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Inschrijving KvK en ANBI-status

Op 31 mei 2017 is de Stichting Charity Cycling bij 

notariële akte opgericht. 

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 

68884621. 

De stichting is door de Belastingdienst vanaf 31 mei 

2017 aangewezen als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). 

2020 2019

 €       24.974 

 €       26.603 

 €       51.577 

 €             923 

 €       50.654 

           24.686 

 €            2,05 

                    9 

 €          5.628 

100,0%

 €            0,61 netto-impact per gefietste kilometer

 €       18.086 totaal opbrengsten

 €       14.420 directe opbrengsten

 €          3.666 indirecte opbrengsten

 €          2.230 netto-impact per teamlid

 €             248 totaal kosten

gefietste kilometers           29.355 

                    9 aantal teamleden

 €       17.838 netto-impact  

100,0% opbrengsten

-1,4% kosten

98,6% netto-impact

-1,8%

98,2%

-98,3% besteding aan doelstelling

0,3% toevoeging aan vermogen

-98,1%

0,1%
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Voorwoord

In uw handen of op uw scherm het jaarverslag 2020 van Stichting Charity Cycling. We zijn voor het zesde jaar op rij
door dezelfde hoofdsponsor Growteq gesteund. Zo fietsten we ook in 2020 onder de naam Growteq Charity Cycling.
In dit Jaarverslag leggen wij weer verantwoording af over de besteding van onze giften en geven we een korte
impressie in ‘woord en beeld’ van onze activiteiten.

Op de laatste pagina van dit verslag vindt u een overzicht van onze sponsors in 2020. Mocht u er nog niet tussen
staan en denken: ik zou mijn bedrijf ook wel eens willen verbinden aan dat Charity Cycling Team, dan nodigen wij u
van harte uit om eens contact op te nemen. Ook de jaarlijks terugkerende steun van betrokken en trouwe
particulieren waarderen we zeer.

We hebben als samenleving een bijzonder jaar achter de rug met enorme effecten van de Corona pandemie.
Uiteraard heeft dat ons fietsjaar ook beïnvloed. Het virus kwam dichtbij voor enkele teamleden in gezin en familie.
Als ‘klein leed’ raakte het ook onze fietsactiviteiten en fondswerving voor de stichting. We hebben onze ambitieuze
plannen om als team een record aantal kilometers te fietsen niet kunnen halen doordat we weinig als team hebben
kunnen fietsen. Toch hebben we nog een aantal mooie (charity) tochten kunnen maken en weer een mooi bedrag bij
elkaar gefietst voor enkele organisaties die prachtig werk mogen doen!

En zoals ik vorig jaar schreef, ondanks de omstandigheden proberen we in vertrouwen bij de dag te leven en zijn we
dankbaar voor wat we nog krijgen en wat nog wél kan.

Hendrik-Ido-Ambacht, 23 april 2021.

Jaap-Willem Platschorre, voorzitter

www.CharityCycling.nl
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Bestuursverslag

Netto-impact in 2020

De totale netto-impact van Stichting Charity Cycling
bedraagt in 2020 circa € 18.000 (2019: circa € 51.000).
Ondanks dit bijzondere jaar een prachtige netto-
opbrengst! Vrijwel het gehele bedrag is uitbetaald
aan goede doelen. Van de totale opbrengst is:

• € 12.154 bestemd voor Mercy Ships Holland

• € 3.610 voor Stichting Als Kanker Je Raakt

• en € 2.020 voor Een boodschap voor Kerkrade.

In de genoemde bedragen zijn directe sponsoring en
directe machtigingen voor de betreffende stichtingen
en fondsen begrepen.

Wij danken onze sponsors en donateurs, waarbij wij
nadrukkelijk de hoofdsponsor van het wielerteam,
Growteq, willen noemen.

Gesteunde goede doelen in 2020
Mercy Ships Holland

Mercy Ships is een internationale organisatie en vaart
met het ziekenhuisschip de Africa Mercy naar de
armste landen in Afrika om daar gratis operaties uit te
voeren en lokale medische professionals te trainen.
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Aan boord wonen en werken meer dan 400
vrijwilliger-professionals die dit werk al meer dan 40
jaar mogelijk maken. Mensen die lijden aan onder
meer brandwonden, misvormde benen of tumoren
worden geopereerd op het schip. Het geeft hen hoop
op een nieuwe toekomst en laat hen meedoen in de
maatschappij. In 2021 is het de bedoeling dat een
tweede ziekenhuisschip in de vaart komt: de Global
Mercy.

Stichting Als Kanker Je Raakt (Sport4Hope)

Het doel van Stichting Als Kanker Je Raakt is het
‘bieden van een schuilplaats’ voor mensen die – direct
of indirect – getroffen zijn door kanker: door het
ondersteunen van mensen in de chaos die kanker
veroorzaakt en het luisteren en zoeken naar
antwoorden in de worstelingen en de (zingevings)
vragen in relatie met kanker.
Onder andere worden ontmoetingsdagen (landelijk
en regionaal) en themabijeenkomsten georganiseerd,
en worden gastlessen gegeven op scholen.



