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Voorwoord van de Voorzitter
2018 was mijn tweede jaar dat ik jullie Voorzitter mocht zijn, een mooi jaar waar we, op welke
manier dan ook veel hebben kunnen betekenen voor de mensen waar het allemaal om
draait ,personen met een verstandelijke beperking, lichamelijk gehandicapten en zieke kinderen
en volwassenen.
2018 was het jaar dat we door de inzet van onze Knights en Ambassadeurs, aan de nodige
sponsoren zijn gekomen zodat we maar liefst 3 hobbelmotoren hebben mogen plaatsen bij,
Speciaal basis onderwijs "de Vuurtoren" te Zoetermeer, S O Bleyburgh te Sliedrecht en S O De
Piloot te Rotterdam.De teller staat inmiddels op 11 hobbelmotoren, hopelijk kunnen we in 2019
weer een aantal hobbelmotoren plaatsen
2018 was tevens het jaar dat we in samenwerking met St DaDa ons tweede evenement
"Onbeperkt op weg" hebben mogen organiseren.We kunnen wel zeggen dat dit een groter
succes is geweest dan de eerste editie.We hopen dan ook de stijgende lijn voort te kunnen
zetten in 2019.
2018 is ook het jaar geweest dat we ons debuut hebben kunnen maken op Airwish te
Limburg.Een groots meerdaags helikopter evenement waar we een graag geziene gast
waren.Wat geresulteerd heeft dat we in 2019 zeer welkom zijn.We hopen dan ook hier in grote
getale aanwezig te kunnen zijn.
Komend jaar zullen er weer meerdere evenementen plaatsvinden, en om deze ook tot een
succes te laten uitgroeien hebben we jullie hulp nodig. Voor en achter de schermen kunnen er
taken worden opgepakt, want zoals het spreekwoord doet zeggen, Vele handen maken licht
werk. Uiteindelijk zullen we het met z'n allen moeten doen.
Ik kan nog steeds zeggen trots te zijn deel uit te mogen maken van KTMCO.Ook ben ik
ontzettend trots op al onze vrijwilligers en hoop nog lang jullie Voorzitter te mogen blijven en dat
we nog veel kilometers voor het goede doel mogen rijden.
Rijden met een doel rijden voor een doel.
Met vriendelijke groet,

Terence Schenkhuysen
Voorzitter
Knights Templar Motorcyclist Charity Organization
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Verslag van het Bestuur

In het afgelopen jaar heeft de stichting hele mooie resultaten behaald en wederom is dit
mede door stand gekomen door alle vrijwilligers en uiteraard weer onze trouwe
donateurs en sponsors en adverteerders. Voor het derde jaar op rij zijn wij dank zij deze
adverteerders in staat geweest om ons eigen magazine uit te brengen en ook voor 2019
zijn deze kosten alweer gedekt.
Drie KTMCO hobbelmotoren hebben wij mogen plaatsen, een mijlpaal en inmiddels
staan er 11 verdeeld over Nederland en wij hopen dit aantal nog uit te breiden.
We hebben iets meer dan 160.000 kilometer gereden voor stichting DaDa, stichting
Kansarme kinderen in Nederland en stichting My Breath My Music, deze 3 stichtingen
zullen allemaal een bijdrage ontvangen van onze gereden kilometers.
In 2018 is onze stichting gedaald in het aantal vrijwilligers, waar de teller verleden jaar
op 37 stond is het aantal vrijwilligers gedaald naar 33 op 31 december 2018. Meerdere
personen hebben ervoor gekozen de stichting te verlaten en daartegenover zijn er ook
weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
We hebben een fantastisch team van vrijwilligers klaarstaan die ook in 2019 weer vele
kilometers gaan rijden, evenementen organiseren en zorgen voor die glimlach.
Rijden met een doel, rijden voor een doel is en blijft een succes.
In 2019 zullen onze gereden kilometers volledig naar stichting DaDa gaan zodat wij
samen nog heel lang het prachtige evenement Onbeperkt op Weg kunnen blijven
organiseren.
Er zijn 8 bestuursvergaderingen geweest in 2018.

