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Oprichting en inschrijvingen

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). 
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Voorwoord
In uw handen of op uw scherm het jaarverslag 2018 van
Stichting Charity Cycling. We hebben voor het vierde jaar op rij
gefietst onder de naam van onze hoofdsponsor als KT-Vision
Charity Cycling.

Vroeg in het seizoen toen het eigenlijk nog winter was, zijn
sommigen van ons al vroeg gestart met fietsen op de
Mountainbike. In april hebben enkelen al meegedaan met 1
van de eerste toertochten van het jaar: de toerklassieker
Veenendaal-Veenendaal. Verder koesteren we mooie
herinneringen aan een goede doelentocht op Goeree-
Overflakkee, Limburgs Mooiste en de Erasmus MC Tour de
Rotterdam Pelotonstocht en een ‘Erwtensoeptocht’ in zomerse
temperaturen voor Stichting Support Casper.

We hebben dit jaar ook weer deelgenomen aan de 2 routes
van Sport4Hope t.b.v. Stichting Als Kanker Je Raakt. Vrijwel
het voltallige team was aanwezig aangevuld met enkele
gastrijders. Ook de minder spectaculaire, maar altijd gezellige
Rondjes Willemstad, Den Hout, Reeuwijk, Werkendam, etc.
met bijbehorende koffie en appeltaart waren weer erg mooi.
Net als onze wekelijkse rondjes ‘door de polders’.

Begin september reden we weer de Simonis Verf
Wielertoertocht waarmee een prachtig bedrag is opgehaald
voor het Daniel den Hoed Fonds. Enkele weken later
vertrokken we naar Zuid-Frankrijk voor ons hoofddoel: fietsen
op het rond de Mont Ventoux voor stichting Woord & Daad.
We namen deel aan het voor en door deze stichting
georganiseerde evenement Sport for Others. We hebben 3
dagen gefietst met mooi weer in de prachtige Provence.
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Op zaterdag was het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van
onze Franse driedaagse: de beklimming van de Mont Ventoux.
Een echt ‘fietsberg’ met veel sfeer die bij velen tot de
verbeelding spreekt!

Wij hebben 2018 afgesloten met een (netwerk)bijeenkomst
voor zakelijke sponsors op 22 januari 2019. Jurrien ten Brinke,
was onze gastspreker. Hij is samen met zijn vrouw
initiatiefnemer van de actie LesbosLastminute van Stichting
Bootvluchteling. Het verhaal over de nood op lesbos en de
videoreportage die daarvan gemaakt is, maakte veel indruk.
Wij zijn dankbaar dat we een bijdrage hebben kunnen leveren
aan deze noodzakelijke hulp!

Verderop in dit jaarverslag kunt u de overweldigende
financiële opbrengst van dit seizoen lezen. Het heeft onze
verwachtingen overtroffen. Iedereen die daaraan heeft
bijgedragen zijn wij zeer dankbaar. Niet in de laatste plaats ook
voor het vertrouwen wat daaruit heeft gesproken!

Op de laatste pagina van dit verslag vindt u een overzicht van 
onze sponsors in 2018. Mocht u altijd al gedacht hebben: 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 steun van particulieren waarderen we 
zeer. Kijk gerust eens op onze website naar de mogelijkheden! 
www.charitycycling.nl

Jaap-Willem Platschorre, voorzitter

http://www.charitycycling.nl/
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Bestuursverslag
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Bestuursverslag

Netto-impact in 2018

De totale netto-impact van Stichting Charity Cycling
bedroeg in 2018 € 18.473 ten opzichte van € 13.424 in
2017. Van de totale opbrengst is € 8.161 bestemd
voor de Stichting “Woord en Daad”, € 3.700 voor
Stichting “Als Kanker Je Raakt”, € 3.000 voor Lesbos
LastMinute en € 2.500 voor het Daniel den Hoed
Fonds. In de genoemde bedragen zijn directe
sponsoring en directe machtigingen voor de
betreffende stichtingen en fondsen begrepen.

