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Op stap met Rudy en Anneke in Overloon 
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Rolstoel opgehaald bij Invacare, met dank aan Hanneke

Geslaagde 1ste Electric Experience dag (ism Electric Motorbikes)
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Coffee MindedMotorzegening Grubbenvorst

Motorzegening Grubbenvorst
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Het is mij een genoegen om deze keer het 
voorwoord te mogen doen. Ik weet niet 
of ik dit kan of goed doe. Het moedigt me 
wel aan om wat kwijt te kunnen over deze 
(inmiddels) bekende stichting.

Allereerst effe over de “stagair” met de naam 
Paul. Ik mis wel zijn aanwezigheid in de hal. 
Hij en zijn werkplaats begeleider zijn wel de 
eigenlijke techneuten onder ons. Ze houden het 
2 of 3 wielerpark in beweging!

Paul van Zadelhoff (30-09-1962 /09-11-2019)

Het mag misschien soms tegenvallen, maar 
onze inzet blijft een dikke okay. Het weer kan 
ook eens niet meewerken. Ik zelf ben positief 
over dit rumoerig clubje want samen hebben 
we dat ene doel, dat GOEDE doel. Soms zit het 
tegen zoals de tank van de moon2 dit jaar en 
komt ieder met een idee als oplossing en lopen 
zaken door elkaar. Maar we komen altijd bij 
hetzelfde uit, het ervoor zorgen dat alles loopt 
om passagiers een grote lach op hun gezicht te 
bezorgen.

Peter Ponjee

Voorwoord
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Josephrun, Heel.

Mutsaersstichting

Gesponsorde rit van Hutten Catering&Horeca
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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 voorzitter 
(ynze), secretaris (marc) 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.”

Ons derde jaar begon met het opknappen 
van onze Moon2 en verliep voorspoedig. Eind 
maart, de hele maand april en een klein deel 
van mei hebben wij heerlijk mogen rijden met 
de Moon2, en natuurlijk ook de Moon1. 

En toen sloeg het noodlot toe dat we technische 
euvels kregen met de Moon2. Een lekkende 
tank heeft ons maanden bezig gehouden en 
konden wij de veiligheid niet garanderen. 
Veiligheid staat bij ons voorop en gaat voor 
alles. De Moon1 had nieuwe koppelingsplaten 
nodig en waren net gemonteerd, toen wij een 
aanvraag kregen om de Moon1 in te zetten voor 
een aflevering “Zorg uit Handen” bij Omroep 
Max en die wilden we niet laten schieten. Ze 
hebben de Moon1 kunnen gebruiken, helaas 
hadden we geen koppel meer met naar huis 
rijden. Koppelingsplaten moeten ingereden 
worden alvorens belast en daar hadden we 
geen tijd voor gehad. Er moesten wederom 
nieuwe koppelingsplaten in. Door het uitvallen 
voor meerdere maanden van 1 van onze 
trouwste vrijwilligers en de vakanties hebben 
wij wat ritten moeten afzeggen, om na de 
zomervakantie de draad weer op te pakken en 
we toch nog met beide zijspannen mooie ritten 
hebben kunnen maken!

Het laat wel zien hoe gevoelig ons goed doel is 
en dat wij afhankelijk zijn van de vrijwilligers in 
onze groep en ook de techniek. Bij het eerste 
kunnen wij alleen ons best doen en dat laten 
onze vrijwilligers dan ook keer-op-keer zien. 
Bij het tweede komen ook centen bij kijken en 
dat blijft altijd een uitdaging voor een goed 
doel! Centen en uitdaging komen ook kijken bij 
onze lokatie, die van eigenaar is gewisseld en 
ons de mogelijkheid biedt om op eigen benen 
te gaan staan. We bedanken Stichting 1 Klein 
Gebaar die ons onder hun hoede wilde nemen 
de afgelopen 2 jaar en hun sponsor die ons nu 

Algemene informatie
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TV-opnames www.maxvandaag.nl met Twan en MIrella uit Helmond en Johnny de Mol

Johnny de Mol  met Twan en Mirella maken een rit in ons zijspan
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de mogelijkheid biedt om zelf verder te gaan. Deze 
sponsor komt ons merendeel tegemoet in de huur 
lasten en zullen wij in 2020 op zoek gaan naar een 
sponsor die het overige deel wil garant stellen 
zodat wij nog menig jaar door mogen gaan met 
mensen een lach op hun gezicht te bezorgen.

