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INLEIDING
Zes september 2021. De Fietsende Vrienden maken zich bekend. Deze dag zou Jaap, hun broeder,
namelijk jarig geweest zijn. Zou, want eind 2017 verloor hij de strijd tegen TBE, een tekenbeetziekte
die hersen(vlies)ontsteking kan veroorzaken. Een klein beestje kan dus zorgen voor grote ellende. Al
fietsend gaan we Jaap zijn verhaal vertellen. Zijn dood levendig omzetten in nut. Met dit verhaal
aandacht wekken voor de gevaren van de tekenbeetziekte TBE.
Er is namelijk nog relatief weinig bekend over Tick-Borne Encephalitis (TBE), ook wel bekend als het
tekenencefalitis-virus. Dit terwijl de met TBE besmette teek steeds meer voet aan de grond krijgt in
Europa. Ook in Nederland. Dit tekenvirus kan zorgen voor een hersen(vlies)ontsteking, met alle
gevolgen van dien. En als je een TBE-ontsteking hebt opgelopen, bestaat hier helaas nog geen
behandeling voor. Genoeg redenen om meer ruchtbaarheid te geven aan deze tekenbeetziekte.
Daarom hebben Robert, Arjan, Richard en Age, de harde kern van Jaap’s vriendenclub, zich verenigd
in De Fietsende Vrienden. Deze op de pedalen trappende kameraden gaan in de zomer van 2022 de
Tour De TBE rijden. Een fietstocht van een kleine 1.500 kilometer die hen van Swifterbant, via
Duitsland en Denemarken naar het Zweedse Stockholm voert. In Swifterbant, het dorp waar zij
opgroeiden en de vriendschap ontstond, start de tour op 21 augustus. Op 6 september 2022 komen
De Fietsende Vrienden aan in Stockholm, de stad waar Jaap woonde, een gezin stichtte en uiteindelijk
het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Tijdens, maar ook het jaar voorafgaand de Tour De TBE
gaan de vrienden aandacht geven aan de tekenbeetziekte TBE en hoe je dit kunt voorkomen. Want
Jaap verloor in 2017 dan wel de strijd tegen dit virus, niemand anders mag dit in de toekomst nog
overkomen.
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H1 - DOELSTELLING
ALGMENE DOELSTELLING
Volgens de schattingen van Stichting Tekenbeetziekten worden er jaarlijks 1 miljoen mensen gebeten
door een teek*. Daar kun je ziek van worden. In Nederland is de meest voorkomende tekenbeetziekte
Lyme. Ongeveer 2 tot 3% van de mensen die gebeten worden door een teek lopen deze ziekte op.
Waar veel minder over bekend is, is TBE, ook wel bekend als tekenencefalitis-virus of tick-borne
encephalitis. Dit tekenvirus kan zorgen voor een hersen(vlies)ontsteking. Als je een TBE-ontsteking
hebt opgelopen, bestaat hier nog geen behandeling voor. Onze vijfde vriend Jaap verloor in 2017 de
strijd tegen dit virus. Omdat niemand anders dit mag overkomen, gaan wij aandacht besteden aan de
tekenbeetziekte TBE en hoe je dit kunt voorkomen.

FINANCIELE DOELSTELLING
De financiële doelstelling van De Fietsende Vrienden is tweeledig:
•

Minimaal: Kostenneutraal de Tour De TBE kunnen rijden. Dat wil zeggen dat alle kosten van
de voorbereiding en de reis zelf minimaal gedekt zijn.

•

Streven: Alle extra inkomsten boven de dekking van de kosten van de voorbereiding en de reis
van de Tour De TBE zullen ten goede komen aan de ANBI Stichting Tekenbeekziekten. Wat
deze stichting met dit batig saldo gaan doen, kun je lezen in hoofdstuk 5 (item 3): Activiteiten,
samenwerking met de Stichting Tekenbeekziekten. De Fietsende Vrienden zullen er alles aan
doen om dit bedrag zo hoog mogelijk te maken.

