
Jaarverslag / Jaarrekening
Knights Templar MCO 2021

Knights	Templar	MCO	is	opgericht	op	13	september	2012	

Stichting	Knights	Templar	Motorcyclist	Charity	Organization	

                                              RSIN Nummer: 851959581  

KvK Nummer: 56058136 

Geef.NL Nummer: 6560 

1



Voorwoord van de Voorzitter 

Verslag van het Bestuur 

Activiteiten 

Nieuws en Berichtgeving 

Toekomst 

Organisatie 

Bestuur 

Vrijwilligers 

Begroting 

Jaarrekening 

Voorwoord van de Voorzitter 

2



Inmiddels is het al 5 jaar dat ik Voorzitter mag zijn van KTMCO. 

Helaas was dit ook weer een jaar waar de Corona de overhand heeft gehad. 

En hebben we hierdoor helaas maar 2 ritten kunnen rijden,  Zo hebben we voor St. 
Revief mogen rijden op de "Dag v/h misbruikte kind en hebben we de rit mogen 
begeleiden van “trike rit Villa Gardiaan". Ook in het Noorden zijn er een aantal kleine 
ritjes geweest zo is er de "Santa run"geweest, en is de stichting vertegenwoordigd bij de 
open dag van "Vuur-Steen".

Zoals de verwachtingen nu zijn word het aankomend seizoen eindelijk een seizoen 
zonder Corona en dus zonder beperkingen wat betekend dat de dag "onbeperkt op weg" 
gewoon zal doorgaan, tevens zal er een "onbeperkt op weg" georganiseerd door onze 
Knight Jacky plaatsvinden in Flevoland. Deze zullen beide plaatsvinden in September.

Komend jaar zal ook het jaar zijn dat KTMCO alweer zijn 10 jarig bestaan zal vieren, dit 
doen we o.a  door een weekend door te brengen in de Belgisch/Franse Ardennen, dit 
weekend word georganiseerd door Knight Pete en Marcel.

Nu alle corona maatregelen zijn ingetrokken voor het aankomende seizoen gaan we 
ervan uit dat we als vanouds mooie ritten kunnen organiseren voor de mensen van onze 
doelgroep, want dat is immers waar we goed in zijn.En ik hoop dan ook jullie in alle 
gezondheid te zien in het seizoen 2022. 

Rijden met een doel, rijden voor een doel.

Terence Schenkhuysen

Voorzitter 

Knights Templar Motorcyclist Charity Organization

Verslag van het Bestuur 
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Ondanks de corona crisis hebben we afgelopen jaar toch nog enkele ritjes kunnen doen 
voor een aantal personen, zoals voor de bewoners van Villa Gardiaan in Dongen. 
Helaas is ons grootste evenement, Onbeperkt op Weg wederom niet doorgegaan, maar 
goed nieuws, in 2022 komen er zelfs 2 edities 1 in het vertrouwde Moordrecht in 
samenwerking met stichting DaDa en tevens een editie in Flevoland, georganiseerd 
door Jacky.

In 2022 willen wij meer gaan doen met onze KTMCO app en bekendheid op de sociale 
media. We bestaan tenslotte 10 jaar en dat mogen wij vieren.

Wel hebben de meeste van onze vrijwilligers toch nog wat kilometers gereden en mogen 
wij weer 99586 kilometer bijschrijven op onze teller, dit aantal zal nog iets oplopen 
doordat er diverse vrijwilligers nog geen opgave gedaan hebben.

Rijden met een doel, rijden voor een doel is en blijft een succes.

In 2021 is er geen KTMCO hobbelmotor geplaatst en ook voor 2022 staat er helaas nog 
geen op de planning.

Ook in 2022 zullen onze gereden kilometers volledig naar stichting DaDa en stichting 
Wheels for Freedom gaan zodat wij samen nog heel lang het prachtige evenement 
Onbeperkt op Weg kunnen blijven organiseren.