Bestuursverslag
Een boodschap voor Kerkrade (Fietsen voor
Kerkrade)

Stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’ is een
interkerkelijke stichting die zich inzet voor de
verkondiging van het evangelie in de Limburgse stad
Kerkrade. Zij laat zich in haar activiteiten en toerusting
leiden door de Bijbel en de reformatorische
Belijdenisgeschriften.

De stichting heeft Jan Bayense aangesteld en
uitgezonden als stadpastor/evangelist naar Kerkrade.
De stichting ondersteunt de kinder- en
tienerbijbelclubs, het bezoekwerk, de
evangelisatieweek in de zomer, de cursussen en het
verspreiden van Bijbels.

Activiteiten in 2020

In 2020 hebben de volgende organisatorische
activiteiten plaatsgevonden:

• Organiseren van bijeenkomst voor zakelijke
sponsors

• Communicatie met sponsors en ‘vrienden’ van
de stichting door middel van social media en 2
nieuwsbrieven.
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Voor 2020 hadden wij een teamprestatie als uitdaging
gekozen. Als knipoog naar de naam van het nieuwe
schip van Mercy Ships - de Global Mercy - wilden we
als team in een jaar tijd een ‘reis om de wereld’
fietsen, namelijk de afstand van de omtrek van de
aarde: 40.075km! Helaas is deze doelstelling door de
beperkingen in de Corona-crisis onhaalbaar gebleken.

Daar waar we vorige jaren veel tochten gezamenlijk
konden fietsen, hebben we nu van maart tot en met
mei in hoofdzaak solo moeten fietsen. Goed voor de
conditie, maar een stuk minder gezellig en minder ver.
Al-met-al niet goed voor de team-kilometers. Ook
moesten we de georganiseerde toertochten van 150-
200km missen.

Activiteiten in 2021

Voor 2021 zijn we terughoudend in het maken van
plannen. Ten tijde van het schrijven van dit verslag zijn
grotere evenementen en goede doelen-tochten nog
niet mogelijk. Daarom fietsen we vooralsnog met onze
eigen groep en zullen we mogelijk in de loop van het
jaar nog aanhaken bij een of meerdere tochten voor
een goed doel.



Bestuursverslag

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

De bestuurders worden benoemd voor een periode 
van vier jaar. Zij treden af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 
afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt 
herbenoembaar. Alle werkzaamheden van de 
bestuursleden vinden op vrijwillige basis plaats. De 
bestuurders ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden.

In 2021 zullen alle bestuursleden aftreedbaar zijn. 
Adriaan Pons heeft aangegeven het bestuur te zullen 
verlaten. De overige bestuurders zullen worden 
herbenoemd en een herverdeling van taken zal
plaatsvinden. Op een later moment zal worden 
besloten over de opvulling van de ontstane vacature.
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Vergaderingen en overleggen

Het bestuur heeft in 2020 1 keer vergaderd.

Als meest in het oog springende onderwerpen zijn 
aan de orde geweest:

• Selectie van goede doelen waar de fondsen aan 
besteed worden;

• Voorbereiden van de sponsorbijeenkomst.

In maart 2020 hebben we met het bijna voltallige 
team een overleg gehad na afloop van het 
sponsorevenement. Verder hebben we in oktober 
2020 nog een overleg gehad om voorzichtig na te 
denken over de nieuwe plannen in 2021, waar we tot 
de conclusie kwamen dat het in deze tijd moeilijk 
vooruitkijken is.

Naam Functie Lid sinds

Jan van der Giessen Algemeen adjunct 2017

Jan de Leede Algemeen adjunct 2017

Jaap-Willem Platschorre Voorzitter 2017

Adriaan Pons Secretaris/Penningmeester 2017

Wilco Schellevis Algemeen adjunct 2017



Bestuursverslag

Doelstelling

De Stichting Charity Cycling is opgericht om de
activiteiten van Charity Cycling (een wielrengroep) te
continueren, meer flexibiliteit te verkrijgen qua goede
doelen en via de Stichting fondsen in te zamelen. De
Stichting Charity Cycling biedt mogelijkheden om zelf
activiteiten (zoals toertochten) te organiseren en zo
geld op te halen voor goede doelen.

Concreet zijn de volgende doelstelling geformuleerd:

• Sponsors aantrekken voor de fietsgroep; allocatie
van de sponsorgelden over de verschillende
doelen door het bestuur

• Kennis en ervaring van de fietsgroep inzetten in
het ondersteunen bij of zelf organiseren van
fietstochten

• Een programma (en begeleiding) aan te bieden
voor meerdere fietsgroepen onder de vlag van
de stichting; in dit geval verzorgt de stichting
primair de sponsoring, faciliteert een programma
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en sponsoring; van de fietsgroepen wordt
actieve bijdrage gevraagd in fundraising voor de
stichting.

Ambitie

Het initiatief is ontstaan uit een actieve en hechte
wielrengroep in Hendrik-Ido-Ambacht. De
wielrengroep heeft een mooie historie met verreden
ritten voor het goede doel. Op beperkte schaal
werden sponsoren geworven voor met name het
fietstenue en de bijdragen aan het goede doel achter
een wielrenevenement.

