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Inleiding
Geachte lezer,
Voor het eerste sinds de oprichting presenteert Stichting Co Cycling haar jaarverslag.
Stichting Co Cycling is opgericht door 6 co-assistenten in de laatste fase van hun studie, de
helft heeft de studie geneeskunde inmiddels afgerond. Naast het feit dat ze dezelfde studie
doen, zijn het ook vrienden, die het ook nog eens leuk vinden om met elkaar een stukje op
de racefiets te fietsen. In het najaar van 2013 besloten zij samen een fietsteam op te richten.
Naast de wekelijkse rondjes door de Noord Hollandse polder, wilden deze ambitieuze
jongens meer met deze sportieve activiteit doen. Ze besloten een echt wielerteam op te
richten, dat naast het fietsen ook een toertocht zou gaan organiseren. Een toertocht om een
donatie te kunnen doen aan een goed doel. Het goede doel moest aansluiten op de visie van
de artsen in spé, namelijk het moet iets voor patiënten betekenen op het moment dat je als
medicus geen genezende opties meer hebt. Na een
uitgebreide zoektocht vonden ze het juiste, meest
geschikte doel waarvoor zij zich zouden gaan
inspannen: Stichting Ambulance Wens. Een stichting
die patiënten in de terminale fase van hun ziekte
voorziet in het onvermogen om mobiel te blijven, dit
doen zij door speciale ambulances en goed opgeleide
vrijwilligers in te zetten om deze patiënten naar hun laatste wens te vervoeren.
Het goede doel was gekozen, het middel lag al langer klaar. De toertocht moest worden
georganiseerd, en dat bleek voor de groep vrienden absoluut geen brug te ver. Een logo
werd ontwikkeld, ziekenhuizen en bedrijven werden in overvloede benaderd en de route
werd tot op de meter nauwkeurig geanalyseerd. Naast geld ophalen voor het goede doel
moest het evenement zelf tot in de puntjes georganiseerd zijn. Of dat ze lukte leest u in dit
jaarverslag. Al met al werd 2014 een jaar om nooit meer te vergeten
Sportieve groet,

Robbert J.H. van Leeuwen
H.t. voorzitter stichting Co Cycling

2

Bestuurlijke ontwikkelingen in 2014
Zoals in de inleiding al genoemd werd, bestaat het idee van Stichting Co Cycling sinds het
najaar van 2013. Afgelopen jaar, 2014, is dus ook het eerste activiteitsjaar van deze stichting.
Chronologisch zal het afgelopen jaar worden doorgenomen. Op 23 januari van 2014 werd
door Dhr. C. van Oevelen, notaris bij Greenberg Traurig, de stichting Co-Cycling opgericht,
met als wettelijke oprichters Robbert van Leeuwen, Allard Aukema en Pieter Pander. Het
uiteindelijke bestuur van de stichting zal naast de oprichters bestaan uit Jeroen Oeben,
Reinout de Roest en Rick van den Helder. Het uiteindelijke doel van de stichting wordt als
volgt omschreven: Het werven van fondsen en (financieel) ondersteunen van goede doelen
voor ernstig en/of ongeneselijk zieke patiënten.
Al vrij snel daarna, op 27 januari 2014, werd de stichting geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 59824263. Bij de belastingdienst werd een ANBI-status
aangevraagd, die in februari 2014 werd verkregen. Vanaf dat moment was alles wat tot dan
toe enkel een idee was ook waargemaakt op papier. Nu de uitvoering nog.
Toen het fundament gelegd was restte het de stichting om haar taak uit te voeren, het
organiseren van de toertocht. Vele vergaderingen volgden waarin de vorderingen werden
besproken. De Co Cycling Tour werd uiteindelijk georganiseerd op 21 juni 2014 en was
volgens de vele deelnemers, Stichting Ambulance Wens én de stichting zelf een groot succes.
Een uitgebreider verslag van de Co Cycling Tour 2014 vindt u in het volgende hoofdstuk.
Na een korte pauze, werd al snel besloten dat er ook een 2e editie van dit evenement moest
komen. Bestuurlijk veranderde er het één en ander, namelijk dat Dhr. Rick van den Helder
heeft besloten zijn bestuurlijke taken neer te leggen. Zijn plek werd ingenomen door Dhr.
David de Boer. Dhr. de Boer was al aangesloten bij de organisatie van de Co Cycling Tour, en
zal nu de functie van algemeen lid in het bestuur aannemen. Dhr. Pieter Pander, tot op dat
moment Algemeen lid, werd door de stichting aangewezen als nieuwe secretaris. Dhr.
Reinout de Roest werd benoemd tot vice-voorzitter, de functie die tot op dat moment niet
werd bekleed binnen het bestuur.
Het bestuur voor het komende kalenderjaar, 2015 is als volgt:







