
Jaarverslag Knights Templar MCO 2015

Knights	  Templar	  MCO	  is	  opgericht	  op	  13	  september	  2012	  

In	  dit	  jaarverslag	  /	  jaarrekening	  staat	  een	  overzicht	  van	  inkomsten	  en	  uitgaven	  per	  
kwartaal	  

Stichting	  Knights	  Templar	  Motorcyclist	  Charity	  Organization	  

                                              RSIN Nummer: 851959581  

KvK Nummer: 56058136 

Geef.NL Nummer: 6560 
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Voorwoord 

De stichting bestaat nu ruim 3 jaar en onze naamsbekendheid is het afgelopen jaar flink gegroeid, dit komt 
mede door de Ride Out die wij georganiseerd hebben voor Jonah, voor ons team eigenlijk te groot om te 
doen, helaas is Jonah in Oktober overleden en hebben wij als stichting, op verzoek van de familie, een 
eervolle taak gekregen bij de uitvaart, we hebben dit met respect en liefde gedaan en hebben het 
daarmee goed af kunnen sluiten. Komend jaar gaan wij ons meer richten op de kleinere dingen, 
speelgoed voor kindertehuizen en tevens de langverwachte KTMCO hobbelmotor.

We hebben een enthousiast team van leden en ambassadeurs die het motorrijden en het goede doel een 
perfecte combinatie vinden. 

• De leden geven 1 eurocent per gereden kilometer aan 1 van de goede doelen die wij gezamenlijk 
hebben uitgekozen.

• Voor de patches rekenen wij een waarborg, bij het verlaten van de organisatie eisen wij de patch 
terug en word de waarborgsom á 35 euro terugbetaald.

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

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

•         Per 1 Januari 2014 zijn wij royalty partner van Het Vergeten Kind

•         Per 1 Januari 2013 zijn wij vrienden van stichting DaDa

De goede doelen die wij waar wij voor rijden zijn:

Stichting DaDa

Stichting Het Vergeten Kind

�3



Overzicht Kwartaal 1 2015

Bijgeschreven:

Contributie = 385

Uitbetaling donaties via geef.nl = 158,06 ( waarvan 125 voor Handbike Battle )

Retourstorting bestelling “Wipkip” = 516,60 ( niet leverbaar )

Sponsoring Rabobank = 100

Sponsoring Variant Loodsenbouw = 50

Sponsoring Oranjestaete Fisio = 200

Afgeschreven: 

Kosten Rabobank = 39,77

Bestelling “Wipkip” 2 stuks = 516,60

Borg Fred = 35

Storting naar spaarrekening = 135 ( borg Bas + 100 euro toy run )

Het saldo op 31 Maart 2015 op betaalrekening: 718,80 euro

Het saldo op 31 Maart 2015 op de spaarrekening: 437,30

Op de spaarrekening is er 1,23 rente ontvangen over het jaar 2014
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Overzicht Kwartaal 2 2015

Bijgeschreven:

Lidmaatschap Q2 = 250

Storting voor Jonah = 549,97 *

Uitbetalingen Mollie tbv webshop Jonah = 753,93 *

Storting contant tbv Jonah = 3066,47 *

Uitbetaling donaties via geef.nl = 144,51

Sign Top = 119,49 ( prive bestelling Gert-jan )

Afgeschreven:

Kosten Rabobank = 39,40

Storting naar stichting “Vrienden van Jonah” = 3600 *

Storting naar “Rijndam Racers” = 500 **

Borg patch naar spaarrekening = 35

Patches ( kleine ronde + smalle patches ) = 253,83

Sign Top = 119,49 ( prive bestelling Gert-jan )

Diverse kosten Ride out voor Jonah = 618,42 *

Het saldo op 30 Juni 2015 op betaalrekening: 437,03 euro

Het saldo op 30 Juni 2015 op de spaarrekening: 472,30 euro 

* Een aantal betalingen voor Jonah zijn later binnengekomen en zullen in Q3 vermeld worden, ( bedrag 
van 3600 euro klopt ) het complete verslag van Jonah is te vinden op de website. 

** Een aantal betalingen voor de sponsoractie van Rijndam Races zijn nog niet gedaan of later 
binnengekomen, toegezegde 200 euro door Ton is voorgeschoten door de stichting en zullen in Q3/Q4 
vermeld worden  
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Overzicht Kwartaal 3 2015 

Bijgeschreven:

Lidmaatschap Q3 = 465 ( incl borg patches )

Uitbetaling donaties via geef.nl = 194,19 ( incl 100 tbv Handbikebattle ** )

Donatie Motoport tbv Jonah = 50 *

Donatie Keizers Beheer tbv Jonah = 100 *

Donatie Phoenix 4 kids tbv Jonah = 25 *

Afgeschreven:

Borg patches = 105 ( naar spaarrekening )

Kosten Rabobank = 74,81

Conpris drukwerk tbv Road Captain = 3,25

Diverse tbv Road Captain = 270

Fotoboeken = 29,73

SAJT patches = 236,50 ***

Het saldo op 30 September 2015 op betaalrekening: 551,93 euro

Het saldo op 30 September 2015 op de spaarrekening: 682,30 euro

* De openstaande betalingen van Jonah zijn allemaal binnengekomen. 

* * De handbikebattle van Gert-jan heeft nog 100 euro tegoed, er was reeds 500 betaald en er is nog 100 
euro extra binnengekomen. 