De stand tot en met 2017 is 702884 kilometers en hebben wij al 20418 euro aan de
goede doelen uitgegeven

Met de kilometers van 2018 erbij zullen wij in 2019 zo goed als zeker de mijlpaal van 1
MILJOEN kilometer behalen.
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Activiteiten
16 februari Overhandiging Cheque St. Dada
Op vrijdag 16 februari hebben wij een cheque overhandigd aan St. Dada.
De Cheque is overhandigd aan de voorzitter Willem en aan de oprichter André.

19 maart examen motorrijbewijs Daisy Walraven
Daisy Walraven(dochter van onze Ridder Huub) heeft haar rijbewijs gehaald.
Een aantal Knights stonden haar op te wachten als verrassing.

14 april Openingsrit “Je kan me rug op”
Deze openingsrit vond plaats in het gebied van de Utrechtse heuvelrug.

19 mei rit voor Frank, Selma en Samaya
Deze rit is georganiseerd door Jacqueline en Huub.
Frank, Selma en Samaya hebben deze dag enorm genoten en wilde niet meer van de motoren
af.
Met dank aan Arie(trike) en Jan(zijspan) van der Ent.

25 t/m 28 mei KTMCO Motorweekend
Dit was een eigen georganiseerde rit.
Mooie omgeving.

1 t/m 3 juni Benefiet OD4K
Dit was op uitnodiging van Oxalis Deppei 4 Kids, die wij een warm hart toedragen.
Hier is veel gehoor aangegeven door onze leden.

2 juni Vechtgenotenrit
Dit evenement is onder de aandacht gebracht door John Boere.

16 juni Onbeperkt samen Genieten
Dit schitterende evenement vond plaats in Friesland.
Veel leden waren hier aanwezig.
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23 juni Veteranen Search Team
Bij het Veteranen Search Team hebben wij een aantal gebruikte portofoons gebracht.
Deze worden weer ingezet bij het uitvoeren van hun taken, waar zij een tekort aan hebben.

30 juni Onbeperkt op Weg
Dit is ons gezamenlijk evenement samen met St. Dada.
Hier waren veel van onze leden aanwezig.

1 juli Bikeshow Vlotterbak
Bij deze bikeshow kregen we de gelegenheid om onze Stichting te promoten(met dank aan een
van onze leden Jacky).

4 juli Hobbelmotor nr 10
De 10e hobbelmotor, gesponsord door Robot Vloerverwarming Papendrecht, geplaatst bij school
de Bleyburgh te Sliedrecht( SO, VSO en ZML onderwijs)

11 juli Hobbelmotor nr 9
Deze hobbelmotor is gesponsord door de Lionsclub Zoetermeer en geplaatst bij “de Vuurtoren”
in Zoetermeer.

18 augustus Samen maken wij het verschil
Deze rit is aangevraagd door de Gemiva SCG groep.
Hier waren ook weer veel leden aanwezig. Deze rit bestond uit een ochtend rit en een middag
rit.

24 t/m 26 augustus Airwish, Stichting Exciting Dreams
Dit weekend was het 5 jarig Lustrum van Airwish.
Hier waren veel leden aanwezig.

15 september Stichting Revief
Dit evenement heeft veel impact gehad bij de personen van Stichting Revief.
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5 oktober Hobbelmotor nr 11
Deze hobbelmotor is aangeschaft met het geld van de verjaardagsinzamelingsactie van
Ramon. Deze is geplaatst bij de Openbare school Piloot, speciaal en voortgezet onderwijs in
Rotterdam.

15 oktober Uitvaart Stef
Op verzoek van de familie hebben Stef mogen begeleiden. Op 20 mei hebben wij nog een
mooie ride out mogen organiseren en wij zijn dankbaar dat wij de eer hebben gekregen om met
een aantal motoren en trikes mee te rijden met de laatste rit voor Stef. Een dag met een traan,
maar ook met een lach. Een vechter, strijder en grappenmaker is heengegaan en is voor altijd in
ons hart.

