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Voorwoord van de voorzitter

Dit jaar hebben we wederom een mooie MTB tocht neer gezet van een professioneel niveau.
Net als voorgaande jaren konden de deelnemers wederom kiezen uit diverse afstanden,
zodat zowel beginners als wel de gevorderde MTB-er aan zijn/haar trekken kon komen.
Uitgangspunt van de Stichting was ook dit jaar onveranderd en wel om tegen zo’n laag
mogelijke kosten een kwalitatief goede tocht te organiseren, waarbij de gehele opbrengst ten
goede komt aan diverse goede doelen.
Door de inzet van vele vrijwilligers, welke zich ieder jaar weer vrijblijvend inzetten om deze
tocht waar te maken en ondanks de slechte weersomstandigheden, hebben we uiteindelijk
nog een mooi bedrag op kunnen halen voor de goede doelen.

Voorzitter
L. van Teeffelen
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1.

Verslag van het bestuur

Voor u ziet u het jaarverslag van 2019 van Stichting MTB Chaam.
Ook dit jaar hebben we met de hulp van (trouwe) sponsoren, vrijwilligers en uiteraard de
enthousiaste deelnemers, weer een mooie MTB tocht neer gezet.
Dit heeft ons weer in staat gesteld om een aantal goede doelen financieel te kunnen
ondersteunen.
Ons doel om een kwalitatief, goede en veilige MTB tocht te organiseren voor een breed
publiek is wederom geslaagd. Onze jaren lange ervaring en jaarlijkse zelf analyse liggen
hiervoor ten grondslag.
Helaas was het weer dit jaar een kleine spel breker, maar door ons gevolgde beleid om de
kosten laag te houden, heeft dit ons niet al te veel pijn gedaan.
We kunnen als bestuur dus terug kijken op een gelaagd evenement.

1.2

Activiteiten

Dit jaar hebben we geen Kids Clinic gehouden op zaterdag, dit naar aanleiding van het
vorige jaar, waarbij er een teleurstellend aantal aanmeldingen was.
Om toch een zo’n breed mogelijk publiek te trekken en ook kennis te kunnen maken met het
mountainbiken, is er dit jaar voor het eerst een Kids & Family Ride georganiseerd.
Gekozen is om deze ook op zondag 6 oktober jl. in te plannen en niet op zaterdag en wel om
organisatorische redenen.
De Kids & Family Ride werd begeleid door Slow Joe een zeer ervaren mountainbiker, die
tijdens de rit de deelnemers kennis liet maken met de ins en outs van het mountainbiken om
ze zo enthousiast te maken voor het mountainbiken.
De verwachte opkomst viel wat tegen, dit was met name te wijten aan de slechte
weersomstandigheden.
Vanuit de deelnemers werd enthousiast gereageerd over dit concept en zeker voor herhaling
vatbaar.
Op zondag 6 oktober jl. hebben we wederom onze jaarlijkse MTB tocht georganiseerd. Net
als voorgaande jaren was er een keuze uit een 4-tal afstanden tw. 30, 43, 55 en 80 km.
De start/finish plaats was wederom vanaf Camping de Faasbloem, die er veel werk van
hadden gemaakt om deze sfeervol aan te kleden.
Ook dit jaar was er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het uitpijlen, één belangrijk
speerpunt mbt. tot de kwaliteit van de routes, dat dit gelukt is bleek uit de positieve reacties
van de deelnemers.
Eveneens is de keuze om al een aantal jaren veel aandacht te geven aan een zo’n droog
mogelijke ondergrond (wens vanuit de deelnemers) bij het uitpijlen van de routes, een goede
gebleken. De routes waren goed te berijden, ook met de slechte weersomstandigheden van
afgelopen editie.
De deelnemers opkomst vielen dit jaar tegen. De slechte weersomstandigheden hebben daar
zeker aan bijgedragen. Door de overvolle MTB kalender heeft de potentiële deelnemer veel
keuze mogelijkheden en zal dus bij slecht weer, makkelijker een tocht overslaan of voor een
andere tocht kiezen.
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2.

Toekomst

Komend jaar willen we wederom een MTB tocht neerzetten met een kids en familie activiteit,
waarbij de “jonge” aankomende mountainbiker centraal staat. Op deze manier willen we
onze regio op een positieve manier aan een breed publiek tonen.
Ons doel om geld op te halen voor diverse maatschappelijke organisaties, blijft onveranderd.

2.2

Activiteiten

Geplande activiteiten voor komend jaar zijn:
•

Gijsje Kids & Family Ride:
Onder begeleiding van een ervaren Mountainbiker/instructeur worden kinderen en
eventuele ouders, mee genomen op een MTB tocht door de Chaamse bossen.
Gedurende deze tocht krijgen de deelnemers handige tips en tricks van de
instructeur, om zo nog veiliger en met meer plezier te leren mountainbiken
We hopen met deze activiteit de jeugd kennis en enthousiast te laten maken met het
mountainbiken.
De activiteit is geslaagd als er tussen 20 en 30 kinderen aan deelnemen. Begeleidt
door eventuele ouders.
Dit aantal is door een 3 tal vrijwilligers te behappen

