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Voorwoord 
Hierbij een overzicht van de financiële zaken omtrent stichting Knights Templar Motorcyclist 
Charity Organization. Afgelopen jaar is een mooi jaar geweest, een aantal nieuwe leden erbij die 
samen met ons willen rijden voor het goede doel.

Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van een aantal leden, personen die zich niet 
thuisvoelen bij ons, of een ander gevoel hebben bij het rijden voor het goede doel. Voor ons is 
iedereen gelijk en iedereen mag en kan meedenken. Het uitgangspunt is duidelijk, wij rijden voor 
het goede doel en als wij rijden doen wij dat veilig.

Dankzij onze leden zijn wij instaat alle kosten te dekken zoals je kunt zien in het verslag, wij 
geven onder andere een aandenken aan degene waar wij voor rijden, maar ook de vaste kosten 
van de rabobank en website hosting gebeurt volledig door de bijdragen van de leden.

Alle donaties en kilometerbijdrages zijn bestemd voor het goede doel !

• De leden en ambassadeurs geven 1 eurocent per gereden kilometer.

•        De leden betalen contributie, 30 euro per kwartaal

• Voor onze patches rekenen wij een waarborgsom van 35 euro ( 2014 ).

• Per 1 Januari 2014 zijn wij aangemerkt als ANBI door de belastingdienst

• Per 1 Januari 2014 zijn wij ingeschreven bij geef.nl 

De goede doelen waar wij voor gereden hebben in 2014 zijn:

Stichting DaDa

Stichting Het Vergeten Kind

Wings for Life Foundation

In het voorjaar zullen wij de goede doelen bekend maken waar wij in 2015 voor gaan rijden. En 
tevens zullen wij een agenda opstellen met een aantal ritten die al bekend zijn of in ieder geval 
op de planning komen ( openingsrit etc )
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Overzicht Kwartaal 1 2014 

Inkomsten:

Contributie Q1 = 90,00

Storting uit kas ( contributie / kleding 2013 ) = 330,00 

Uitbetaling donaties via geef.nl = 91,49

Uitgaven:

Kosten Rabobank =31,03

Kilometers (2013) voor stichting DaDa = 250 

Overzicht Kwartaal 2 2014 

Inkomsten:

Contributie Q2 = 150 

Uitbetaling donaties via geef.nl = 279,19

Uitgaven:

Kosten Rabobank = 34,62

Storting naar spaarrekening = 330 ( ten behoeve borg patches )
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Overzicht Kwartaal 3 2014 

Inkomsten:

Contributie Q3 = 150 

Borg Patches = 175 ( door naar spaarrekening )

Uitbetaling donaties via geef.nl = 91,50

Uitgaven:

Ride Out MH17+ rouwkrans Dennis = 50

Ride Out Dongen = 46,10

Kosten Rabobank = 46,14 

Overzicht Kwartaal 4 2014 

Inkomsten: 

Contributie Q4 = 210

Kilometer bijdrage = 630 

Storting donatie bus = 120

Uitbetaling donaties via geef.nl = 257,42

Uitgaven: 

Hosting = 57,96 

Ride Out Oudewater = 32,00

Kosten Rabobank = 37,36
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Totaaloverzicht 2014 

Contributie = 600 euro

Restant Contributie/kleding 2013 = 330 euro

Specifiek voor Santa Toy Run:

Donaties via geef.nl voor Santa Toy Run = 262,50 euro ( 285 minus kosten geef.nl = 22,80 )

Donatie bus = 120 euro

Sponsors = 400 euro ( Fysiotherapie OranjeStaete Gouda & Kerkvliet Bloemen en Planten 
export ) 

Totaal voor Santa Toy Run = 782,50

Er is voor 580,23 euro speelgoed gekocht.

Donatie aan Celebrate for Life = 100 euro

Celebrate for Life organiseert eens per jaar een feest  en de totale opbrengst, die in de 
duizenden euros loopt wordt geschonken aan KiKa en het KWF.

Voor de 3 goede doelen:

Kilometer bijdrages = 630 euro ( 63.000 kilometer )

Donaties via geef.nl = 535,16 ( 581,70 minus kosten geef.nl = 46,54 )

Sponsors = 75 euro ( HuMa Culemborg ) 120 euro ( Aad’s tuning Gouda )

Aanvulling uit reserve = 19,84 euro

Totaal te verdelen onder de 3 goede doelen: 1380 euro 

Omschrijving Bedrag

Rabobank € 149,15        

Webhosting € 57,96          

Ride Out’s € 128,10        

Folders / Kaarten € 165,57        

Vergadering € 64,78          

Overige kosten ( beeldje € 111,20         

Voorraad kleding KTMCO € 100,00        

Totaal € 776,76        
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           Ontvangen = 2142,66 euro                                Uitgegeven = 2060,23

Op de spaarrekening staat 401,07, aan 2 personen moet de borg nog terugbetaald worden 
zodra de patches ingeleverd zijn. Bedrag op spaarrekening kan in de toekomst gebruikt worden 
voor het bestellen van nieuw borduurwerk. Wel blijft er een minimum bedrag op de rekening ten 
behoeve van borg patches.

Vooruitzicht 2015 
Wij verwachten net als afgelopen jaar een aantal nieuwe leden te verwelkomen in ons team en 
wij hopen dat wij ook in 2015 veel en veilige kilometer kunnen gaan maken voor het goede doel.

Wel gaan wij een aantal minimale regels opstellen voor onze stichting, voor zowel onszelf als 
voor de leden en ambassadeurs. 1 van de nieuwe regels is onder andere dat wij geen leden 
meer toelaten die niet in het bezit zijn van een motorrijbewijs. Veiligheid staat bij ons hoog in het 
vaandel en wij zullen samen moeten gaan werken om dit te realiseren. 

Daarnaast is onze enige doelstelling, Rijden met een doel, Rijden voor een doel, wat is er nu 
mooier dan onze hobby, motorrijden, te combineren met het volgen van ons hart ?

Samen maken wij het verschil.

Wij danken al onze leden en ambassadeurs voor het fantastische 2014 en wij kijken nu al uit 
naar 2015, het jaar waarin wij gezamenlijk verder gaan bouwen aan deze prachtige stichting.

Met vriendelijke groet,

Marcel Hagen                            Ramon van Rijthoven                    Gert-jan van Leeuwen                       

Voorzitter                                    Secretaris                                     Penningmeester                                    
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€ 595,00

€ 917,66

€ 630,00

Kilometerbijdrage
Donaties
Sponsors

€ 100,00

€ 580,23

€ 1.380,00

3 goede doelen
De Kleine Kapitein
Celebrate for Life


