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Voorwoord van de Oprichter
Afgelopen jaar was voor mij de tijd aangebroken om de voorzittershamer over te dragen. Met
trots kan ik U meedelen dat Terence Schenkhuijsen onze nieuwe voorzitter is geworden in april
2016 en Leo Kouwenhoven heeft de functie van secretaris op zich genomen. Zelf zal ik de
financiële zaken blijven behartigen en bewaken, en zorgdragen voor de PR en Sponsoring.
In 2016 is KTMCO begonnen met de Ridderorde, dit heeft voor de stichting een speciale
betekenis en is bestemd om onze dank uit te spreken naar de mensen die zich uitzonderlijk
inzetten voor de stichting. De personen uit de Ridderorde dragen een speciale patch en krijgen
een bronzen of zilveren pin en zijn welkom op iedere bestuursvergadering om te adviseren.
Samen met het adviesorgaan vanuit de Ridderorde staat er een ijzersterk bestuur en zo kunnen
wij blijven bouwen aan een prachtige stichting.
Deze stichting heeft inmiddels veel vrijwilligers die elke keer weer klaar staan als er een rit is die
past binnen onze doelstellingen en/of andere activiteiten zoals het plaatsen van een
hobbelmotor. Zonder deze vrijwilligers heeft de stichting geen bestaansrecht.
Over de hobbelmotor gesproken, Ik had al twee jaar op mijn verlanglijstje staan om ieder jaar
een hobbelmotor te schenken en te plaatsen. Dit jaar is de eerste KTMCO hobbelmotor een feit
en de kinderen van de Pallieterburght hebben er bijzonder veel plezier van. Maar het werd niet
één KTMCO hobbelmotor…., we hebben er zes mogen plaatsen dit jaar, mede dankzij hele fijne
sponsors die dit mogelijk gemaakt hebben. Zo hebben wij een hobbelmotor gekregen van APM
Terminals en hebben we vier hobbelmotoren gekregen van stichting Pallieterhelpt. Deze zijn
inmiddels allemaal geplaatst en zullen al vele uurtjes “gehobbeld” hebben met een kind.
Ook van stichting ST2C hebben wij een hobbelmotor ontvangen, deze gaan we begin 2017
plaatsen bij een ziekenhuis in Rotterdam.
Een ander hoogtepunt is het eigen KTMCO magazine, een blad dat ieder seizoen op de mat valt
bij onze vrijwilligers en adverteerders. Er waren wat opstartprobleempjes, maar het gaat er
steeds mooier uitzien. Dat belooft nog wat voor de toekomst.
Sponsors, donateurs, adverteerders, Knights en Ambassadeurs, hartelijk dank allemaal.
In 2017 vieren wij ons vijfjarig bestaan en daar mogen wat mij betreft nog vele jaren bij komen.

Met vriendelijke groet,
Marcel Hagen
Founder
Knights Templar Motorcyclist Charity Organization
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Verslag van het Bestuur
In het afgelopen jaar heeft de stichting mooie resultaten behaald, dit is mede tot stand gekomen
door een nieuwe samenstelling van het bestuur en uiteraard door de vele donateurs en
sponsors. De beoogde doelstellingen zijn niet uit het oog verloren en de plannen die op tafel
lagen om ieder jaar een KTMCO hobbelmotor te plaatsen zijn ruimschoots behaald ( 6 stuks dit
jaar ! ) Tevens hebben wij geparticipeerd in evenementen en een aantal personen een Ride Out
aangeboden. Voor komend jaar gaan wij een aanpassing doorvoeren in de verslaglegging
omtrent het jaarverslag en jaarrekening. Daarnaast zullen wij de stichting inschrijven voor het
verkrijgen van een keurmerk.
De stichting blijft groeien en steeds meer personen spreekt het aan om het motorrijden te
combineren met het goede doel. Rijden voor een doel, rijden met een doel is een succes.
Er zijn 8 bestuursvergaderingen geweest in 2016.
De stand tot en met 2015 is 311440 kilometers en totaal hebben wij al 9410 euro aan de goede
doelen uitgegeven.