Donatie/sponsoring
Wederom hebben wij met een bijdrage (anoniem) 
gratis ritten kunnen rijden in (regio) Venlo. Na 
een artikel in de ANWB Kampioen over MB&C 
kregen wij verzoeken uit heel het land. Voor deze 
ritten hebben wij een starttarief en km-bijdrage 
ingesteld en hebben wij ook “betaalde” ritten 
gereden. Met een andere donatie hebben wij 
professioneel gereedschap kunnen aanschaffen 
en die kwam op het juiste moment toen we 
technische uitdagingen kregen met beide 
zijspannen. Toen wij het bericht ontvingen dat 
onze lokatie ging veranderen (we krijgen wat meer 
ruimte, maar moeten huur gaan betalen) zijn wij 
op zoek gegaan naar sponsors. Voor nu hebben 
we 2020 garant gesteld en gaan we op zoek naar 
een sponsor die ons wilt helpen de komende 3-5 
jaar garant te stellen. Ook dit jaar kregen wij een 
motor gedoneerd en deze wordt opgeknapt en is 
er besloten om beide motoren (ook die vorig jaar 
gedoneerd is) te gaan verkopen en opbrengsten 
gaan naar de Stichting.

Vrijwilligers, acties en 
communicatie
Onze vrijwilligers bouwen, onderhouden en 
berijden onze speciale zijspannen en dat is een 
(twee)wekelijks gebeuren. Huidig tellen wij 11 
vrijwilligers, helaas hebben wij afscheid moeten 
nemen van ÈÈn van onze trouwste vrijwilligers 
die terminaal ziek is (bij het uitbrengen van dit 
jaarverslag is deze al overleden). Prio in de winter 
is om de 2 zijspannen een grote beurt te geven 
en daarmee klaar voor seizoen 2020 om zoveel 
mogelijk ritten en runs in te halen die wij in 2019 
hebben moeten laten schieten. Andere prio in 
de winter is om onze lokatie te her-inrichten (we 
krijgen iets meer ruimte). Qua communicatie 
hopen wij net zoveel aandacht te mogen trekken 
en genereren als in onze vorige jaren.
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Op toer met Bep en dochter Hannie

Gesponsorde rit van Hutten Catering&Horeca
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De toekomst van 
Moon Bikes & Coffee

2019 is gebleken dat wij niet alles zelf in de hand 
hebben en daarmee rekening dienen te houden. 
Techniek, die nu eenmaal komt kijken bij onze 
zijspannen, hebben wij niet altijd in de hand. Vanaf 
het eerste jaar bestaan hebben wij te maken met 
een uitdaging qua lokatie en we hopen dan ook in 
2020 onze lokatie vast te leggen voor de komende 
3-5 jaar. Dat we ons in die jaren helemaal mogen 
richten op de zijspannen en die ons in gelegenheid 
brengen om zoveel mogelijk mensen een lach op 
hun gezicht te bezorgen. Onze fundering wordt 
steeds stabieler, meer en meer vrijwilligers leren 
zijspan te rijden. Qua groep vrijwilligers en lokatie 
is het ons gelukt deze te waarborgen en wordt het 
tijd om dit ook qua onze speciale zijspannen te 
gaan doen. 2020 moet in het teken komen te staan 
om de benodigde middelen te zoeken om een 
nieuw speciaal zijspan te bouwen zonder enige 
beperking.

Financiën
Resultaat 2019

Algemeen
De inkomsten uit donaties en sponsoring hebben 
ertoe geleidt dat wij positief ons 4de jaar bestaan 
in kunnen gaan.