* Bron: Stichting Tekenbeetziekten: https://www.tekenbeetziekten.nl/over-ons/missie-visie-doelstelling/
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H2 - STRATEGIE
TOUR DE TBE
Om aandacht te vestigen aan de tekenbeetziekte TBE fietsen De Fietsende Vrienden van 21 augustus
2022 tot en met 6 september 2022 de Tour De TBE. Deze reis begint in Swifterbant en eindigt bij de
witte kapel in Ekerö, nabij Stockholm, Zweden. Ooit maakte Jaap zelf deze reis om zijn grote liefde
Gunilla achterna te reizen. Met haar bouwde hij een leven op in de hoofdstad van Zweden en stichtte
een gezin. De Fietsende Vrienden gaan deze reis op de fiets opnieuw beleven. In 17 dagen zullen zij
een kleine 1500 kilometer gaan fietsen op de racefiets. Van de voorbereiding en de reis zelf zal
uitgebreid verslag worden gedaan op de website www.defietsendevrienden.nl. Drie van de vier
vrienden gaan fietsen en één neemt als teamleider de voorbereiding en de begeleiding tijdens de reis
voor zijn rekening.

INKOMSTEN GENEREREN
Voor het genereren van inkomsten gaat de vereniging De Fietsende Vrienden onder andere de
volgende activiteiten ondernemen:
•

Openen van een rekening courant bij de Rabobank. Het IBAN nummer van deze rekening
courant wordt op de website van De Fietsende Vrienden vermeld, zodat mensen die spontaan
een bijdrage willen geven dit zonder problemen kunnen doen

•

ANBI aanvraag regelen. Op advies van de Rabobank gaat vereniging De Fietsende Vrienden
een ANBI aanvraag doen. Dit heeft voordelen voor de vereniging zelf en voor de donateurs
die de vereniging een schenking willen doen. Als de vereniging De Fietsende Vrienden een
schenking van het batig saldo doet aan Stichting Tekenbeetziekten, hoeft deze stichting
daarover geen schenkbelasting te betalen. En donateurs van vereniging De Fietsende
Vrienden mogen dan hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

•

Contributie. Vereniging De Fietsende Vrienden telt 4 leden, die tevens het bestuur vormen.
Zij zullen zelf contributie betalen voor hun lidmaatschap van de vereniging

•

Sponsoren werven. Voor de sponsoren zal vereniging De Fietsende Vrienden altijd in overleg
een activiteit terug doen, bijvoorbeeld in de vorm van vermelding op de website
www.defietsendevrienden.nl.

•

Giften van donateurs. De vereniging zal veel aandacht besteden aan De Tour De TBE. Hierin
zal het ook actief gaan promoten om giften te geven aan De Fietsende Vrienden.

•

Zelf-financieringsactiviteiten. De verenging zal ook een aantal aanvullende activiteiten
ondernemen om fondsen te werven. Hierbij kun je denken aan het organiseren van een
sponsorfietstocht of het ondernemen van verschillende verkoopacties.