Activiteiten
Op 7 februari mochten wij op uitnodiging van de organisatie van de eerste Rotterdamse
motormarkt in Rotterdam een kraam gebruiken om onszelf , maar ook één van de goede doelen
waar wij voor rijden (Het Vergeten Kind) te promoten. Op deze dag hebben wij via donaties van
bezoekers en bedrijven een mooi bedrag op kunnen halen voor Het Vergeten Kind.
Op 23 maart hebben wij de eerste KTMCO Hobbelmotor geplaatst, een speeltoestel waar
kinderen veel plezier aan zullen beleven. Het speeltoestel hebben wij geplaatst bij de
Pallieterburght in Capelle a/d IJssel. De Pallieterburght is een instelling waar intensieve kindzorg
wordt geleverd aan ernstig zieke kinderen van 0 tot 16 jaar. Er is een High Care afdeling met
7x24 zorg onder direct medische en verpleegkundige verantwoording van het Sophia
Kinderziekenhuis en er zijn 2 groepen van verpleegkundig kinderdagverblijf de kleine Kapitein
voor kinderen van 0 tot 5. Aan het verpleegkundig kinderdagverblijf hebben wij een
therapeutisch kussen geschonken. De kosten van het speeltoestel en het kussen zijn betaald
door de Knights.
Op 28 en 29 mei mochten wij op uitnodiging van de organisatie van de Rockanje Classics een
grote kraam gebruiken om onszelf en één van de goede doelen waar wij voor rijden (stichting
DaDa) te promoten. De donaties van de bezoekers zijn geschonken aan stichting DaDa.
Op 11 juni hebben wij de tweede KTMCO Hobbelmotor geplaatst in een speeltuin waar kinderen
met en zonder beperking met elkaar kunnen spelen. Deze speeltuin, Taka Tuka land bevindt zich
in Rotterdam Zevenkamp. Het speeltoestel is gesponsord door APM Terminals.

4

Op 31 juli hebben wij met een aantal vrijwilligers groot onderhoud gepleegd aan de tuin van de
Pallieterburght. Met een heel team van mensen hebben wij de speeltuin en groenstroken keurig
schoongemaakt . De leiding van de Pallieterburght was erg ingenomen met onze
werkzaamheden.
Op 13 augustus hebben wij een Ride Out georganiseerd voor Marleen, een jongedame van 27
jaar uit Den Haag met de ziekte Niemann Pick Type C. Voor deze rit hebben wij een bevriende
trike rijder bereid gevonden om samen met vele vrijwilligers van onze stichting een leuke rit voor
Marleen te maken. Aan het einde van de rit heeft KTMCO Marleen en haar ouders getrakteerd
op een heerlijke lunch bij een pannenkoek restaurant. De eigenaar van het restaurant had
speciaal voor deze gelegenheid de lunchkaart aangepast en de pannenkoek van de dag de
‘Marleen pannenkoek’ genoemd. Een aantal weken na de rit hebben een aantal vrijwilligers een
fotoboek gebracht als leuke herinnering van deze dag.
Op 22 augustus hebben wij een sponsorrit georganiseerd voor Dierenweide Brielle, een
zorglocatie van Ipse de Bruggen, waar een werkplek geboden wordt voor mensen met een
verstandelijke beperking. Wij hadden gehoopt op veel deelnemers voor deze rit “langs de rand
van Nederland”, maar helaas gooide het slechte weer roet in het eten. De opkomst van onze
eigen vrijwilligers was wel groot en zo hebben we er toch nog een mooie en zeer goed
georganiseerde rit van kunnen maken en hebben wij een leuk bedrag opgehaald voor de
dierenweide.
Op 3 september zijn wij met een hele groep vrijwilligers naar Friesland vertrokken om voor het
tweede 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. Tijdens deze dag kunnen zij meerijden met een politieauto, motor, brandweerwagen,
lesauto’s, snelle sportauto’s en uiteraard ook bij ons achter op de motor.
Op 24 september, een hele bijzondere dag, we mochten vier ( ! ) KTMCO hobbelmotoren
plaatsten, twee stuks bij stichting Open Door, een huis voor kinderen en jongvolwassenen met
een lichte tot ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. En twee stuks bij Villa Pardoes,
een vakantieverblijf voor ernstig, mogelijk levensbedreigend zieke kinderen tussen de vier en
twaalf jaar. De speeltoestellen zijn gesponsord door stichting Pallieterhelpt.
Op 2 oktober hebben wij op uitnodiging van stichting Dromen zonder Beperking een rit gemaakt
met Natascha, zij wilde graag achterop de motor zitten, een helikopter vlucht en een
strandwandeling. En samen met stichting Dromen zonder Beperking hebben wij dit allemaal
kunnen doen.