Er zijn 2 bestuursvergaderingen geweest in 2021, tevens is er veelvuldig overleg in de 
bestuursgroep op Whatsapp. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2020 
hebben wij op 20 Februari 2021 gehouden via Teams vanuit de Theaterbakkerheij in 
Gouda. Dit is niet goed bevallen en in 2022 doen wij de Algemene Ledenvergadering 
weer live.

De stand tot en met 2021 is 1.270.513 kilometer en hebben wij tot dusver een 
totaalbedrag van bijna 30.000 euro besteed aan het goede doel.

Activiteiten 

Open dag Vuur-steen
Trike rit voor bewonere Villa Gardiaan
Dag van het misbruikte kind
Santa Maxima Run
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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 
Nu de corona crises voorbij lijkt te zijn ziet het er voor onze stichting ook weer wat 
rooskleuriger uit en mogen wij weer lekker op pad om iets te kunnen betekenen voor de 
medemens.

Mochten er ritjes komen zullen deze gedeeld worden via onze media kanalen, website 
en KTMCO app

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. Onze bestuurders 
staan ingeschreven bij het UBO register (Ultimate Benificial Owners, oftewel 
belanghebbenden.

Het UBO-register maakt de UBO's inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van 
het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het 
witwassen van geld.

Postadres:
Snip 25
2831 XE Gouderak

De stichting is te bereiken via info@ktmco.nl en/of telefoonnummer 0683800474

Bestuur 
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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 is gezamenlijk de 
kascommissie.

Dagelijks bestuur
Voorzitter: dhr. Terence Schenkhuysen
Penningmeester: dhr. Marcel Hagen
Secretaris: dhr. Huub Walraven
Bestuurslid: dhr. Ramon van Rijthoven
Bestuurslid: dhr. Frans Stremme

Vrijwilligers 
Afgelopen jaar hebben zijn er een aantal “Knights” opgestapt, deze personen hadden 
anderen ideeën over onze stichting. Op dit moment heeft de stichting 34 vrijwilligers, in 
de vorm van Knights ( 27 ) en Ambassadeurs ( 7 ). Een ieder zet zich in naar eigen 
kunnen en beschikbaarheid.

Bij ieder evenement doet de stichting een oproep 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 2021 was deze bijdrage 50 euro per persoon.

Begroting 
In 2021 hebben wij de website verhuisd naar een nieuwe provider en beschikken wij nu 
ook over een eigen KTMCO app. 

Voor 2022 verwachten wij:
Rabobank : 225 EUR
Magazine naheffing 2022: ?
Magazine 2022: 1460 EUR
Webhosting/App/Domein : 515 EUR
Patches, pins: 450 EUR

De kosten van het KTMCO magazine worden volledig gedekt door de sponsor 
adverteerders. De facturen voor de advertenties worden in januari verstuurd, wij hopen 
dat er voldoende adverteerders blijven om het blad te kunnen bekostigen.

Alle evenementen die voor het komende jaar op de planning komen te staan zullen 
kostendekkend gemaakt worden door sponsoring en donateurs.
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Jaarrekening 2021 
 
KTMCO balans per 31 december 2021

                                                                            Met vriendelijke groet,

Terence    Marcel                Huub Ramon Frans

Voorzitter     Penningmeester           Secretaris         Bestuurslid         Bestuurslid

Ac#va Passiva

Liquide	
middelen

Eigen	
vermogen

Rabobank	
rekening	
courant

NL	24	
RABO	1904	
1966	44

1982 Kapitaal 3246

Rabobank	
spaarrekeni
ng

NL	39	
RABO	1268	
2662	05

2150

Bestemmin
gsreserve	
KM	goede	
doelen	+

886

Kas 0
Aanbetalin
g	KTMCO	
weekend

4132 4132

Debiteuren
* 225

Resultaat	
boekjaar 225

4357 4357

Onder	debiteuren	vallen	nog	enkele	personen	die	geen	kilometers	
hebben	afgerekend	of	voor	bestelde	kleding	etc
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