•

We gaan onderzoeken of vereniging De Fietsende Vrienden aanspraak kan maken op subsidies
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H3 - HUIDIGE SITUATIE
De situatie op dit moment betreft de situatie van begin december 2021:
De vereniging De Fietsende vrienden is officieel opgericht op 21 augustus 2021, exact een jaar voor
de start van de Tour De TBE. Op 6 september 2021 is de website van De Fietsende Vrienden live
gegaan, wat voor velen de officiële start van De Fietsende Vrienden. Zes september is een speciale
dag omdat dit de verjaardag was van Jaap Yska, die eind 2017 overleed aan de gevolgen van de
tekenbeetziekte TBE.
Medio oktober 2021 heeft vereniging De Fietsende Vrienden een KVK nummer ontvangen: 83873929
In november 2021 heeft vereniging De Fietsende Vrienden een IBAN nummer ontvangen:
NL96 RABO 0374 5827 42
Om de aanvraag van de Rekening Courant officieel af te ronden moet De Fietsende Vrienden nog een
aantal formulieren invullen. Dit wordt uiterlijk 13 december afgerond
Via de website hebben zich al 12 donateurs gemeld. Op het moment dat de aanvraag van de rekening
courant 100% is afgerond, zullen we deze donateurs hiervan een melding geven. Bovendien stellen
we ze dan op de hoogte dat de vereniging De Fietsende Vrienden in de procedure van een ANBI
aanvraag zit.
De vereniging De Fietsende Vrienden is in gesprek met 3 sponsoren:
1. edding International GmbH, Ahrensburg, Duitsland: Dit bedrijf heeft zich aangemeld als
kledingsponsor van De Fietsende Vrienden. Zij sponsoren de outfit van de fietsers, die speciaal
voor de Tour De TBE gemaakt wordt. Bovendien heeft edding ermee ingestemd dat de kleding
ook aan derden verkocht mag gaan worden om zo extra inkomsten te genereren voor de
vereniging. edding heeft tot slot ook aangegeven om één of twee overnachtingen te
sponsoren, namelijk die in de buurt van Ahrensburg. De voorzitter van vereniging De
Fietsende Vrienden is werkzaam bij edding. De CEO van edding International GmbH. Dhr P.
Ledermann is zo onder de indruk van het initiatief van De Fietsende Vrienden dat hij het
aanbod deed om als sponsor op te treden
2. Kalas: Kalas is een hoogwaardig fietskledingmerk, dat in Nederland exclusief wordt
vertegenwoordigd door René Hooghiemster (voormalig profwielrenner) van Rocq Sports BV.
Kalas gaat de fietskleding van De Fietsende Vrienden ‘met gesloten beurs’ ontwerpen en
maken. De vereniging De Fietsende Vrienden hoeft alleen de kostprijs van deze kleding te
betalen, wat vergoed wordt door de voorgenoemde kledingsponsor edding.
3. Futurumshop. Deze onlangs tot beste webshop van Nederland uitgeroepen online
sportwinkel heeft aangeboden om als mediapartner te fungeren. In hun media zullen zij
aandacht gaan besteden aan de Tour De TBE.
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H4 - OVER TBE (BRON RIVM)
De volgende tekst is ook na te lezen op deze pagina van de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/tekenencefalitis

Wat is tekenencefalitis?
Tekenencefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die wordt veroorzaakt door het TBEtick-borne
encephalitis-virus. Het virus wordt overgebracht door tekenbeten. Tot voor kort kwam het virus alleen
in het buitenland voor, maar in het voorjaar van 2016 kwamen er aanwijzingen dat in Nederland reeën
besmet zijn geweest met het virus en is het virus ook bij teken aangetoond in Nederland, op de
Sallandse Heuvelrug en de Utrechtse Heuvelrug. Er zijn enkele patiënten die het virus in deze gebieden
in Nederland hebben opgelopen.
Wat zijn de klachten bij tekenencefalitis?
De meeste mensen die besmet zijn geraakt met het virus worden niet ziek of krijgen milde klachten 7
tot 14 dagen na een tekenbeet. Bij de mensen die ziek worden, verloopt de ziekte meestal in twee
fasen. In de eerste fase lijken de klachten erg op griep.
De klachten in de eerste fase kunnen zijn:
•

milde koorts

•

hoofdpijn en pijn in het hele lichaam: spieren en gewrichten

•

misselijk worden en overgeven

•

moe zijn

Deze fase duurt 2 tot 7 dagen. Hierna heeft een patiënt ongeveer een week geen klachten.
In de tweede fase kunnen de hersenen, hersenvliezen en ruggenmerg ontstoken raken. Dan kunnen
de volgende klachten ontstaan door de hersen(vlies)ontsteking, waarvoor ziekenhuisopname
noodzakelijk is:
•

