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Algemene gegevens ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Naam
Adres
Fiscaal nummer

Stichting De Westlandse Ride
De Dintel 47 2673 BC Naaldwijk
851328362

Statuten Doelstelling
Op 12-6-2013 zijn de statuten gewijzigd vanwege een naamswijziging.
De Stichting heeft tot doel - zonder winstoogmerk – het ophalen van zoveel mogelijk geld
voor de ondersteuning van projecten die zich inzetten voor de bestrijding en het voorkomen
van kanker.
Deze projecten zullen vooral gerealiseerd worden in de grotere steden rond het Westland
waardoor de betrokkenheid van de inwoners zo groot mogelijk is. De Daniel den Hoed
Stichting is qua naam inmiddels opgegaan in de Erasmus MC Foundation en zal de komende
editie één van de grotere doelen worden waar de opbrengst naar toe zal gaan. Maar ook
plaatselijke doelen zoals Hospice en inloophuis Carma worden ondersteund. De
fondsenwerving zal bestaan uit inschrijfgelden van teams en van individuele deelnemers
daarbij kunnen particulieren en bedrijven de stichting op velerlei manieren ondersteunen en
sponsoren.
Voor de besteding van de gelden maakt de stichting gebruik van de goede doelen commissie
van Team Westland. Deze commissie heeft de taak de binnenkomende aanvragen te
beoordelen en vervolgens de juiste besteding van de donaties te waarborgen.
Meerjarig Beleidsplan
De Stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door om het jaar een 24 uur ‘s
estafette fietstocht te houden en een aantal fietstourtochten eenmaal in de twee jaar. De
Stichting zorgt voor alle benodigdheden en voorzieningen welke noodzakelijk zijn voor een
mooi weekend met een veilige fietstocht waarbij we hopen op een grote saamhorigheid
vooral voor degene die zelf met de ziekte te maken hebben of in hun omgeving. Vanuit de
gemeente Westland is er de toezegging ontvangen dat de Stichting in 2018, 2020 en 2022
een Westlandse Ride mag organiseren en dat er geen vergunningen zullen worden
afgegeven voor gelijksoortige evenementen voor hetzelfde doel in dat beoogde weekend.
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Vanaf 2018 zal de stichting zich ook kenmerken door gezonde voeding te promoten als
preventie tegen deze ziekte. Er wordt geen vermogen aangehouden in de stichting langer
dan strikt noodzakelijk wordt geacht. Binnen een jaar na het evenement dient het vermogen
te zijn weggeschonken aan de beoogde instellingen.
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Jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019
In het jaar 2019 heeft er geen Westlandse Ride plaatsgevonden daar er voor gekozen is om
deze eenmaal in de twee jaar te organiseren. Wel zijn er volop voorbereidingen getroffen
voor de editie van 2020 welke gepland stond voor 30 en 31 mei 2020
Helaas heeft de Covid-19-pandemie ervoor gezorgd dat het evenement geen doorgang kon
vinden in 2020 en is voorlopig uitgesteld naar 2021
Bestuurders 2019
Paul Franke
Dennis Beekhuizen
Sandra Vlielander
Aad van der Valk
Mariska Sosef
Vivian van Rossem

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Beloningsbeleid
Bestuurders, deelnemers en vrijwilligers genieten geen beloning
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
(het betreft allemaal voorbereidingen voor het evenement van 2020
 Route bepalen van de 24 uurs estafette fietstocht
 Route bepalen van de tourtochten van 25, 50 en 100 km
 Ondersteunen van de persoonlijke acties door individuele deelnemers en
deelnemende teams
 Actief werven van sponsoren
 Doelen voor 2020
 Besprekingen logistieke inrichting ranch
 Mogelijkheid van een lopersproject onderzoeken
 Planning kick off 2020
 Actief werven van vrijwilligers voor de 2020 editie
 Indienen van de datum voor de evenementenkalender gemeente Naaldwijk

Pagina 4 van 8

Stichting De Westlandse Ride
Financiële verantwoording
2019
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Stichting De Westlandse Ride
Financiële verantwoording

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

VLOTTENDE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

0

0
0

0

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen/vooruitbetaalde kosten

708
0

Liquide middelen
Rabobank
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0
3.225
708

3.225

13.227

275.764

13.935
=======

278.989
=======

Stichting De Westlandse Ride
Financiële verantwoording

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
PASSIVA
31 december 2019
€
Eigen vermogen
Doelvermogen
Bestemmingsreserve toezegging
Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen bijdragen
Omzetbelasting
Overige schulden

€

31 december 2018
€

829
0

0
12.170
936
0
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€
989
275.000

0
0
0
3.000
13.106

3.000

13.935
=======

278.989
=======

Stichting De Westlandse Ride
Financiële verantwoording

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019

2018

€

€

Baten:
Opbrengst giften, sponsoring en acties

0

295.241

0

275.000

0

20.241

160

21.799

Saldo baten minus lasten

0

-/-1.558

Financiële baten en lasten

0

0

-/-160
========

-/-1.558
========

Lasten:
Donatie onderzoek hersentumoren Prof. Sillevis
Daniel Den Hoed/ Erasmus MC Foundation

Wervingskosten:
Kosten acties en algemene kosten

Overschot/Tekort
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