•

Mountainbike Tocht:
Er worden een 4-tal routes met verschillende lengte uitgezet door de mooie Chaamse
bossen. Gedeeltelijk zal er over en door gebieden gereden worden, welke normaal niet
toegankelijk zijn.
Er wordt gekozen voor 4 afstanden, dit om een zo’n groot mogelijke doelgroep aan te
trekken, van beginner (30 km) tot fanatieke, gevorderde mountainbiker (80 km)
De tussen afstanden 43 en 55 km trekt voornamelijk de recreatieve mountainbiker,
die graag (wekelijks) een tocht rijdt, al dan niet voor het goede doel en na afloop
graag nog wat na praat onder het genot van een drankje.
De verwachting is om tussen de 1200 en 1500 deelnemers te trekken.
Voor de dag van organiseren zijn tussen de 80 en 100 vrijwilligers nodig.
De dag vooraf gaand zijn er zo’n 45 vrijwilligers nodig.
De weken vooraf en de week aansluitend van deze activiteiten zullen een kleine 15
vrijwilligers nodig zijn voor de nodige voorbereidingen en opruimen/afhandelen van
diverse zaken.
Het gehele jaar zijn mn. de 3 bestuursleden en de diverse commissieleden actief.
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3.

Organisatie

Algemene informatie

Statutaire naam

Stichting MTB Chaam

Statutaire zetel

Beckershagen 22, Chaam

Datum van oprichting

Januari 2015

KvK nummer

62060759

E-mail

mtbchaam@gmail.com

Stichting MTB Chaam heeft begin 2020 de ANBI status aangevraagd.
Het beleidsplan, nieuwsbrieven en algemene informatie is terug te vinden www.mtbchaam.nl

3.1

Bestuur

Stichting MTB Chaam kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van
de stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop.
In lijn met het beleid, dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks aan maatschappelijk verantwoorde
organisaties ten goede komen, ontvangt het bestuur geen vergoedingen of onkostenvergoeding voor
hun inzet voor de stichting.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

3.2

dhr. L. van Teeffelen
dhr. J. Koppenaal
dhr. D. de Wit

Vrijwilligers

Naast het bestuur wordt de stichting ook ondersteund door meerdere vrijwilligers, die helpen
bij onder meer het creëren en onderhouden van de website, werven van sponsoren, uit zetten
van de routes, opbouwen van de start/finish locatie.

4.

Jaarrekening

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag voor heel 2019.
Als Stichting streven wij naar transparantie en willen we eveneens voldoen aan de richtlijnen van de
overheid voor ANBI-instellingen.
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4.1

Balans 2019

Wij als stichting streven er naar om alle inkomsten te doneren aan Goede Doelen en alleen
zoveel geld in kas te houden, waarmee we de organisatie van een nieuw te organiseren MTB
tocht kunnen financieren. Er is een licht toename te zien, daar er rekening is gehouden met
stijgende kosten.

Activa

Liquide
middelen

Bedrag in Bedrag in
€
€
Passiva
31-1231-12Referentie
2018
2019

Bedrag in Bedrag in
€
€
31-1231-12Referentie
2018
2019

4.1.1

4.1.2

Vermogen

Bank
Kas

1932.66
0

Eigen
2386.90 vermogen
0

Totaal

1932.66

2386,90

1932.66
0

2386.90
0

1932,66

2386,90

4.1.1 Activa 2019
In 2019 zijn er alleen sponsorbedragen via de bank ontvangen en het inschrijfgeld van de
deelnemers is eveneens op de bankrekening gestort, waardoor er geen kasgelden zijn. Deze
zijn terug te vinden aan de activa zijde. Eind 2019 hadden we vanuit de stichting ruim 2000
euro op onze rekening staan.

4.1.2 Passiva 2019
Aan de passivakant vinden we het vermogen van onze Stichting. Hiermee kunnen we lopende zaken
bekostigen.
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4.2 Staat van baten en lasten

Baten

Bedrag in €
Referentie 31-12-2019
4.2.1

Sponsoren
Inschrijfgeld deelnemers

2275
2698,1

Som der baten

Lasten

4973,10

4.2.2

Abonnementen

96,18

Bankkosten

106,33

Investeringen

216,42

Vrijwilligersmiddag

89

Organisatie kosten

1461,3

Vergader kosten

201,75

Vergunningen

75

Uitkeringen goede
doelen

2500

Som der lasten

4745,98

Resultaat

+227,12

Resultaat bestemming
Toevoeging/onttrekking
aan Eigenvermogen

227,12

Resultaat

+227,12
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4.2.1 Baten 2019
Zoals onder 4.1.1 genoemd bestaan alle baten in 2019 uit sponsorgelden en inschrijfgelden
van deelnemers, die via de bank van de stichting zijn ontvangen, dan wel daar zijn gestort. In
totaal is een bedrag van bijna 5000 euro aan gelden ontvangen.

4.2.2 Lasten 2019
Aan onkosten voor de stichting is in 2019 minder dan 2300 euro besteed. Het overgrote deel
van de inkomsten gingen eind 2019 naar Goeden Doelen.

4.2.3 Resultaat en bestemming 2019
Van het resultaat, met aftrek van investeringen en kosten, kunnen we in 2019 een kleine 200
euro toevoegen aan het vermogen. Dit geheel in lijn met de filosofie van de Stichting om een
zo’n klein mogelijk eigen vermogen aan te houden en zoveel mogelijk gelden te doen toe
komen aan maatschappelijke organisaties.

9

