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Voorwoord

John Boere ( KTMCO ) heeft eind april de stichting gevraagd of wij iets konden
organiseren in de vorm van een Ride Out voor Jonah Veenstra, een kereltje van 4 met
neuroblastoom kanker. Na een gesprek met de vader van Jonah, Durk Veenstra, is
besloten dat wij als stichting de organisatie op zouden pakken om een Ride Out te
organiseren met als doelstelling geld in te zamelen voor de stichting Vrienden van
Jonah.
Inmiddels waren 2 personen in Friesland, Bianca en Willem-jan ook met het idee
gekomen om iets te organiseren, de krachten werden gebundeld en na een
kennismaking hebben wij een groepje aangemaakt op Facebook waarin wij konden
overleggen en plannen konden maken. Diverse mensen zijn toegevoegd aan deze
groep voor ondersteuning.
De datum was snel geprikt, 14 Juni moest de grote dag worden ( een week later is
vaderdag en weer een week later is de TT in Assen ) Eerder dan 14 Juni was
onhaalbaar vanwege de vergunningen die aangevraagd moesten worden. Kortom er
was veel te regelen om alles op tijd af te krijgen, maar het is gelukt !
Met deze Ride Out hebben wij een fantastisch mooi bedrag opgehaald van 3600 euro.

Hieronder volgt een overzicht van alle zaken die ertoe geleid hebben van deze dag een
succes te maken, mede dankzij vele sponsors en natuurlijk ook dankzij het organisatie
team.
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Kosten overzicht:
We hebben wat kosten moeten maken voor de organisatie van deze dag, maar wij
hebben getracht deze kosten zo laag mogelijk te houden om zorg te dragen dat er
zoveel mogelijk geld overblijft voor de stichting Vrienden van Jonah.

Verdere kosten zoals de Mollie transacties via de website, versturen van vlaggen zijn
betaald door stichting KTMCO en kunnen beschouwd worden als ( extra ) sponsoring.

Sponsors
Verschillende personen en bedrijven hebben geholpen in de vorm van een donatie of
het beschikbaar stellen van locatie en of goederen. De genoemde bedrijven zullen
binnenkort allemaal op de website van stichting KTMCO vermeld worden op een nieuwe
sponsor pagina.

4

Inschrijvingen

Via de website hebben 168 personen zich ingeschreven, waarvan er 149 vooraf betaald
hebben en de rest bij aankomst betaald hebben. In de voorverkoop zijn er 56 vlaggen
verkocht ( van de 100 beschikbare ) en de rest is op de dag zelf verkocht.
Een aantal voorinschrijvingen is voor meerdere personen tegelijk gedaan.

De dag zelf hebben vele deelnemers zich ingeschreven en daarnaast zijn er nog
donaties binnengekomen van diverse groepen en tevens betalingen zoals aangegeven
in de gele vakken van het sponsoroverzicht. Gedurende de dag zijn de bedragen
bijgehouden, zowel de toegezegde bedragen als de bedragen die ter plekke afgerekend
zijn en tijdens de rit zijn er mensen vanuit het team achtergebleven om een optelsom te
maken en deze door te geven aan de organisatie zodat het bedrag ingevuld kon worden
tijdens de tussenstop in Wolvega.
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Nawoord

Wij hadden dit niet kunnen doen zonder de steun en medewerking van vele personen en
bedrijven die zich geheel belangeloos hebben ingezet.

Onze dank gaat uit naar Motor Plaza aan de Mars 24 in Heerenveen voor het
beschikbaar stellen van het pand en parkeergelegenheid. Wallinga trikes voor het
beschikbaar stellen van een 3 persoons trike zodat Jonah met zijn ouders met ons mee
konden rijden. Hotel v/d Valk in Wolvega voor het beschikbaar stellen van het
parkeerterrein tijdens de tussenstop. Hotel v/d Valk in Hardegarijp voor de korting
zodat een aantal teamleden een dag eerder in Friesland kon komen. TC Fryslan voor
het beschikbaar stellen van 3 zeer professionele verkeersbegeleiders om zo de stoet
veilig door het verkeer te leiden. Jonkman Verhuur voor het beschikbaar stellen van het
springkussen. Hoekstra Portofoons voor het beschikbaar stellen van communicatie
middelen. Boels Verhuur voor het beschikbaar stellen van de toiletten. KNMV District
Noord voor het uitzetten van de route. Formido Kollum voor het beschikbaar stellen
van de party tent en inschrijftafel De Provincie Friesland, de gemeente Heerenveen,
de gemeente Friese Meren en de gemeente Westellingwerf voor het verlenen van de
vergunningen en medewerking. De Politie van Heerenveen. De organisatie van de
benefietdag op het Victoriapark in Wolvega voor de ontvangst van Jonah en zijn
ouders. De zangeres Elske de Wall voor het meerijden en overhandigen van de
cheque. Anne-henk Ploegstra voor de volgauto met aanhanger om de pechgevallen op
te pikken. Fotograaf Harry van der Linde en Klaske Idsardie Laanstra. De EHBO’ers
en alle bedrijven die een donatie hebben gedaan of toegezegd hebben dit te gaan doen
en iedereen die wij verder vergeten zijn.

En natuurlijk ook heel veel dank aan de personen die zich wekenlang hebben ingezet en
allerlei dingen hebben geregeld om van deze dag een succes te maken, Willem-jan en
Bianca Veenstra, Berry en Karla Verbaan, Petra van der Zaag, Natasja de Jong, Cor en
Kirsten van Dijk, Roelof en Monique Leenstra, de medewerkers van Motor Plaza, de
leden en ambassadeurs van stichting KTMCO en vele anderen.

Rijden met een doel, Rijden voor een doel !

Namens stichting KTMCO,

Marcel Hagen
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Voorzitter
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