zware hoofdpijn

•

verminderd bewustzijn

•

slaperigheid

•

ander gedrag

•

geheugenverlies

•

verlammingen, vaak van de armen en de romp

•

niet goed tegen het licht kunnen

•

misselijkheid en duizeligheid
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Er zijn geen specifieke medicijnen tegen tekenencefalitis. Mensen met deze ernstige klachten
overlijden heel zelden aan deze ziekte: ongeveer 1-2% van de patiënten met een
hersen(vlies)ontsteking overlijdt. Een deel van deze patiënten houdt na de infectie nog neurologische
restverschijnselen.
Hoe vaak komt het tekenencefalitisvirus voor?
Sinds 2016 weten we dat teken in bepaalde gebieden in Nederland besmet kunnen zijn met TBE-virus.
De kans op een infectie na een tekenbeet is in Nederland zeer klein, omdat er slechts zeer weinig
teken besmet zijn met het TBE-virus. In gebieden waar het TBE-virus gevonden is, waren ongeveer 1
op 1500 teken besmet met dit virus. Dat is veel minder dan de borrelia-bacterie, die ongeveer in één
op de vijf teken gevonden wordt. Deze borrelia-bacterie veroorzaakt elk jaar ongeveer 27.000 maal
de ziekte van Lyme in Nederland. De kans op een TBE-infectie na een tekenbeet is dus veel kleiner dan
de kans op de ziekte van Lyme. In 2020 waren er 5 patiënten ziek geworden door het TBE-virus in
Nederland. In de jaren daarvoor ging het om 1-2 patiënten per jaar (2016-2019).
Het TBE-virus komt vaker voor in andere Europese landen, waaronder Oostenrijk, Zwitserland,
Duitsland het zuiden van de Scandinavische landen, Noordoost Frankrijk en Zuid-Engeland. Ook in
Rusland en in bepaalde gebieden in Centraal-Azië komt TBE-virus voor.
Waar in Nederland komt het tekenencefalitisvirus voor?
De kans op een infectie na een tekenbeet is in Nederland zeer klein, omdat er slechts zeer weinig
teken besmet zijn met het TBE-virus. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt bij
hoeveel patiënten ernstig ziek worden door in Nederland opgelopen TBE. Daarnaast onderzoeken we
de verspreiding van TBE-virus in wilde dieren en teken, in samenwerking met DWHC, WUR en Artemis.
Tussen 2016 en 2020 hebben medische laboratoria en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en
twaalf patiënten gemeld die tekenencefalitis hebben opgelopen in Nederland. De meest
waarschijnlijke plaatsen van besmetting zijn: de Sallandse Heuvelrug, de Utrechtse Heuvelrug,
centraal Noord-Brabant, het noord-oosten van de Flevopolder, Twente en de Achterhoek. Aan de
grens met Duitsland in de Achterhoek en ten oosten van Nijmegen is het TBE-virus aangetroffen in
kleine knaagdieren. Antistoffenonderzoek liet zien dat reeën in Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en
de Achterhoek gebeten zijn door teken met het TBE-virus. Verder onderzoek loopt nog naar de
verspreiding en ecologie van het TBE-virus in Nederland. <<einde bron RIVM>>.

De vereniging De Fietsende Vrienden wil met de Tour De TBE aandacht vestigen aan TBE. In Nederland
mag deze ziekte maar zelden voorkomen, in het buitenland is het virus wijder verspreidt. Zo verloor
onze vriend Jaap in 2017 de strijd tegen deze tekenbeetziekte in Zweden. Door aandacht te vestigen
aan de gevolgen van TBE hopen wij dat er niet nog meer slachtoffers zullen vallen aan deze ziekte.
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H5 - ACTIVITEITEN
1 - Tour de TBE
TBE komt nog weinig voor, maar rukt wel op in Nederland en de rest van Europa. Deze tekenbeetziekte
is bij het grote publiek nauwelijks bekend. Daar moet verandering in komen. We willen zorgen voor
voldoende aandacht voor TBE. Daarom fietsen wij van Swifterbant, het dorp waar we zijn opgegroeid,
naar Stockholm, de door onze vijfde vriend zo geliefde stad. De stad waar hij een bestaan heeft
opgebouwd, een gezin stichtte en uiteindelijk het leven verloor door de beet van een met TBE
besmette teek. Onze tocht heet de Tour De TBE en begint op 21 augustus 2022. Op 6 september 2022,
de dag waarop Jaap 48 jaar zou zijn geworden, komen we aan in Stockholm en zullen we zijn graf
bezoeken. Gedurende onze tocht, maar ook tijdens de voorbereiding hiervan gaan wij, De Fietsende
Vrienden, zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de tekenbeetziekte TBE. Door kennis hierover
onder de aandacht te brengen. Dat doen we op een objectieve, gefundeerde en eerlijke manier in
nauwe samenwerking met Stichting Tekenbeetziekten. Bovendien hebben we toestemming van Pfizer
om content van hun website hoevoorkomjetbe.nl te gebruiken.