Van de totale opbrengst is € 762 nog niet besteed,
maar dit zal worden toegevoegd aan het vermogen.

Wij danken onze sponsors en donateurs, waarbij wij
nadrukkelijk de hoofdsponsor van het wielerteam,
Growteq (tot 2018: KT-Vision), willen noemen!

Gesteunde goede doelen in 2018

Stichting “Woord en Daad” (Sport for Others)

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief

aan duurzame verandering voor mensen in armoede.

Het specifieke doel wat wij hebben gesteund was een
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project om kind-slaven in Haïti een betere toekomst
te geven!

Samen met haar Haïtiaanse partnerorganisatie zet
Woord en Daad zich in om kinderen te bevrijden uit
slavernij en ze een veilig thuis te geven. Een plaats
waar ze kind kunnen zijn en naar school mogen. Een
plek waar ze het verleden achter zich kunnen laten en
weer kunnen dromen van een nieuwe, hoopvolle
toekomst!

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.
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“Daniel den Hoed Fonds’ (Simonis Wielertocht)

Een van onze sponsors Simonis Verf organiseert al
enkele jaren een geheel verzorgde Wielertoertocht
voor haar relaties. Wij waren vanaf het begin
aanwezig en sinds 2017 betrokken bij de organisatie.
In 2017 kwamen we in gesprek over het toevoegen
van een ‘goed doel’ aan deze tocht. Samen met
Simonis hebben we een concept bedacht en uitgerold
waarbij de deelnemers gevraagd werd een
vrijblijvende gift over te maken naar een goed doel.
Zowel wij als Simonis Verf waren erg content met de
opzet van het evenement en de mooie opbrengst van
€ 2.500 netto.

Het doel was in 2018 het Daniel den Hoedfonds van
het Erasmus MC
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“Lesbos LastMinute”

Door enkele mooie giften eind van het jaar hadden
we nog een fors bedrag te besteden. We hebben
hiervan € 3.000 besteed aan het initiatief Lesbos
LastMinute van Stichting Bootvluchteling.
Initiatiefnemer van deze actie is Jurrien ten Brinke. De
stichting biedt hulp aan gezinnen in
vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland
Lesbos. Met het genoemde bedrag zijn 30 gezinnen
geholpen met psychosociale ondersteuning, konden
kinderen weer naar school en kregen ze medische
zorg.

Overige doelen

Verder hebben wij in 2018 de volgende doelen
gesteund :

• Stichting Hadassa Imani;

• Support Casper;

• ZOA.



Bestuursverslag

Activiteiten in 2018

In 2018 hebben de volgende organisatorische
activiteiten plaatsgevonden:

• Voorbereiden activiteiten met gehele team;

• Voorbereiden Simonis Verf Wielertocht;

• Voorbereiden opname promotiefilmpje;

• Communicatie met sponsors en ‘vrienden’ van de
stichting door middel van social media en
nieuwsbrieven.

In juli hebben we beelden opgenomen voor de
promotiefilm! Het resultaat is een professionele
promofilm van 3 minuten waarin wij een indruk geven
van wat we doen als fietsteam en waarin we onze
stichting voorstellen. Jelte Vlasblom van Linumedia
heeft deze promotiefilm op een prachtige manier
gemaakt!

In 2018 is door het gehele team circa 30.000 km
gefietst! Naast de wekelijkse rondjes door ‘de polder’
waren er rondjes Willemstad, Den Hout, Werkendam,
etc.

Onze deelname met vrijwel de hele groep en
gastrijders aan de stevige Randmerenroute (135km),
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een tocht van Sport4Hope t.b.v. Stichting Als Kanker
Je Raakt mag zeker niet onvermeld blijven.

In september reden we de Simonis Verf Wieler-
toertocht voor het Daniel den Hoedt Fonds. Tevens
waren we in september enkele dagen in de Provence
rond de befaamde ‘fietsberg’ de Mont Ventoux in
verband met 1 van onze hoofddoelen voor dit jaar:
Sport for Others, een evenement van Woord & Daad.