De ambitie achter de stap naar de stichting is het
breder gaan inzetten van het concept ‘inspanning
voor het goede doel.’



Financieel verslag 2020
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Ziekenhuisschip de Global Mercy



Financieel verslag 2020

Staat van baten en lasten over 2020 (in €)
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Toelichting
1) Directe opbrengsten betreffen de door onze 

stichting ontvangen sponsorbedragen.

2) Indirecte opbrengsten betreffen de direct 
door een goed doel ontvangen bedragen, 
dankzij onze inspanningen. Ten opzichte van 
2019 is deze post sterk gedaald vanwege 
destijds eenmalige bijdragen van enkele 
Sponsors (bedrijven) in verband met jubilea.

3) In 2020 is door het bestuur besloten de 
ontvangen gelden als volgt te besteden:

▪ Mercy Ships Holland €12.154

▪ Stichting Als Kanker Je Raakt €3.610

▪ Een boodschap voor Kerkrade € 2.020

4) De kosten werving en organisatie zijn kosten 
voor deelname aan evenementen onder 
aftrek van eigen bijdrage van deelnemers, 
attenties voor sponsors en donateurs en 
bankkosten.

2020 2019

BATEN

Directe opbrengsten (1) 14.420 24.974

Indirecte opbrengsten (2) 3.666 26.603

Totaal baten 18.086 51.577

LASTEN

Besteding doelstelling (3) 17.784 50.628

Kosten werving en organisatie (4) 248 923

18.032 51.551

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 54 26



Financieel verslag 2020

Netto-impact versus saldo van baten en lasten (in €)
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Toelichting
In dit overzicht is de berekening van de netto-
impact (een in deze verantwoording gebruikte 
term) toegelicht.

1) De netto-impact is het saldo van de baten en 
de kosten van werving en organisatie.

2) Het saldo van de baten en lasten wordt 
toegevoegd aan het vermogen.

2020 2019

Baten 18.086 51.577

Kosten werving en organisatie 248 923

NETTO-IMPACT (1) 17.838 50.654

Besteding doelstelling 17.784 50.628

SALDO VAN BATEN EN LASTEN (2) 54 26
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Sport4Hope 2020



Financieel verslag 2020

Balans per 31 december 2020 (in €)
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Toelichting
(1) De liquide middelen betreffen het saldo op de 

rekening die wordt aangehouden bij Regio 
Bank.

(2) De continuïteitsreserve wordt berekend op 
basis van de verwachte kosten van organisatie 
voor 1 jaar.

(3) De overige reserve staat ter vrije beschikking 
voor de primaire doelstelling.

2020 2019

ACTIVA

Liquide middelen (1) 1.051 997

Totaal activa 1.051 997

PASSIVA

Vermogen:

Continuïteitsreserve (2) 150 150

Overige reserve (3) 901 847

Totaal vermogen/passiva 1.051 997



Financieel verslag 2020

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Het financieel verslag is opgesteld naar de grondslag
van historische kosten. De waardering van activa en
passiva is, voor zover niet anders vermeld, tegen
nominale waarde.

Waardering

Vorderingen, liquide middelen en schulden:

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn
opgenomen tegen de nominale waarden. Voor
eventueel dubieuze vorderingen wordt een
afwaardering toegepast.

Continuïteitsreserve:

Voor de continuïteit van de stichting wordt een
reserve aangehouden. De reserve wordt vastgesteld
door het bestuur.

Bestemmingsreserve:

Voor de bestemming van middelen zoals besloten
door het bestuur wordt een reserve gevormd.
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Resultaatbepaling

Algemeen:

Het saldo van de baten lasten wordt bepaald als het
verschil tussen de totale baten en de totale lasten.

Baten :

Baten worden verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben.

Als baten worden zowel directe baten als indirecte
baten begrepen. Onder indirecte baten worden
directe bijdragen aan goede delen begrepen, waar
door de stichting inspanningen voor zijn geleverd.

De baten uit sponsoring in natura (zoals tenues, reis-
en verblijfkosten) worden niet tot uitdrukking
gebracht in de staat van baten en lasten.

Lasten:

Uitgaven die goedgekeurd zijn door het bestuur
worden verantwoord in het jaar waarin de uitgave is
gedaan of het besluit is genomen.



Begroting 2021

Begroting baten en lasten 2021 (in €)
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Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

BATEN

Directe opbrengsten 2.000 14.420 24.974

Indirecte opbrengsten 3.000 3.666 26.603

Totaal baten 5.000 18.086 51.577

LASTEN

Besteding doelstelling 4.750 17.784 50.628

Kosten werving en organisatie 200 248 923

4.950 18.032 51.551

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 50 54 26



Ondertekening

Hendrik-Ido-Ambacht, 23 april 2021

Was getekend, het bestuur:

Jaap-Willem Platschorre, voorzitter

Jan van der Giessen

Wilco Schellevis
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Adriaan Pons, secretaris/penningmeester

Jan de Leede
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