiste voeding en werken aan re-integratie naar werk 

of studie tijdens en na de behandelingen is voor kankerpatiënten ontzettend belangrijk. Met een goede 

begeleiding kunnen zij de behandelingen beter aan en herstellen ze na afloop sneller. 

 

Opbrengst voorgaande jaren 

Vanwege corona was de vorige uitvoering van Enjoy the Ride in 2019. Net als de jaren daarvoor was het een 

geslaagd evenement met ruim 450 deelnemers en een opbrengst van € 20.000,-. In 2020 en 2021 konden we 

helaas weinig doen. We hebben in 2021 een online pubquiz georganiseerd waaraan 50 teams meededen. De 

opbrengst daarvan, aangevuld met reserves, donaties en sponsoring, bedroeg € 4000,- voor ons goede doel. 

In 2022 kon er gelukkig weer een evenement plaatsvinden en toen was de opbrengst € 9000,-. 

 

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 

 met het verspreiden van posters en flyers 

 op social media 

 via de schrijvende pers (de Gelderlander, de Brug) 

 via TV Gelderland 

 via Stads TV Nijmegen 

 met Multibeeld Media Producties (Aftermovie). 

 

Tegenprestatie van Enjoy the Ride voor sponsoren 

 Gratis deelname door een team* van de sponsor, inclusief maaltijdmunten; 

 Bij donatie van € 250,-:  plaatsing van het logo op onze website; 

 Bij donatie van € 500,- of meer: plaatsing van het logo op onze website en op de banners; 

 Bij een donatie van € 1000,- of meer: tevens ophangen/plaatsen van een vlag of banner van de sponsor. 

Daarnaast zorgen wij voor branche-exclusiviteit. 

 

http://www.enjoytheridetour.nl/
http://www.enjoytheridetour.nl/


 

* Voor gratis deelname hanteren wij de volgende staffel: 

 bij een donatie van € 250,-  gratis deelname door een team van 5 personen 

 bij een donatie van € 500,-  gratis deelname door een team van 10 personen 

 bij een donatie van € 750,-  gratis deelname door een team van 15 personen 

 bij een donatie van minimaal € 1000,- gratis deelname door een team van 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. 

 

Gegevens KvK en bank 

Stichting Enjoy the Ride is bij de KvK geregistreerd onder nummer: 65608631 

Ons bankrekeningnummer is: NL36 RABO 0309 8452 46 

 

Hebt u meer informatie nodig over Stichting Enjoy the Ride? 

Laat het ons weten via e-mailadres info@enjoytheridetour.nl , wij nemen dan snel contact op. 
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