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Voorwoord van de Voorzitter
2017 was mijn eerste volledige jaar als jullie Voorzitter van deze geweldige stichting en ik hoop
deze eervolle taak nog lang uit te kunnen voeren.
2017 was het jaar dat wij het 5 jarig jubileum vierden, dit hebben wij in stijl gedaan door met een
leuke groep mensen een dagreis naar Londen te maken. ln Londen aangekomen bezochten wij
de Temple Church, het oorspronkelijk hoofdkwartier van de Knights Templar alwaar wij een
Íantastische presentatie en een rondleiding kregen.
2017 was ook het jaar dat wij de 7e en de 8e KTMCO hobbelmotor hebben mogen plaatsen,
respectievelijk bij het lkazia ziekenhuis in Rotterdam en de Ronald McDonald hoeve in
Beetsterzwaag.
2017 had nog een hoogtepunt, ons eerste eigen "Onbeperkt op Weg" evenement dat wij samen
met onze vrienden van stichting DaDa georganiseerd hebben. Ondanks het slechte weer
kunnen wij toch van een succes spreken en dit gaan wij zeker weer op de agenda zetten voor
201 8.

De eerste 5 jaar van stichting KTMCO zitten erop en nu op naar het volgende jubileum en dit
kan alleen maar lukken met de inzet van alonze vrijwilligers.
Komend jaar zullen wij wederom veel vragen van onze vrijwilligers, vooral medewerking bij
evenementen, maar wellicht z1n er ook nog andere taken die uitgevoerd kunnen worden,
momenteel liggen er nog erg veel zaken bij enkele personen en verdeling zorgt voor rust.

Gezien de groei binnen de stichting zijn er ongetwijfeld personen die een steentje bij kunnen
dragen zodat de taken beter verdeeld kunnen worden.
En als laatste wil ik toch vooral benadrukken dat ik ontzettend trots ben om een Knight te zijn en
ik ben nog trotser op al onze vrijwilligers, want voor het 5e jaar op rij hebben wij weer vele
kilometers gemaakt die wij konden verdelen over de goede doelen.

Met vriendelijke groet,
Terence Schenkhuysen

Voorzitter
Kn ig hts Te m p I a r M oto rcyc I i st C h ar i ty O rg an iz ati o n
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Verslag van het Bestuur
ln het aÍgelopen jaar heeft de stichting mooie resultaten behaald, dit is mede tot stand gekomen
door alle vrijwilligers en uiteraard door de vele donateurs en sponsors en adverteerders. Dankzij
deze adverteerders kunnen wij nog steeds ons eigen KTMCO magazine uitbrengen en ook voor
2O18 zijn de kosten gedekt voor weer een jaar leesplezier.
Wij hebben gratis 500 brochures ontvangen van het NBC, Nationaal Bureau voor Communicatie.
Dit bedrijf wilde dit 4 keer per jaar voor ons doen, maar het blijkt dat de opbrengsten van de
advertentíes die zij ontvangen totaal niet in verhouding staan met het aantal brochures die wij
ontvangen. Tevens wordt door het NBC aan de advedeerders verkondigd dat zij hiermee het
goede doel steunen. Wij hebben besloten niet langer door te gaan met het NBC en vanaÍ 2018
een eigen brochure uit te brengen die wij bekostigen uit de opbrengsten van de adverteerders in
het KTMCO magazine die vervolgens dan ook een advertentie krijgen in de KTMCO brochure.
Dit jaar hebben wij een keuze optie gehouden onder de vrijwilligers met betrekking tot het

verdelen van de kilometers, iedere vrijwilliger mocht zelÍ kiezen oÍ zijn oÍ haar bijdrage verdeeld
zou worden over de 3 stichtingen oÍ naar speciÍiek 1 stichting oÍ 2 stichtingen.

