Steun ons in de strijd tegen energiestofwisselingsziekten bij kinderen!

Jaarverslag 2012
In 2012 was de Pyreneeën Challenge het belangrijkste evenement dat Stichting Ride4Kids
organiseerde. Hieraan hebben 100 deelnemers meegedaan en 29 vrijwilligers meegewerkt ter
ondersteuning.
Het organiseren van dit evenement brengt kosten met zich mee. Deze kosten bestaan uit
promotiemateriaal (folders, flyers, posters banners, etc), wielerkleding, polo’s voor deelnemers en
vrijwilligers, transportkosten, kosten voor de lunch op dagen, dat er gefietst is, etc. In 2012 bedroegen
deze kosten van het evenement Pyreneeën Challenge in totaal € 24.951,00.
De kosten van het evenement zijn deels gedekt doordat deelnemers inschrijfgeld ( a € 90,00) betaalden
om deel te mogen nemen aan de Challenge. Daarnaast is de Stichting door een groot aantal bedrijven
gesponsord voor de kosten van het evenement. De opbrengst van de deelnemersbijdrage samen met
de bedrijfssponsoren bedroeg € 28.712,00. Het verschil van van € 3.761,00 wordt bij de opbrengst van
de donaties en sponsoringen voor onderzoeksgelden gevoegd.
De Pyreneeën Challenge is een sponsorfietstocht. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat zij
minimaal € 750,00 aan sponsorgelden bijeen brengen. In totaal is in 2012 een bedrag van €
156.100,00 bij elkaar gefietst. Een geweldig resultaat!
Alle activiteiten van Stichting Ride4Kids worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers.
Door de vrijwillige inzet op alle niveaus heeft de Stichting geen salariskosten, beloningsbeleid of
management fees. Zo blijven de kosten van de evenementen zo laag mogelijk, blijft er zo weinig
mogelijk geld in de organisatie hangen en kan er meer opbrengst naar onderzoek. De algemene kosten
die de Stichting Ride4Kids in 2012 maakte bedroegen € 1.674,00.
Het netto jaarresultaat van De Stichting Ride4Kids over 2012 komt zo op een bedrag van € 158.187,00.
Deze opbrengst wordt over diverse onderzoeken verdeeld.
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Winst & Verliesrekening stichtng Ride4Kids
Winst & Verliesrekening Ride4Kids
2012

2011

Inschrijvingen Evenementen

11,320

3,720

Sponsoring Evenementen

17,392

11,273

Opbrengsten Evenementen

28,712

14,993

Kosten Evenementen

24,951

14,484

Resultaat Evenementen

3,761

509

Donaties / Sponsoring Ride4Kids

156,100

57,639

Totale Bruto resultaat

159,861

58,148

Personeelskosten

0,00

0,00

Onkostenvergoeding

0,00

0,00

Algemene kosten

1,674

1,124

Netto Jaarresultaat

158,187

57,024

Gereserveerd voor onderzoek per eind 2012

224,197
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Uitgangspunten Ride4Kids


Stichting Ride4Kids ziet een veelheid aan ziektebeelden bij kinderen met een
stofwisselingsziekte. Eén medicijn zal vermoedelijk niet genoeg zijn om alle verschillende
aandoeningen te genezen; er zal een veelheid aan medicijnen en therapieën nodig zijn. Daarom
steunt Stichting Ride4Kids meerdere onderzoekers en instituten die onderzoek doen naar
stofwisselingsziektes en de verschillende therapieën en medicijnen.



De evenementen van Stichting Ride4Kids worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door
vrijwilligers. Door de vrijwillige inzet op alle niveaus heeft de Stichting geen salariskosten,
beloningsbeleid of management fees. Zo blijven de kosten van de evenementen zo laag
mogelijk, blijft er zo weinig mogelijk geld in de organisatie hangen en kan er meer opbrengst
naar onderzoek.



De onderzoeken die gesteund worden, worden beoordeeld door een onafhankelijke medische
adviesraad. De adviesraad is geen vast onderdeel van de Stichting en ontvangt geen vergoeding.
De samenstelling van de adviesraad varieert afhankelijk van de te beoordelen aanvragen. Dit om
belangenverstrengeling te voorkomen.



Stichting Ride4Kids tracht zo transparant mogelijk te zijn naar haar sponsoren, vrijwilligers en
deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn
in de projecten die ondersteund worden. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan
een project.
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