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Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de 
geweldige Stichting Moon Bikes & Coffee 
en dit schrijf ik bewust zo op, omdat ik dat 
echt voel;

Wat is er nu mooier dan een onderdeel mogen 
zijn van een groep fanatieke vrijwilligers die als 
doel hebben een glimlach op iemands gezicht 
te krijgen. Dit is namelijk wat ik ervaar als we er 
op uit gaan met mensen met een beperking in 
onze zelf gebouwde zijspannen.

Ik ben via via bij deze stichting betrokken 
geraakt. In de stichting naam komt namelijk 
COFFEE voor en dat is mijn passie en hobby. 
Ik zag echter de eerste keer dat ik bij Moon 
Bikes & Coffee op visite kwam weinig terug van 
de koffie. Mijn idee was dan ook dat de koffie 
iets meer aanwezig zou mogen zijn. Mijn visie is 
namelijk dat koffie verbind, het brengt mensen 
samen, geeft rust en opent deuren.

Maar.. koffie was niet het enige wat mij aantrok. 
De jarenlange droom om zelf ook motor te 
rijden kwam met deze stichting dichterbij. 
De eerste motor kwam er dan ook al snel en 
hierdoor voel ik mij nog meer betrokken bij 
de stichting. Ik kan nu ook mee als solo rijder 
tijdens een van de ritten met de zijspannen. 
Het is zelfs de bedoeling om zelf zijspan te leren 
rijden zodat er genoeg vrijwilligers zijn om 
elke aanvraag voor een zijspan rit te kunnen 
aannemen.

Een laatste mooie zin die tijdens onze 
jaarvergadering naar voren kwam wil ik u niet 
onthouden. Dit is zoals ik het voel.

“Wij zijn allemaal vrijwilligers en niets verplicht, 
maar als er afspraken worden gemaakt is dat 
niet vrijblijvend”

Met een vriendelijke koffiegroet,

Stefan Bouman 
Coffee Minded

Voorwoord

Coffee MindedCoffee Minded, Zomerparkfeest Venlo

Coffee Minded, Stefan Bouman
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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:
Voorzitter (Ynze Aerdts), secretaris (Marc 
Hurkens) en penningmeester (Ronald). 

Allemaal zijn we vrijwilligers en samen maken 
we het verschil.

Doelstelling, beleid, visie, 
strategie
“Moon Bikes & Coffee is een stichting waar 
door stoere vrijwilligers van het type ëruwe 
bolster, blanke pití 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.”

In ons tweede jaar bestaan is er zoveel mogelijk 
gereden met ons speciaal zijspan de Moon1. 
Uit verschillende zorg-instellingen kwam de 
vraag om met clienten te rijden, maar ook 
evenementen vroegen ons om met aanwezige 
kinderen te rijden. Gezien de enorme vraag 
hebben wij met een donatie ons tweede 
zijspan mogen aanschaffen. Dit zijspan wordt 
niet alleen ingezet bij onze ritten, maar ook 
gebruikt om te oefenen met vrijwilligers die 
willen leren zijspanrijden. Toch hebben we nog 
een aantal keren “nee” moeten verkopen omdat 
het speciaal zijspan de Moon1, een maximale 
breedte beperking heeft.

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

Om deze doelstelling te realiseren hebben 
onze vrijwilligers zich dit jaar ook ingezet om 
onze stichting op de kaart te zetten en ons te 
professionaliseren. De Uitblinker (regionaal),  
ING aktie (landelijk) en ANWB Fonds (landelijk) 
zijn voorbeelden dat we laten zien wie we zijn, 
wat we doen en met name er toe doen. Ons 
drukwerk en dit jaarverslag met een meerjaren-
begroting is een voorbeeld van hoe we ons 
professionaliseren.

Algemene informatie

Josephrun, Heel.Marcato Mondial, Blerick
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Donatie/sponsoring

Met een donatie om gratis ritten te rijden met 
mensen met een beperking hebben wij bijna het 
hele jaar door kunnen rijden. Een andere donatie 
maakte het mogelijk om een tweede zijspan te 
kopen en is ook gelijk ingezet geworden. Met 
kleinere bijdragen en een sponsoring hebben 
we het hoofd boven water gehouden en kijken 
we uit naar 2019. Dit jaar hebben wij een zeer 
speciale donatie mogen ontvangen van een mede-
liefhebber voor motoren, maar zeker ook voor het 
goede doel. Deze motorrijdende verkeersregelaar 
bij meerdere runs heeft ons een hele mooie 
klassieke motor geschonken met de voorwaarde 
dat de stichting hiermee mag doen wat ze willen, 
maar de centen (bijvoorbeeld bij verkoop) binnen 
de stichting blijven!

Vrijwilligers, acties en 
communicatie

Onze vrijwilligers bouwen, onderhouden en 
berijden het speciale zijspan en dat is een (twee)
wekelijks gebeuren. Met huidig 2 zijspannen is 
het ons gelukt om 3 extra vrijwilligers op te leiden 
hiermee te kunnen rijden. Inmiddels hebben wij 
een mooie website, bijgehouden facebook pagina, 
beleidsplan, jaarverslagen en begroting. Met deze 
gaan wij ons voorstellen bij fondsen, stichtingen, 
donateurs en sponsors om zo de benodigde 
centen bij elkaar te krijgen om te blijven en mogen 
voldoen aan de vraag naar onze ritten!