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.
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Toekomst
Nu de KTMCO hobbelmotor zo’n succes is geworden, willen wij hier graag op doorgaan.
Komend jaar gaan onze vrijwilligers actief op zoek naar sponsors en donateurs.
In 2016 hebben wij meer dan 200.000 kilometer gereden voor de goede doelen. Het worden
ieder jaar meer kilometers, deze groei willen wij graag voortzetten. Voor 2017 is besloten dat het
geld niet alleen aan stichting DaDa en Het Vergeten Kind geschonken wordt. Er komt een derde
stichting bij stichting Theater in Kinderziekenhuizen, deze stichting past goed bij onze
doelstellingen en zullen voortaan meedelen in onze gereden kilometers à 1 eurocent.
Voor het jaar 2017 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:
7e KTMCO hobbelmotor bij een ziekenhuis in Rotterdam
Charity Square hosted by KTMCO tijdens de Rockanje Classics
Samen onbeperkt genieten (voorheen Onbeperkt op Weg) Heerenveen
Een eigen versie van Onbeperkt op Weg

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.	
  
Dagelijks	
  bestuur	
  
VoorziAer:	
  	
  
	
  
Penningmeester:	
  
Secretaris:	
  	
  
	
  

6

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

Adviseurs	
  
Ridderorde:	
  
Ridderorde:	
  

	
  
	
  

mevr.	
  Fien	
  Okkerman	
  
dhr.	
  Daan	
  Oostrum	
  

Vrijwilligers
De stichting heeft 35 vrijwilligers, in de vorm van Knights en Ambassadeurs. Een ieder zet zich in
naar eigen kunnen en beschikbaarheid. Onder de vrijwilligers heeft 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 Sponsoringteam – draagt zorg voor publicatie op de website en social media en zorgt
voor sponsors en donateurs.
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 2016 was deze bijdrage 75 euro per persoon. In 2017 gaat dit bedrag naar
50 euro.

Begroting
De vaste jaarlijkse kosten zullen betaald worden door de bijdrage die onze Knights doen;
Rabobank : 164,48
Webhosting : 338,98
De kosten van het KTMCO magazine worden volledig gedekt door de sponsor adverteerders.
In 2017 bestaat de stichting 5 jaar, dit gaan wij vieren en hiervoor zal de stichting 525 euro
reserveren.
Alle evenementen die voor het komende jaar op de planning staan zullen kostendekkend
gemaakt worden door sponsoring en donateurs.
Door een donatie van ST2C in 2016 hebben wij al 1 KTMCO Hobbelmotor op de agenda
staan voor 2017.
In het nieuwe jaar zullen wij ook weer nieuw promotie materiaal moeten hebben in de vorm
van visitekaartjes en folders. Dit zullen wij bekostigen uit donaties.
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De teller !
2013:

2014:

2015:

2016:
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Jaarrekening 2016

Overzicht
totaal besteed aan goede doelen 8214,60 euro

Dierenweide Brielle
De Kleine Kapitein
Pallieterburght
Taka Tuka land
stichting OpenDoor
Onbeperkt op Weg
Villa Pardoes
stichting DaDa
Het Vergeten Kind
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Ontvangen bedragen 11234,18 euro

Adverteerders
Donateurs
Bijdrage Knights
Kilometerbijdrage
0
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Met vriendelijke groet,

Terence Schenkhuysen

Marcel Hagen

Leo Kouwenhoven

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris
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