* ** De kleine patches zijn betaald vanaf de gewone rekening, dit bedrag kan van de spaarrekening 
gehaald worden in het laatste kwartaal. 
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Overzicht Kwartaal 4 2015 

Bijgeschreven: 

Lidmaatschap Q4 = 990 ( incl borg patches )

Kilometerbetalingen = 1734,22 **

Uitbetaling donaties via geef.nl = 99,35

Patches uit USA = 403,78 ( van spaarrekening )

Donatie T Jansen Orth Schoentechniek = 200 ( was bestemd voor Handbike Battle, voorgeschoten in Q2 )

Donatie G-Ned BV = 500 ( sponsoring 2015/2016 )

Afgeschreven: 

Kosten Rabobank = 39,60 

Borg patches =  315 ( naar spaarrekening )

Bestelde patches uit USA = 403,78

Invoerrechten patches Macedonië = 61,77

Eindejaarsgeschenk = 287,54

Uitvaart Jonah = 160

Stichting DaDa = 1250

Het Vergeten Kind = 1250

Het saldo op 31 December 2015 op betaalrekening: 1014,75 euro

Het saldo op 31 December  2015 op de spaarrekening: 523,52 euro

Het saldo op 31 December 2915 op de doelspaarrekening: 300 euro *

* Dit is een nieuwe rekening bestemd om de donaties die wij ontvangen ten behoeve van de hobbelmotor  
en reserveringen apart te zetten. Bedragen op deze rekening staan als volgt vermeld in de omschrijving  
250 euro Hobbelmotor - donatie G-Ned, 50 euro Hobbelmotor - donatie Jumping at Sea
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Jaarrekening 2015
Inkomsten 2015 
Contributie ( incl borg ) = 2025 euro

Kilometerbijdrage = 1734,22 euro

Donaties diverse bedrijven = 1050 euro ( 250 euro voor 2016 )

Donaties via geef.nl = 596,11

Betalingen Jonah = 4370,37

Adverteerders = 350 euro ( bestemd voor KTMCO magazine in 2016 )

Uitgaven 2015 
Reserve Garmin tbv Road Captain team = 270 euro

Patches = 955,88 euro ( hier staat 488 euro borg tegenover, rest is nog in voorraad )

Kosten rabobank = 193,58 euro

Kosten Jonah = 778,40

Diverse kosten ( hosting, eindejaar cadeau etc ) = 320,52 euro

Overgemaakt aan stichting DaDa en Het Vergeten Kind = 2500

Ontvangen =   10125,70 euro                                    Uitgegeven = 9118,40 euro                                                                                                                                  
inclusief gereserveerde bedragen 2016
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€ 2.518,40

€ 3.600,00

€ 500,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

Stichting DaDa
Het Vergeten Kind
Handbike Battle
Ride out voor Jonah
Kosten

€ 4.370,37

€ 350,00€ 1.535,00

€ 596,11

€ 1.050,00

€ 1.734,22

Kilometerbijdrage
Donaties ( incl 250 voor 2016 )
Donaties via geef.nl
Contributie ( excl borg )
Adverteerders ( 2016 )
Betalingen Jonah
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Vooruitzicht / Begroting  2016 

Wij gaan ons Road Captain team professionaliseren door een aantal Road Captains een gedegen 
opleiding aan te bieden als gecertificeerd verkeersregelaar. Hiervoor zullen wij een bedrag van 500 euro 
reserveren in het eerste kwartaal. Er zal nog overlegd worden door het bestuur of een eigen bijdrage aan 
de Road Captains gevraagd zal worden.

Wij komen 4 keer per jaar met een magazine, deze wordt volledig bekostigd door adverteerders en 
hiervoor hoeft geen reservering plaats te vinden, we verwachten zelfs een overschot, deze zal besteed 
worden aan de doelstellingen van de stichting.

In 2014 hadden wij het plan om in 2015 veerdieren ( wipkip ) te gaan plaatsen bij kindertehuizen, 
ziekenhuizen en of bijvoorbeeld een medisch kinderdag verblijf, dit is niet gelukt. Voor 2016 is besloten dit 
plan weer op te pakken en gekozen is voor een hobbelmotor. Deze zullen wij bekostigen door sponsoring 
en door een bedrag van 500 euro te reserveren in het eerste kwartaal.

Voor de kids waar wij voor rijden willen wij een geschenkje aanbieden ( buitenom het fotoboekje wat ze 
altijd al krijgen ), het idee is om hiervoor iets speciaals te laten maken, dit moet nog verder uitgewerkt 
worden. Hiervoor zullen wij een bedrag van 250 euro reserveren in het eerste kwartaal.

Aanschaf van flyers en overig promotie materiaal, deze zijn benodigd voor evenementen waar wij aan 
deel zullen nemen. Hiervoor zullen wij een bedrag van 250 euro reserveren in het eerste kwartaal.

Gereserveerd voor Handbike Battle van Gert-jan 100 euro

Verwachte contributiegelden 2016 ( bij huidig ledenaantal ) 1.725 euro

Geschatte kosten 2016 ( hosting/bank/post en onverziene kosten ) 500 euro

Toegezegde of reeds betaalde sponsoring 2016  500 euro

KTMCO magazine 2016 adverteerders reeds betaald 350 euro

De gereden kilometers voor 2016 gaan volledig naar Stichting DaDa en Het Vergeten Kind

Met vriendelijke groet,

Marcel Hagen                            Ramon van Rijthoven            

Voorzitter                                    Secretaris                             
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