Dhr. Robbert van Leeuwen – Voorzitter
Dhr. Reinout de Roest – Vice-voorzitter
Dhr. Allard Aukema – Penningmeester
Dhr. Pieter Pander – Secretaris
Dhr. David de Boer – Algemeen lid
Dhr. Jeroen Oeben – Algemeen lid
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Co Cycling Tour 2014
Het evenement waar de hele stichting voor is opgericht, de wieler-toertocht Co Cycling Tour.
De eerste editie stond zoals hierboven al vermeld gepland voor 21 juni 2014, echter al
maanden van tevoren was de voorbereiding in volle gang. Sponsoren werden gezocht en
gevonden. De ABN Amro bank verbond zich als naamsponsor aan het evenement, daarnaast
steunden ook de twee academische ziekenhuizen van Amsterdam, het VUmc en het AMC, en
B2C Europe het evenement als hoofdsponsor.
Organisatorisch verbond al snel de Vrije Universiteit zich aan het evenement door de locatie
te faciliteren. Door deze steun was de start- en finishlocatie al vroeg verzekerd. Eetcafé de
Basket, gelokaliseerd op het campusterrein van de VU, besloot zich ook aan te sluiten.
Kortom, op deze manier was zowel het financiële plaatje als het organisatorische plaatje
gedekt, waardoor het gehele opgehaalde bedrag als donatie richting Stichting Ambulance
Wens zou gaan.
Dan tot slot de dag zelf, 21 juni 2014. Het was fantastisch
weer, zonnig, weinig wind en circa 20°C. Kortom, alle
ingrediënten voor een mooie fietstocht. En dat werd het
ook. Uiteindelijk hebben ruim 200 deelnemers zich
ingeschreven, die voor 15 euro een mooie ronde kregen,
maar ook in een fraai tenue rondreden. Bij deze 200
deelnemers reden ook ambassadeurs van het evenement
mee, zoals Professor dr. M.M.(Marcel) Levi van het AMC en Drs W.J.(Wouter) Bos van het
VUmc. Al met al was het een geslaagde dag, waarna donatie van ongeveer 9000 euro aan de
Stichting Ambulance Wens gedaan kon worden, volgens ons een prachtige prestatie voor de
eerste editie.
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Vooruitzichten 2015
Na de Co Cycling Tour van 2014 is op de bestuursvergadering besloten dat het succes van
2014 een vervolg moet krijgen. 2014 was een jaar van opbouwen, ontdekken en verrassen.
2015 daarentegen moet een jaar worden waarin Co Cycling moet doorgroeien en moet gaan
bevestigen. In dit jaar wordt er meer van de stichting verwacht, als doel heeft zij een hoger
bedrag doneren, maar ook dat de zij zich mag gedragen als volwassen pion in het veld van
organisatoren van toertochten.
Dit zal op een aantal facetten gaan plaatsvinden. Middels het bezoeken van
netwerkbijeenkomsten en het actief benaderen van potentiele sponsoren moeten er meer
financiële middelen binnen worden gehaald. Hiervoor heeft de stichting meerdere middelen
dan afgelopen jaar, al is het maar de ervaring en de beelden van de Co Cycling Tour 2014.
Deze kunnen worden ingezet om een goed beeld te krijgen van de stichting en haar
initiatieven.
Tot slot moet de Co Cycling Tour 2015 net zo’n groot succes worden als afgelopen jaar, met
alleen meer deelnemers en nog meer geld voor opnieuw Stichting Ambulance Wens
Nederland. Het organiseren van de toertocht, die vorig jaar zo goed verzorgd was, mag niet
ondersneeuwen onder het ophalen van geld. Hier wordt dus ook in 2015 hard aan gewerkt
Al met al een mooi jaar in het vooruitzicht, waarin de stichting de wereld weer versteld gaat
laten staan.
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