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Het is mij een grote eer, als oprichter en 
trotse vader van Moon u dit voorwoord te 
mogen schrijven. Moon is geboren in een 
samengesteld gezin en is de spil hierin die 
alle touwtjes bij elkaar houdt. 

Zij laat een ieder in het gezin zien dat je samen 
tot meer komt en een ieder dit aanvult met 
zijn specifieke eigenschappen. Deze vrijheid 
van denken van doen en kunnen is niet voor 
iedereen weggelegd en samen maken wij 
daarin het verschil. Elkaar helpen, steunen, 
aanvullen en elkaar in beweging zetten is 
waar Moon Bikes & Coffee voor staat. Al in ons 
eerste jaar bestaan is het gelukt een groepje 
enthousiaste vrijwilligers bij elkaar te krijgen 
die hebben gerealiseerd dat het eerste speciale 
zijspan is gebouwd en ingezet wordt. 

Een relatief klein, enorm gemotiveerd team zet 
zich wekelijks in om mensen met een beperking 
een leuke dag te bezorgen. Vergeet niet dat 
onderhoudt, reparatie en het op zoek gaan 
naar ritten om de hoek bij komt kijken. Buiten 
dat Stichting Moon Bikes & Coffee een jonge 
club betreft, wordt er met lef en flair een groot 
gebaar gemaakt. 

Continu denkend aan de doelgroep is er dit jaar 
zoveel mogelijk gereden en zijn de vrijwilligers 
de verdere ambitie aan het uitzetten. Dat gaat 
niet vanzelf, kost veel tijd van onze vrijwilligers, 
maar daar zetten zij zich graag voor in. 

Dit jaarverslag is een voorbeeld van de moeite 
die zij nemen om ons professioneel neer te 
zetten om de benodigde centen in te zamelen 
om te blijven bestaan en te kunnen doen wat 
zij zo graag doen voor een ander! Trotse vader, 
maar zeker ook zo trotse vrijwilliger die deel uit 
mag maken van dit groepje "moonbikers"!

Met trotse groet,

Ynze Aerdts, voorzitter 

Voorwoord

Opbouw van de Moon1.
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Algemene informatie over 
Moon Bikes & Coffee

Statutaire naam 

Stichting Moon Bikes & Coffee

Statutair gevestigd Venlo

Bestuur 
Samenstelling bestuur, verder aangeduid als 
Moon Bikes & Coffee bestaat uit een 
Ynze Aerdts, voorzitter
Maarten Heijmans, secretaris 
Ronald Bouten, penningmeester 
Marc Hurkens, bestuurslid 

De rest van de club zijn allen vrijwilligers 
en samen met het bestuur vervullen zij de 
benodigde taken.

Doelstelling, beleid, visie, 
strategie
"Moon Bikes & Coffee is een stichting waar 
door stoere vrijwilligers van het type “ruwe 
bolster, blanke pit” speciale zijspannen worden 
gebouwd. Ook zorgen de vrijwilligers voor 
het onderhoud en zijn ze motorrijder bij de 
zeer gewaardeerde ritten. Kinderen, maar 
ook volwassenen, met een zware lichamelijke 
beperking zijn vaak aan een elektrische rolstoel 
gekluisterd. Ze kunnen zelden van uitstapjes 
genieten. Dankzij de speciale zijspannen van 
Moon Bikes & Coffee kunnen we deze mensen 
een geweldige dag bezorgen. Het animo voor 
deze heuglijke uitstapjes is bijzonder groot, net 
als het enthousiasme. Vaak wordt er al maanden 
van te voren uitgekeken naar een zijspanrit."

Het eerste speciale zijspan is gerealiseerd in 
het eerste jaar en ook al veelvuldig ingezet, de 
Moon1! Alle kinderziekten zijn eruit gehaald en 
onze vrijwilligers staan te popelen om zoveel 
mogelijk mensen een dagje uit te nemen. Maar 
met slechts één, relatief eenvoudig zijspan lukt 
dat helaas niet.

Doelstelling is om een speciaal zijspan te 
bouwen waar alle maten en vormen van 
rolstoelen op kunnen (maatwerk). De contacten 
zijn gelegd om het derde zijspan elektrisch 
voortgedreven te bouwen! We denken niet 
alleen aan onze medemens, maar hebben ook 
oog voor de wereld waarin wij leven.

Algemene informatie

Josephrun, Heel.Verborgen Verlangens met Jan, Horst
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Subsidie
De gemeente Venlo heeft vanuit hun project 
KanDoen ons een ruimte beschikbaar gesteld, 
gecompenseerd en laag huur bedrag, in 1 van 
hun panden. Daarmee was ook een SAM-fonds 
subsidie gemoeid waarmee wij konden starten 
met ons initiatief. De stichting is laatst December 
2016 opgericht. Helaas had KanDoen eerder dan 
gedacht de gehuurde ruimte zelf weer nodig en 
zijn wij op zoek gemoeten naar een nieuwe lokatie.