2 – Website en Social Media
De website en Social Media kanalen zullen gebruikt worden om het verhaal van De Fietsende Vrienden
te vertellen. Dit verhaal bestaat uit de herinnering aan Jaap, de gebeurtenissen in de voorbereiding
naar de Tour De TBE, het verslag van de tour zelf en alles rondom de tekenbeetziekte TBE. Hiermee
geeft vereniging De Fietsende Vrienden aandacht aan TBE. Verder zullen de media van De Fietsende
Vrienden ingezet worden voor het werven van fondsen.
De website van De Fietsende Vrienden: https://defietsendevrienden.nl/
De Facebook pagina van De Fietsende Vrienden: https://www.facebook.com/defietsendevrienden
De Instagram pagina van De Fietsende Vrienden: https://www.instagram.com/defietsendevrienden/

3 – Samenwerking met Stichting Tekenbeetziekten
De vrijwilligers, veelal ervaringsdeskundigen, van Stichting Tekenbeetziekten zetten zich al 15 jaar in
voor meer aandacht voor tekenbeetziekten en het bevorderen van kennis over tekenbeetziekten.
Ziek worden van een tekenbeet is een toenemend en reëel gevaar voor ons allemaal. Er is echter nog
veel onbekend over tekenbeetziekten, zowel in de medische en wetenschappelijke wereld als bij het
grote publiek. Er zijn grote problemen in de diagnostiek en behandelingen, deze moeten worden
opgelost.
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De samenwerking met Stichting Tekenbeetziekten richt zich in het bijzonder op de tekenbeetziekte
TBE. De kennis die de stichting over deze tekenbeetziekte heeft mag vereniging De Fietsende
Vrienden gebruiken om aandacht te vestigen aan TBE. Daar komt bij dat het batig saldo van De
Fietsende Vrienden, na voltooiing van de Tour De TBE, volledig ten bate komen van Stichting
Tekenbeetziekten. Met dit saldo wil deze stichting de volgende activiteiten ondernemen:
a) Meer bekendheid geven aan de toename van TBE in Nederland;
b) Meer aandacht aan het herkennen van symptomen van TBE;
c) Preventie van tekenbeten;
d) Meer onderzoek naar besmetting van teken met TBE.
Nog iets concreter: a+b: dat kan in de vorm van life-voorlichting (lezingen, beurzen, evenementen)
over TBE. We zijn die voorlichting weer aan het opstarten, dus TBE kan daarop meeliften en we zouden
een extra flyer en/of poster over TBE kunnen maken/laten drukken (dat betekent wel dat we er een
vrijwilliger bij moeten zoeken, degene die de info op de website heeft geschreven, is momenteel erg
ziek).
c: Preventie tekenbeten: daar doen we al heel erg veel aan op allerlei manieren (meedoen aan de
Week van de Teek, meedoen aan nieuw onderzoek van de WUR over 'tekendruk' afhankelijk van groen
gradiënten, social media en het aanbieden van tekenverwijderaars via de webshop, voorlichting via
website, social media met SEO hulp, beurzen, evenementen en lezingen, onze brochure die gratis
aangevraagd kan worden, extra uitgewerkt een Tekencheck flyer, de ontwikkeling van nieuwe
leskisten "Tekendozen" voor voorlichting over het tekenbeetrisico op scholen). Daarvoor is alle
ondersteuning sowieso welkom.
d: Onderzoek. Dat laatste willen we wel erg graag maar moet ook passen in het onderzoek wat loopt
(Europees, via ZonMW en RIVM) en wat er logisch op volgt. Dus dat is ook een kwestie van op het
juiste moment in springen. Vaak worden we gevraagd om als patiëntenorganisatie een onderzoek te
ondersteunen, en dan in drie vormen: in natura met advies over de onderzoeksopzet, bijwonen van
bijeenkomsten van onderzoekgroep; maar ook het bijwonen van gespreksgroepen als het onderzoek
eenmaal loopt, een oproep doen voor patiënten etc., en/of een bijdrage in geld (vaak moeten
onderzoeksprojecten financiële ondersteuning vanuit de maatschappij zoeken). Dat zijn de momenten
waarop we extra aandacht voor TBE kunnen vragen, en als we dan een som achter de hand hebben
waarmee we extra duidelijk kunnen maken dat we het serieus menen, komt er ook echt wat voor
elkaar.
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4 – Samenwerking met Futurumshop
Wij zijn apentrots om Futurumshop als mediapartner te hebben. Toen Futurumshop hoorde van ons
initiatief waren ze direct onder de indruk. Op hun blog en in FuturumMag gaat deze Apeldoornse
online shop voor wielrenners en mountainbikers aandacht schenken van De Fietsende Vrienden.