Wij hebben iets meer dan 180.000 kilometer gereden voor stichting DaDa, stichting Het
Vergeten Kind en Stichting Theater in Kinderziekenhuizen, de laatste is aÍgelopen jaar helaas
gestopt en deze zal geen bijdrage ontvangen vanuit onze stichting. Deze bijdrage hebben wij
verdeeld over de andere 2 stichtingen en zo kunnen we beide stichtingen weer een mooi bedrag
schenken.
ln 2O17 is onze stichting licht gegroeid in het totaal aantal vrijwilligers, 1 persoon heeÍt aÍscheid
genomen in verband met drukke werkzaamheden en we hebben 2 nieuwe Knights mogen
verwelkomen, het totaal aantal vrijwilligers is 37 op 31 december 2017.
Rijden voor een doel, rijden met een doel is en blijÍt een succes.
Voor 2018 hebben wij de volgende stichtingen uitgezocht voor onze gereden kilometers

Stichting DaDa
Stichting Kansarme Kinderen in Nederland
Stichting My Breath My Music
Bovengenoemde stichtingen passen precies bij onze doelstellingen en wij hopen weer een
mooie stand neer te kunnen zetten.

Er zijn 8 bestuursvergaderingen geweest in 2O17.
De stand tot en met 2016 is 518033 kilometers en hebben wijal 17625 euro aan de goede
doelen uitgegeven.
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Activiteiten
15 januari is iedere vrijwilliger uitgenodigd de nieuwjaarsreceptie in Woerden bij te wonen.
Versnaperingen zijn door de vrijwilligers zelf meegebracht. Eén van de vrijwilligers, ManÍred
Statz, wordt ingeschreven als Knight. Een goed begin van het nieuwe jaar .

Op 15 februari hebben wijde gereden kilometers in 2016, uitgedrukt in geld, overhandigd aan
Stichting het Vergeten Kind (€ 1400,00) en Stichting Dada (€ 1400,00).
Op 18 februari zij we met een delegatie van de vrijwilligers in het kader van het S-jarig bestaan
van KTMCO naar London geweest om de Temple Church te bezoeken. Een belangrijke plek
voor de Knights Templar in de 12e eeuw waar de vestiging van een groot kloostercomplex
diende als hoofdkantoor van de Knights Templar in Engeland. Van oorsprong is deze kerk
gebruikt voor Templar initiaties en ceremonies. Dit was een ééndaagse busreis, waarvan klein
percentage bekostigd werd door KTMCO.

Op 19 april hebben wij de zevende KTMCO Hobbelmotor geplaatst en onthuld, een speeltoestel
waar kinderen veel plezier aan zullen beleven. Het speeltoestel hebben wij geplaatst op het
buitenspeelterrein van het lkaziaZiekenhuis in Rotterdam. Namens het lkazia Ziekenhuis nam
AÍke de Vries (teamleidster van het Moeder en Kind Centrum) het speeltoestel in ontvangst. De
hobbelmotor is gesponsord door ST2C.
Op 20 mei mochten wij op uitnodiging van de organisatie van de Rockanje Classics een grote
kraam gebruiken op het Charity square om onszelÍ en de goede doelen waar wij voor rijden
(stichting DaDa en stichting SKKIN) te promoten. De donaties van de bezoekers zijn
geschonken aan stichting DaDa. Door tegenvallende bezoekersaantallen werd besloten om de
tweede dag te laten vervallen.
25 mei hebben een aantal vrijwilligers van KTMCO op eigen kosten met elkaar een lang
weekend in Frankrijk, Chatel Chéhéry doorgebracht. Daar zijn verschillende gebieden uit de 1e
wereldoorlog bezocht, en werd het museum van Payns bezocht, waar de oprichter van de
middeleeuwse Orde van Knights Templar, Hugo de Pays, is geboren. Het is gebleken dat dit
uitstapje met elkaar de band onderling enorm versterkt. Er wordt dan ook besloten om ieder jaar
tijdens het Hemelvaartweekend een motorweekend te organiseren.

Op 10 juni hebben wij een route gereden vanuit Landgoed De Horst in Driebergen met de
mensen van Stichting Revief achterop de motor. Dit is een stichting die zich inzet voor mensen
die op jeugdige leeftijd slachtofÍer zijn geworden van seksueel misbruik. Deze stichting
organiseert jaarlijks een dag waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen
aan verschillende activiteiten en workshops.
Op 17 juni zijn wij met een hele groep vrijwilligers naar Friesland vertrokken om voor het derde
jaar op rij te helpen met het evenement "Onbeperkt op Weg". Dit evenement, georganiseerd
door Anja de Roos is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. ïjdens
deze dag kunnen zij meerijden met een politieauto, motor, brandweerwagen, lesauto's, snelle
spodauto's en uiteraard ook bij ons achter op de motor.
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Op 24 juni hebben wij de bewoners van Thomashuis Almkerk en de bezoekers van Logeerhuis
de Plataan een onvergetelijke dag bezorgd met een rit achterop de onze motoren en trikes. ln
Thomashuizen wonen mensen - vaak jongeren - die door allerlei oorzaken kwetsbaar zijn.
Syndroom van Down, autisme en een laag lQ zijn een paar voorbeelden van deze oorzaken. De
Plataan is een verzorgingstehuis voor geestelijk gehandicapte mensen onder leiding van Elke