Nieuws en berichtgeving
De stichting plaatst alle informatie en nieuws omtrent evenementen op de website en de sociale
mediakanalen. Met ruim 3000 volgers op onze Facebookpagina bereiken wij heel veel mensen.
Tevens brengen wij 4 keer per jaar een magazine uit, deze wordt verspreid onder de vrijwilligers
en sponsors. Het magazine is ook digitaal in te lezen en wordt kenbaar gemaakt aan al onze
volgers zodat wij een groot publiek kunnen bereiken.

Toekomst
11 Hobbelmotoren zijn er inmiddels geplaatst en dit aantal hopen wij weer uit te breiden.
Op dit moment zit er 250 euro in de spaarpot voor de volgende KTMCO hobbelmotor.
In 2018 hebben wij meer dan 160.000 kilometer gereden voor de goede doelen en daarmee
staat de totaalstand op 866452 kilometer, in 2019 gaan wij dus over het MILJOEN heen !
Voor het jaar 2019 hebben wij al een aantal evenementen op de agenda staan, nog niet alles is
volledig uitgewerkt.
Een aantal items die op de agenda staan zijn:
Openingsrit
Samen onbeperkt genieten (voorheen Onbeperkt op Weg) Heerenveen
Onbeperkt op Weg Moordrecht in samenwerking met Stichting DaDa
Airwish in Limburg
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Organisatie
De statutaire inschrijving van de stichting is Knights Templar Motor Cycle Order en dateert van
14 september 2012, we gebruiken de naam Knights Templar Motorcyclist Charity Organization of
kortweg KTMCO.
KvK nummer 56058136
RSIN nummer 851959581
De stichting beschikt sinds 1 januari 2014 over een ANBI status.
Postadres:
Snip 25
2831 XE Gouderak
De stichting is te bereiken via info@ktmco.nl en/of telefoonnummer 0683800474

Bestuur
Het bestuur van KTMCO is onbezoldigd en ontvangt geen enkele vergoeding voor de werkzaamheden.
Het bestuur is voor onbepaalde =jd benoemd en zal zorgen dat het beleidsplan en doelstellingen behaald
worden. Het bestuur is gezamenlijk de kascommissie.
Dagelijks bestuur
VoorziBer:
Vice VoorziBer:
Penningmeester:
Secretaris:

dhr. Terence Schenkhuysen
dhr. Gert-jan van Leeuwen
dhr. Marcel Hagen
dhr. Huub Walraven

Vrijwilligers
De stichting heeft 34 vrijwilligers, in de vorm van Knights ( 25 ) en Ambassadeurs ( 9 ). Een ieder
zet zich in naar eigen kunnen en beschikbaarheid.
Bij ieder evenement doet de stichting een oproep (via de website en facebook) aan de
vrijwilligers voor deelname. Per evenement is de samenstelling verschillend en is iets meer dan
de helft van het totaal aantal vrijwilligers aanwezig.
Iedere vrijwilliger doneert aan het einde van het jaar 1 eurocent per gereden kilometer. De
Knights doneren naast de gereden kilometers ook een bijdrage dat ieder jaar door het bestuur
vastgesteld wordt. In 2018 was deze bijdrage 50 euro per persoon. De ingestelde bijdrage door
de ambassadeurs is komen te vervallen per 1-1-2019.
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Begroting
In 2018 hebben wij de spaarrekening weer kunnen aanvullen zodat er voor iedere uitgegeven
set patches een borg tegenover staat.
Voor 2019 verwachten wij:
Rabobank : 200
Webhosting : is in 2018 voor 3 jaar betaald
Extra kosten website : 150
De kosten van het KTMCO magazine worden volledig gedekt door de sponsor adverteerders.
De facturen voor de advertenties zijn in januari verstuurd en zoals het er nu uitziet kunnen wij
ook dit jaar weer een KTMCO magazine laten maken
Wij zijn gestopt met e-boekhouden per 31-12-2018, dit levert een besparing op van minimaal
200 euro op jaarbasis.
Alle evenementen die voor het komende jaar op de planning staan zullen kostendekkend
gemaakt worden door sponsoring en donateurs.

De teller !

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:
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Jaarrekening 2018
KTMCO balans per 31 december 2018

Met vriendelijke groet,

Terence

Voorzitter
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Gert-jan

Vice Voorzitter

Marcel

Penningmeester

Huub

Secretaris