5 – Samenwerking met Kalas
Gedreven door passie en trots worden door Kalas ruim 5.000 unieke designs, meer dan 400.000
sportproducten in meer dan 400.000 verschillende pasvormen, maten en materialen per jaar
geproduceerd. Daarnaast is Kalas zeer vooruitstrevend op het gebied van innovatie. Kalas levert het
snelste tijdritpak ter wereld en heeft aerodynamica, veiligheid en zichtbaarheid hoog in het vaandel.
De kleding wordt gedragen door wereldkampioenen, olympische kampioenen, nationale teams en
vele recreatieve fietsers uit meer dan 20 landen. Wij zijn daarom verheugd dat Kalas heeft aangegeven
het wielerpak van De Fietsende Vrienden te willen ontwerpen en produceren. Hiervoor betaalt de
vereniging De Fietsende Vrienden alleen de kostprijs van de kleding zelf, wat weer gesponsord zal
worden door edding International GmbH te Ahrensburg, Duitsland. Kalas heeft verder voorgesteld om
een webshop te openen waar het wielerpak van De Fietsende Vrienden te koop aangeboden kan
worden. Een deel van de winst van deze verkoop schenkt Kalas dan aan vereniging De Fietsende
Vrienden.

6 – Geldinzamingsactiviteiten
Voor het inzamelen van fondsen zal vereniging De Fietsende Vrienden onder andere de volgende
activiteiten gaan ondernemen:
1. Contributie. Vereniging De Fietsende Vrienden telt 4 leden, die tevens het bestuur vormen. Zij
zullen zelf contributie betalen voor hun lidmaatschap van de vereniging
2. Sponsoren werven. Voor de sponsoren zal vereniging De Fietsende Vrienden altijd een activiteit
terug doen, bijvoorbeeld in de vorm van vermelding op de website www.defietsendevrienden.nl.
3. Giften van donateurs. De vereniging zal veel aandacht gaan geven aan De Tour De TBE. Hierin zal
de vereniging actief op zoek gaan naar donateurs om giften te verkrijgen.
4. Zelf-financieringsactiviteiten. De verenging zal ook een aantal aanvullende activiteiten
ondernemen om fondsen te werven. Hierbij kun je denken aan het organiseren van een
sponsorfietstocht of het ondernemen van verschillende verkoopacties.
5. We gaan onderzoeken of vereniging De Fietsende Vrienden aanspraak kan maken op subsidies.
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H6 - ORGANISATIE
De vereniging De Fietsende Vrienden is gevestigd op het adres: Hoenderloseweg 49, 7339 GA,
Ugchelen. Emailadres is: age.yska@marketingmanager.nu
KVK: 83873929
IBAN: NL96 RABO 0374 5827 42
De ANBI status van de vereniging De Fietsende Vrienden is in aanvraag bij de belastingdienst.
De website: https://defietsendevrienden.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/defietsendevrienden
Instagram: https://www.instagram.com/defietsendevrienden/
Voor meer informatie over vereniging De Fietsende Vrienden verwijzen wij naar onze Statuten en dit
beleidsplan, welke ook te bekijken zijn via onze website.

H7 - BESTUUR
Het bestuur van de vereniging De Fietsende Vrienden bestaat uit de volgende leden:
•