Bloem. Reinheid, Rust en Regelmaat zijn de
in deze huizen.

-

weliswaar ouderwets klinkende

- sleutelwoorden

Op 3 juli hebben wij Julian begeleid naar zijn school voor zijn diploma-uitreiking. Julian heeft in
2O17 le kennen gegeven de kilometers die hij op zijn scooter rijdt, ook te willen bijdragen aan de
goede doelen van KTMCO.

I juli mochten wij deelnemen aan de Harleydag op het Exercitieveld in Woerden. Wij kregen
een gratis kraam ter beschikking om onze stichting en de goede doelen waar wij voor rijden, te
Op

promoten. Geschonken donaties op deze dag komen ten goede aan onze goede doelen.
Op 9 september organiseerden wij ons eigen evenement 'Onbeperkt op Weg'in Moordrecht, in
samenwerking met Stichting DaDa. Dit evenement zaljaarlijks plaatsvinden in samenwerking
met Stichtíng DaDa.
Deze dag is ingevuld naar voorbeeld van "Onbeperkt Genieten" in Heerenveen en is speciaal
bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. ïjdens deze dag kunnen zij meerijden
met een politieauto, motor, brandweerwagen, lesauto's, snelle sportauto's en uiteraard ook bij
ons achter op de motor. De muziek werd verzorgd door de band 'My Breath My Music', die
bestaat uit mensen met een zware lichamelijke handicap die de mogelijkheid geboden wordt om
met aangepaste en/oÍ zelÍ ontwikkelde instrumenten muziek te maken.
Op 23 september hebben wij de achtste hobbelmotor geplaatst en onthuld bij de Ronald
McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. Dit speeltoestel is gedeeltelijk gesponsord door bouwbedrijÍ
Dijkstra Draisma, het andere gedeelte is bekostigd door KTMCO. De Ronald McDonald Hoeve
heeÍt vakantiewoningen waar gezinnen met kinderen met een beperking een ontspannen tijd
kunnen doorbrengen. Verder zijn er appartementen waar ouders die kinderen hebben die in
behandeling zijn bij Revalidatie Friesland kunnen logeren. Ook is er een Ronald McDonald
Huiskamer waar kinderen die revalideren kunnen verblijven met hun broertjes, zusjes en ouders.
Op 23 september hebben wij een ride out gereden voor Albertha. Zij lijdt aan COPD en een
spierziekte en heeft een bucketlist gemaakt met dingen die ze nog wil doen. Eén daarvan is een
keertje meerijden in de zijspan van een motor.
15 oktober is de sluitingsrit gereden. De laatste rit van het seizoen{aar voor de kilometers en
goede doelen.

Op 25 november heett de Eindejaarsmeeting plaatsgevonden in Stolwijk. ïjdens deze
bijeenkomst is teruggeblikt op het aÍgelopen jaar, en zijn de - voor zover - bekende plannen en
data evenementen voor 2018 bekend gemaakt.
ln 2017 is een overeenkomst aangegaan met Nationaal Bureau voor Communicatie en
GraÍipedia in Hoogezand. De overeenkomst hield in dat zij periodiek (4x per jaar) gratis een
brochure over KTMCO maakten. Wij hebben, na uitgave van de eerste brochure, de
overeenkomst beëindigd. Reden hiervoor was niet strokende opvattingen over het
advertentiebeleíd van NBC. !n 2018 willen wij de brochure (ter promotie van KTMCO) zelÍ laten
drukken. De kosten hiervoor zullen door de adverteerders van het magazine gedragen worden.
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Nieuws en Berichtgeving
De stichting plaatst alle inÍormatie en nieuws omtrent evenementen op de website en de sociale
mediakanalen. Met ruim 3000 volgers op onze Facebookpagina bereiken wij heelveel 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. ln 2018 brengen wij ook een brochure
(flyer ) uit voor grootschalige verspreiding.