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

Het boekjaar 2019 is als volgt afgesloten:
Totale baten 
€ 10.068,39 
Totale lasten* 
€ 9.599,48
Beschikbaar 
€ 10.802,25

Begroting 2019-2023
De begroting 2020 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.
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Veteranendag 2019
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Financieel overzicht   2019  
 
  Inkomsten      Uitgaven
Donatie’s     5.550,00  
Sponsoring     2.974,77  
Betaalde ritten         716,85  
Georganiseerde events (opbrengst)        826,77 
Organisatie-verzekering-algemene kosten       1.885,92 
Inrichting-apparatuur-gereedschap       3.018,90
(On)kosten motor en ritten       3.940,18 
Kantine           754,48 
  
Saldo     10.068,39       9.599,48 
Spaarrekening per 31 december 2019 7.500,00
Bank saldo per 31 december 2019      3.302,25 

Financieel overzicht   2018  

  
  Inkomsten      Uitgaven
Donatie’s    12.140,00  
Sponsoring        500,00  
Verkoop (tweedehands spullen)         120,00  
Organisatie-verzekering-algemenen kosten          555,00 
(On)kosten motor en ritten       2.816,90 
Aanschaf zijspan        2.000,00 
Kantine           224,21 
  
Saldo      12.760,00       5.504,78 
Bank saldo per 31 december 2018      10.333,34 
 

Financieel overzicht
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Begroting 2020-2023 Moon Bikes & Coffee
Begroting 2020-2023
Moon Bikes & Coffee

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Opbrengsten
Sponsoring en subsidies* 5.500,00€      5.500,00€      5.500,00€      5.500,00€      
Sponsoring in natura locatie 5.150,00€      -€                -€                -€                

Kosten
Werk- en opslagruimte
Huur werk- en opslagruimte 5.150,00€      5.304,50€      5.463,64€      5.627,54€      
Inrichting en apparatuur werk- en opslagruimte 600,00€         600,00€         600,00€         600,00€         
Verzekering inboedel werk- en opslagruimte -€                400,00€         400,00€         400,00€         
Kantoorbenodigdheden 100,00€         100,00€         100,00€         100,00€         
Catering 750,00€         750,00€         750,00€         750,00€         

Motoren
Onderhoud motoren 4.000,00€      4.000,00€      4.000,00€      4.000,00€      
Verzekering motoren 1.100,00€      1.100,00€      1.100,00€      1.100,00€      
Wegenbelasting motoren 275,00€         275,00€         275,00€         275,00€         
Brandstof 700,00€         700,00€         700,00€         700,00€         

Marketing
Website/Internet 320,00€         320,00€         320,00€         320,00€         
Drukwerk 50,00€           50,00€           50,00€           50,00€           
PR 75,00€           75,00€           75,00€           75,00€           

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

Investering
Reserveren aanschaf nieuwe motor 10.000,00€   10.000,00€   10.000,00€   10.000,00€   

Totaal Jaarlijkse lasten 15.420,00€   15.974,50€   16.133,64€   16.297,54€   
Totaal te reserveren 10.000,00€   10.000,00€   10.000,00€   10.000,00€   

TOTAAL 10.650,00€   25.420,00€   5.500,00€      25.974,50€   5.500,00€      26.133,64€   5.500,00€      26.297,54€   

*Dekkingsplan:
Sponsoring huur
Eigen bijdrage deelnemers (vrijwillig)
Diversen sponsoring

TOTAAL

2022 2023

5.500,00€                                

2020 2021

5.500,00€                                

2021

500,00€                                    
-€                                           

5.000,00€                                

2022

500,00€                                    
-€                                           

5.000,00€                                5.000,00€                                

2020

500,00€                                    
5.150,00€                                

5.500,00€                                

2023

500,00€                                    
-€                                           

5.000,00€                                

5.500,00€                                
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Strooptocht 

Gesponsorde rit van Hutten Catering&Horeca
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Opknappen van de Moon2

Voor een rit van het ziekenhuis 
Helmond een aangepaste 
rolstoel mogen lenen

Bep en dochter Hannie onderweg 
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Wensrit met To en verpleegkundige Ria in Horst

Ritjes met de dagbesteding 
Tante Sjaan in St.Anthonis



Moon Bikes & Coffee20

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