Dhr. A IJska – Voorzitter
o

•

Dhr. A. van Egmond – Secretaris
o

•

Karveel 33-5, 8231 BH LELYSTAD

Dhr. R. Baarda – Penningmeester
o

•

Hoenderloseweg 49, 7339 GA UGCHELEN

Kanon 32, 7205 GL ZUTPHEN

Dhr. R. Drenth – Tour coordinator
o

Walstro 63, 5432 DR CUIJK

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor hun taken. Ze betalen wel een
contributiebedrag als lid van de vereniging.
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H8 - FINANCIEEL PLAN
In dit financiële plan vermelden we alleen wat vermeldenswaardig is (zoals verwacht geld van
sponsoren of geschatte inkomsten uit donaties). Het is in dit beleidsplan niet nodig een gedetailleerd
overzicht van de kosten en baten op te nemen. Dat zal gebeuren in ons financieel eindverslag.
Het werven van gelden
Vereniging De Fietsende Vrienden is een fondsenwervende instelling. Wij werven onder meer geld
onder ons publiek. Wij zullen dat op de volgende manieren doen:
1. Contributie. Vereniging De Fietsende Vrienden telt 4 leden, die tevens het bestuur vormen. Zij
zullen zelf contributie betalen voor hun lidmaatschap van de vereniging. Deze contributie
bedraagt vanaf 1 januari 2022 EUR 25,- per maand.
2. Sponsoren werven. Voor de sponsoren zal vereniging De Fietsende Vrienden altijd in overleg een
activiteit

aanbieden.

Bijvoorbeeld

in

de

vorm

van

vermelding

op

de

website

www.defietsendevrienden.nl. De eerste sponsor die zich heeft gemeld om een bedrag te storten
is edding AG, die de fietskleding betaalt en zorg draagt voor één of twee overnachtingen. We
streven er naar om ca. 4 extra sponsoren te werven.
3. Giften van donateurs. De vereniging zal veel aandacht gaan vestigen aan De Tour De TBE. Hierin
zal het ook actief gaan promoten om giften te geven aan De Fietsende Vrienden. We verwachten
ca. 100 donateurs te werven.
4. Zelf-financieringsactiviteiten. De verenging zal ook een aantal aanvullende activiteiten
ondernemen om fondsen te werven. Hierbij kun je denken aan het organiseren van een
sponsorfietstocht of het ondernemen van verschillende verkoopacties. Concreet heeft Friesland
Campina ons 30 liter ijs aangeboden, die we voor EUR 10,- per liter kunnen verkopen. Verder heeft
een kunstenaar speciaal voor ons project een schilderij gemaakt. De verkoop hiervan gaat volledig
ten gunste van vereniging De Fietsende Vrienden. Zij verwacht een minimale opbrengst van EUR
350,-. In totaal verwachten wij met zelf-financieringsactiviteiten minimaal EUR 1000,- binnen te
halen.
5. We gaan onderzoeken of vereniging De Fietsende Vrienden aanspraak kan maken op subsidies,
bijvoorbeeld de subsidie gericht op voeding, gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. Omdat
het onzeker is of dit ook mogelijk is, nemen we deze subsidie(s) niet mee in onze begroting

Beheer en besteding van het vermogen
Het vermogen van vereniging De Fietsende Vrienden zal samenkomen op onze rekening courant. De
penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van deze rekening courant. Bestedingen worden
alleen gedaan met goedkeuring van het voltallige bestuur.
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KOSTEN/BATEN OVERZICHT
De Fietsende Vrienden

1 december 2021
UITGAVEN/DEEL

EENMALIGE UITGAVEN

TOTALE
UITGAVEN

Website (hosting + template)

€0

€ 200

€ 200

Aanvraag KVK

€0

€ 52

€ 52

Verzekering (aansprakelijkheidsverzekering)

€0

€ 30

€ 30

KOSTEN

DEEL

Aanschaf fietskleding

4p x 3 suits

€ 120,-

€0

€ 1.500,-

Reiskosten (overnachtingen)

17 nachten

€ 100

€0

€ 1.700,-

18 dagen

€ 75

€0

€ 1.350,-

returnticket

€0

€ 700

Voeding
Overige kosten (veerpont, brandstof, etc.)

TOTALE GESCHATTE KOSTEN

€ 700

5.532,DEEL

INKOMSTEN/DEEL

EENMALIGE
INKOMSTEN

TOTALE
INKOMSTEN

8 maanden

€ 100,-

€ 200,-

€ 800

Sponsoring kleding + overnachting

€0

€ 2.000,-

€ 2.000,-

Overige sponsorgelden

€0

€0

€ 2.000,-

€ 25,-

€0

€ 2.500,-

Zelffinancieringsactiviteiten

€0

€ 1.000,-

€ 1.500,-

Subsidies

€0

€0

€0

BATEN
Contributie voor 4 personen

Giften van donateurs

100 personen

TOTAAL BATEN

€ 8.800,-

TOTALE KOSTEN (transport)

€0

GESCHAT BATIG SALDO

€ 1.000

€ 5.532,-

€ 3.268,-
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