Toekomst
Na 8 KTMCO Hobbelmotoren is het tijd voor de 9e, wij zullen proberen om ook in 2018 een
KTMCO Hobbelmotor te kunnen schenken aan een instelling die past bij onze doelstellingen
Op dit moment zil er 14O euro in de spaarpot voor de 9e KTMCO hobbelmotor.
ln 2017 hebben wij meer dan 180.000 kilometer gereden voor de goede doelen. Voor 2018 is
besloten dat het geld geschonken gaat worden aan Stichting DaDa, Stichting Kansarme
Kinderen in Nederland en Stichting My Breath My Music, zijzullen voortaan meedelen in onze
gereden kilometers à 1 eurocent.
Voor het iaar 2O18 hebben wij aleen aantalevenementen op de agenda staan, nog niet alles is
volledig uitgewerkt.
Een aantal items die op de agenda staan zijn:
Openingsrit
KTMCO Motorweekend in Mei
Samen onbeperkt genieten (voorheen Onbeperkt op Weg) Heerenveen
Onbeperkt op Weg Moordrecht in samenwerking met Stichting DaDa
Rit voor Jos in Limburg
Sluitingsrit

Organisatie
De statutaire inschrijving van de stichting is Knights Templar Motor Cycle Order en dateert van
14 september 2O12, 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 inÍo@ktmco.nl en/oÍ telefoonnummer 0683800474
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Bestuur
Het bestuur van KTMCO is onbezoldigd en ontvangt geen enkele vergoeding voor de werkzaamheden.
Het bestuur is voor onbepaalde tijd benoemd en zal zorgen dat het beleidsplan en doelstellingen behaald
worden. Het bestuur en Ridderorde zíjn gezamenlijk de kascommissie.
Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

dhr. Terence Schenkhuysen
dhr. Marcel Hagen
dhr. Leo Kouwenhoven

Adviseurs
Ridderorde
Ridderorde

mevr. Fien Okkerman
dhr. Daan Oostrum

Vrijwilligers
De stichting heeft 37 vrijwilligers, in de vorm van Knights en Ambassadeurs. Een ieder zet zich in
naar eigen kunnen en beschikbaarheid. Onder de vrijwilligers heeÍt de stichting verschillende
teams samengesteld.
Redactieteam - draagt zorg voor de opmaak van het KTMCO magazine (4 keer per jaar).
Evenemententeam - helpt bij organisatie van ride-out's en evenementen.
PR en Sponsor team - draagt zorg voor publicatie op de website en social media en zorgt voor
sponsors en donateurs.
Road Captains - helpt het evenementen team met het opzetten van routes
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 aantalvrijwilligers aanwezig.
ledere 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. ln 2017 was deze bijdrage 50 euro per persoon. ln 2018 gaan ook de
ambassadeurs een bijdrage betalen, deze is vastgesteld op 25 euro per persoon.

8

Begroting
De vaste jaarlijkse kosten zullen betaald worden door de bijdrage die onze Knights doen
Voor 2018 verwachten wij:

Rabobank: 170,00
Webhosting :430,00
Extra kosten Webhosting : 150
PortoÍoons :570
De kosten van het KTMCO magazine worden volledig gedekt door de sponsor adverteerders.
Om de continuiïeit van de uitgaven waarvoor adverteerders reeds betaald hebben te
waarborgen, zal 1.000,00 gereserveerd worden.
n 2018 zal een nieuwe brochure ter promotie gemaakt worden. De kosten hiervoor zullen
betaald worden door de adverteerders in het magazine, die tevens een kleine advertentie in de
brochure krijgen.
f

Om eventuele borg van patches terug te kunnen betalen, zal per 2018 92O euro gereserveerd
worden
Alle evenementen die voor het komende jaar op de planning staan zullen kostendekkend
gemaakt worden door sponsoring en donateurs.
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Met vriendelijke groet,

Terence Schenkhuysen

Voorzitter
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Leo Kouwenhoven

Secretaris