Donatie/sponsoring
Een donatie vanuit een anoniem te blijven 
stichting, bijdrage vanuit privé gelden en 
sponsoring hebben eraan bijgedragen dat wij het 
eerste speciale zijspan hebben kunnen realiseren 
in ons eerste jaar bestaan. Tevens zijn deze gelden 
bedoeld om 50 ritten gratis te kunnen rijden met 
onze doelgroep.

Vrijwilligers, acties en communicatie
Onze vrijwilligers bouwen, onderhouden en 
berijden het speciale zijspan en dat is een 
(twee)wekelijks gebeuren. Tevens staan onze 
vrijwilligers klaar om de mede-motorrijders onder 
ons, die zelf geen technische kennis dragen dan 
wel centen hebben om bij dealer zaken voor 
onderhoudt te gaan, te helpen waar kan. Met z'n 
alle onderhouden wij het speciale zijspan en onze 
eigen solo-motoren (kosten materiaal word door 
betreffende vrijwilliger bekostigt) die ingezet 
worden tijdens de ritten. De zijspanrijder wordt 
vergezeld door minimaal 1 solo-rijder om zo 
samen een rit te rijden voor Moon Bikes & Coffee. 
Initiatieven waar wij ons kunnen presenteren en 
reclame maken, zoals de Uitblinker, worden ook 
door onze vrijwilligers gedragen. Zij zijn het beeld 
(kenmerk) van onze stichting en stralen onze 
doelstelling uit!

De toekomst van Moon Bikes & Coffee
Eerste speciaal zijspan gerealiseerd en tevens 
een vaste lokatie voor de komende 3 jaar, zorgen 
ervoor dat wij de beloofde ritten (donatie 
voorwaarde) kunnen gaan rijden. Met heel veel zin 
en enthousiasme maken wij ons op voor het eerste 
volle jaar dat wij kunnen rijden met het speciaal 
zijspan. Buiten dat, zullen wij ons professioneel 
gaan opstellen (beleidsplan, jaarverslag, financieel 
verslag, begroting etc etc) om zo de benodigde 
centen binnen te halen voor het volgende 
uitgebreid speciaal zijspan.

Verborgen Verlangens met Piet, Venlo.

Josephrun, Heel.
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Financiën

Resultaat 2017

Algemeen

De inkomsten uit subsidie, donatie, eigen bijdrage 
en sponsoring hebben ertoe geleidt dat wij 
positief ons 2e jaar bestaan in kunnen gaan.

Moon Bikes & Coffee is zeer trots en blij met alle 
steun!

Het boekjaar 2017 is als volgt afgesloten:

Totale baten 
€ 11.115,00

Totale lasten* 
€ 8.036,88

Beschikbaar 
€ 3.078,12

Begroting 2018
De begroting 2018 gaat uit van een voortgezet 
beleid zoals eerder aangegeven. Daarbij zal Moon 
Bikes & Coffee investeren in hun naamsbekendheid 
en benodigde middelen om donaties/fondsen te 
werven. Om hiermee haar basis te vergroten en 
structureel hogere inkomsten voor de toekomst 
veilig te stellen. Alleen dan kunnen de ambitieuze 
doelstellingen worden gehaald. Het resultaat 
is vanzelfsprekend geheel beschikbaar voor de 
doelstelling.

*Voor een meer gedetailleerde toelichting, 
zie Financieel verslag 2017.
(zie pagina 15)

MA-Run, Venlo.
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Financieel overzicht 2017  

  
  Inkomsten      Uitgaven
Subsidies     3.000  
Donatie’s     7.590  
Sponsoring         300  
Opbrengst kantine        225 
Secretariaatskosten (notaris, kvk)          229,90 
Huur lokaal KanDoen (gemeente Venlo)          900,00 
Inrichting werkplaats (opbouw en onderhoud)       1.338,05 
Aanschaf motor           500,00 
Kosten bouw zijspan        3.789,00 
Organisatie-verzekering-algemenen kosten           420,00 
(On)kosten motor en ritten          524,95 
Kantine           334,98 
  
Saldo      11.115       8.036,88 
Opbrengst positief      € 3.078,12  

Financieel overzicht

Schoolgala met Bram, EindhovenVerborgen Verlangens met Piet, Venlo.
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Stichting Moon Bikes & Coffee
Moeskampstraat 36
5921 VE Venlo-Blerick

Bank Iban: NL28 INGB 0007 5722 09

t.a.v. Stichting Moon Bikes & Coffee

www.moonbikesandcoffee.nl