Activiteiten in 2019

Begin 2019 hebben we een sponsorbijeenkomst
georganiseerd. In 2019 kiezen we als hoofddoel een
humanitair project van stichting MAF. Meer dan 2.000
(hulp)organisaties doen hun werk in moeilijk
bereikbare en afgelegen regio’s sneller, efficiënter en
veiliger dankzij de vliegtuigen en
communicatiemiddelen van MAF.

Ook willen we op 22 juni 2019 weer deelnemen aan
Sport4Hope voor Stichting Als kanker je raakt.
Daarnaast is eind mei 2019 de Elfstedentocht gefietst
door een deel van het team om daarmee het
Christelijke Inloophuis Achter de Hoven in
Leeuwarden te steunen.
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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.
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Vergaderingen en overleggen

Het bestuur heeft in 2018 3 keer vergaderd.

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

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

• Plannen van activiteiten door het wielerteam in 
2018;

• Voorbereiden van een sponsorbijeenkomst in 
2019;

• De tussentijdse financiële rapportage.

Met het gehele team (9 personen) hebben 3 
overleggen plaatsgevonden waarbij ideeën zijn 
uitgewisseld en voorstellen zijn besproken voor 
sportieve activiteiten of de voorbereiding voor 
fietstochten zijn besproken.

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
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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.’
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Financieel verslag 2018

Staat van baten en lasten over 2018 (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.

(3) De overige opbrengsten in 2017 zijn de 
baten van vroegere fietsactiviteiten van een 
privépersoon.

(4) In 2018 is door het bestuur besloten de 
ontvangen gelden als volgt te besteden:

▪ Stichting Woord en Daad € 8.161

▪ Stichting Als Kanker Je Raakt € 3.700

▪ Lesbos LastMinute € 3.000

▪ Daniel den Hoed Fonds € 2.500

▪ Overige doelen (3) € 350

(5) De kosten werving en organisatie zijn kosten 
voor deelname aan evenementen onder 
aftrek van eigen bijdrage van deelnemers, 
inschrijving Kamer van Koophandel en 
bankkosten.

2018 2017

BATEN

Directe opbrengsten (1) 12.159 8.890

Indirecte opbrengsten (2) 7.357 4.125

Overige opbrengsten (3) 0 482

Totaal baten 19.516 13.497

LASTEN

Besteding doelstelling (4) 17.711 13.215

Kosten werving en organisatie (5) 1.043 73

18.754 13.288

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 762 209



Financieel verslag 2018

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.

2018 2017

Baten 19.516 13.497

Kosten werving en organisatie 1.043 73

NETTO-IMPACT (1) 18.473 13.424

Besteding doelstelling 17.711 13.215

SALDO VAN BATEN EN LASTEN (2) 762 209



Financieel verslag 2018

Balans per 31 december 2018 (in €)

x
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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.

(4) De overige schulden ultimo 2017 betreffen het 
in 2017 toegezegde en in januari 2018 
overgeboekte bedrag aan René Kids Center.

2018 2017

ACTIVA

Liquide middelen (1) 971 4.209

Totaal activa 971 4.209

PASSIVA

Vermogen:

Continuïteitsreserve (2) 150 80

Overige reserve (3) 821 129

971 209

Overige schulden (4) 0 4.000

Totaal passiva 971 4.209



Financieel verslag 2018

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.

Verantwoording 2018 - Stichting Charity Cycling – Financieel verslag 2018 17

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.
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Begroting 2019



Begroting 2019

Begroting baten en lasten 2019 (in €)
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Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017

BATEN

Directe opbrengsten 14.400 12.159 8.890

Indirecte opbrengsten 7.500 7.357 4.125

Overige opbrengsten 1.000 0 482

Totaal baten 22.900 19.516 13.497

LASTEN

Besteding doelstelling 21.800 17.711 13.215

Kosten werving en organisatie 1.100 1.043 73

22.900 18.754 13.288

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 0 762 209



Ondertekening

Hendrik-Ido-Ambacht, 26 juni 2019

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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