De toekomst van 
Moon Bikes & Coffee

Met inmiddels 2 betrouwbare zijspannen, 
waarvan 1 een speciaal zijspan, kunnen we bijna 
voldoen aan de vele vragen voor onze ritten. 
Onze professionele opzet opent deuren om nog 
een stap verder te gaan, het bouwen van een 
speciaal zijspan zonder enige beperking (waar 
we alle soorten en maten rolstoelen in kunnen 
meenemen). Er is hard gewerkt aan een stabiele 
fundering en het resultaat mag er zijn. We kijken 
dan ook erg uit naar 2019 om weer te rijden met 
onze doelgroep en nog meer te voldoen aan de 
vraag naar onze ritten!

32e editie M.A.-Run, Venlo

 MTC HealthAngels vraagt om hulp bij een rit.
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Financiën
Resultaat 2018

Algemeen
De inkomsten uit donaties en sponsoring hebben 
ertoe geleidt dat wij positief ons 3de jaar bestaan 
in kunnen gaan.

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

Het boekjaar 2018 is als volgt afgesloten:

Totale baten 
€ 12.760,00
Totale lasten* 
€ 5.504,78

Beschikbaar 
€ 10.333,34

Begroting 2019-2023

De begroting 2019 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 2018.
(zie pagina 15)

MA-Run, Venlo.Mutsaersstichting, Venlo



Jaarverslag 2018 15Moon Bikes & Coffee14

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   2018  
  Inkomsten      Uitgaven
Donatie’s    12.140  
Sponsoring        500  
Verkoop (tweedehands spullen)         120  
Organisatie-verzekering-algemenen kosten          555,00 
(On)kosten motor en ritten       2.725,57 
Aanschaf zijspan        2.000,00 
Kantine           224,21 
  
Saldo      12.760       5.504,78 
Opbrengst positief      10.333,34  

Financieel overzicht

Josephrun 2.0, Heel
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Begroting 2019-2023 Moon Bikes & CoffeeBegroting	2019-2023
Moon	Bikes	&	Coffee

Baten Lasten Baten
Opbrengsten
Sponsoring en subsidies* 7.500,00€					 -€											
Sponsoring in natura locatie

Kosten
Werk-	en	opslagruimte
Huur	werk-	en	opslagruimte 5.000,00€							
Inrichting	en	apparatuur	werk-	en	opslagruimte 600,00€										
Verzekering	inboedel	werk-	en	opslagruimte 400,00€										
Kantoorbenodigdheden 200,00€										
Catering 600,00€										

Motoren
Onderhoud	motoren 4.000,00€							
Verzekering	motoren 800,00€										
Wegenbelasting	motoren 240,00€										
Brandstof 500,00€										

Marketing
Website	 200,00€										
Drukwerk 50,00€												
PR 75,00€												

Overig
Aansprakelijkheidsverzekering 150,00€										
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 150,00€										
Onvoorzien 2.000,00€							

Investering
Reserveren	aanschaf	nieuwe	motor 10.000,00€				

Totaal	Jaarlijkse	lasten 14.965,00€				
Totaal	te	reserveren 10.000,00€				

TOTAAL 7.500,00€					 24.965,00€				 -€											

*Dekkingsplan:
Eigen	bijdrage	deelnemers	(vrijwillig)
Sponsoring	huur
Bijdrage	ANWB	aanschaf	nieuwe	motor
TOTAAL 7.500,00€																																

20202019

5.000,00€																																
2.500,00€																																

-€																																						

2019 2020
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

-€											 -€											 -€											

5.150,00€							 5.304,50€							 5.463,64€							 5.627,54€							
600,00€										 600,00€										 600,00€										 600,00€										
400,00€										 400,00€										 400,00€										 400,00€										
200,00€										 200,00€										 200,00€										 200,00€										
600,00€										 600,00€										 600,00€										 600,00€										

4.000,00€							 4.000,00€							 4.000,00€							 4.000,00€							
800,00€										 800,00€										 800,00€										 800,00€										
240,00€										 240,00€										 240,00€										 240,00€										
500,00€										 500,00€										 500,00€										 500,00€										

200,00€										 200,00€										 200,00€										 200,00€										
50,00€												 50,00€												 50,00€												 50,00€												
75,00€												 75,00€												 75,00€												 75,00€												

150,00€										 150,00€										 150,00€										 150,00€										
150,00€										 150,00€										 150,00€										 150,00€										
2.000,00€							 2.000,00€							 2.000,00€							 2.000,00€							

10.000,00€				 10.000,00€				 10.000,00€				 10.000,00€				

15.115,00€				 15.269,50€				 15.428,64€				 15.592,54€				
10.000,00€				 10.000,00€				 10.000,00€				 10.000,00€				

25.115,00€				 -€											 25.269,50€				 -€											 25.428,64€				 -€											 25.592,54€				

-€																																						

2023

-€																																						

2022

-€																																						

20212020

-€																																						

2020 2021 2022 2023
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Josephrun 2.0, Heel

Savelbergrun, Koningslust

ZoksKidsmiddag, Blerick
Savelbergrun, Koningslust
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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


