
Jaarverslag 2021 1

Jaarverslag 2021

www.moonbikesandcoffee.nl



Jaarverslag 2021 3Moon Bikes & Coffee2

Jaarverslag 2021
Stichting Moon Bikes & Coffee

Moon, Bikes & Coffee heeft sinds 2019 de ANBI-status



Jaarverslag 2021 5Moon Bikes & Coffee4

 Voorwoord  7

1:  Algemene informatie  9

2:  Donatie/sponsoring  11

3:  Vrijwilligers, acties en communicatie  11

4:  De toekomst van Moon Bikes & Coffee  13

5:  Financiën 13

6:  Financieel verslag 2019 15

7:  Begroting (meerjaars)  15

Inhoud

Devak had als bescherming tegen het hoog water zand voor de deur gelegd 

Rit in Sterksel
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Alweer een jaar vol 
van Covid-19

2021 had alles anders moeten zijn maar ja, 
het inmiddels beruchte covid-19 virus blijft 
als een donkere wolk hangen boven ons 
stadje, Nederland en de hele wereld. 
Soms met een kleine zonnestraal waarin 
de wereld een klein beetje open mag. 
Om vervolgens net zo snel weer in een 
lockdown te gaan.  

Voor Moon Bikes & Coffee is 2021 wederom 
een jaar met weinig ritten en de aanvragen 
blijven liggen. Niemand durft het echt aan om 
een risico te nemen met de gezondheid van 
de ander. Dit zorgde wel voor meer tijd om 
te sleutelen aan ons nieuwe zijspan die met 
name door Ger en Peter met liefde en kennis 
uitgebouwd tot een mooie en ook enorme 
Goldwing zijspan motor. De foto’s verder op in 
dit jaarverslag spreken voor zich. Klasse werk, 
mannen!

Hoogwater in Limburg zorgde er voor dat bij 
Devak, een van onze sponsoren, het water 
in het bedrijf zou komen. Daarom werd er 
een zandwal om het bedrijf gelegd. Nadat 
de dreiging van het wassende water voorbij 
was werd er door een aantal MBC vrijwilligers 
geschept en geveegd. Een kleine moeite als 
dank voor het mooie spuit-vakwerk.  

Toch hebben we niet stil gezeten als ik kijk 
naar onze tijdlijn op Facebook. Dat is altijd 
een mooi fotoboek met herinneringen en in 
de tijd dat we niet fysiek bij elkaar kunnen zijn 
hebben we toch een beetje contact met onze 
fb-vrienden en volgers. We ontvingen mooie 
giften van onze sponsoren, indrukwekkend 
hoe sommige sponsoren geheel belangeloos 
diensten, goederen of geld geven. Echt mooi 
om te zien.  

Mijn rol bij bij Moon Bikes & Coffee is 
hoofdzakelijk die van designer, het logo, 
de website, filmpjes, posters, flyers, het 
logo en natuurlijk dit jaarverslag. Alles 
om ons zichtbaar te maken en een beetje 
bekendheid te geven. Af en toe mag ik ook 
helpen met eenvoudig technisch onderhoud 
of reparaties. Daarvan leer ik dan ook weer 
en kan ik toepassen op mijn eigen motor, 
een BMW R80/7 uit 1981. Een oud beestje 
inmiddels maar hij rijd nog prima. Het meeste 
onderhoud doe ik zelf met hulp van een 
vriend en wat ik leer bij Moon Bikes & Coffee. 

Voorwoord

Ik probeer zoveel mogelijk te leren van onze 
technische vrijwilligers, dat vind ik niet alleen 
leuk en leerzaam maar dat is ook goed voor de 
portemonee.     

Op het moment dat ik dit schrijf komen er 
gelukkig al wat meer versoepelingen en gaat 
het de goede kant uit wat betreft Covid-19 en 
de beperkende maatregelen. 2021, het tweede 
jaar zonder veel ritten, we kijken er denk ik 

allemaal wel naar uit. Lekker weer, zonnetje op 
ons gezicht, en met de motor of zijspan de weg 
op. Voor de mensen waar we het voor doen zijn 
de beperkingen van Covid-19 vaak nog veel 
ingrijpender, daarom hoop ik dat we weer snel 
op pad mogen.  Onze agenda is in ieder geval al 
weer gevuld met hopelijk mooie ritten. 

Blijf gezond, rij veilig en tot gauw, 
greetz Marc

Mijn BMW R80/7Zand scheppen bij Devak
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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.”

2021 heeft grotendeels in het teken gestaan 
van covid en de gepaard gaande beperkingen 
en toch hebben we weer een paar ritten mogen 
rijden. We ervaren dan onmiddelijk waar we dit 
allemaal voor doen en dat is een ander een mooie 

dag bezorgen! Iedereen heeft het zwaar en 
worden zo’n momenten alleen maar kostbaarder. 
We mogen met (heel veel) trots zeggen dat het 
ons is gelukt het eerste nieuwe zijspan te bouwen 
en inmiddels is deze gekeurd. Hopelijk blijven 
onze vrijwilligers zich inzetten voor het goede 
doel en worden ze in 2022 beloond met een boel 
mooie ritten.

Qua lokatie zijn we nog altijd dankbaar dat we 
een dak boven ons hoofd hebben, helaas doet 
zich letterlijk het (hout)stof opwaaien en dat is 
niet goed voor onze voertuigen. Een plek van en 
voor ons alleen is dan ook een streven voor 2022 
geworden.

Fondsenwerwing en donaties voor het nieuw te 
bouwen speciaal zijspan blijkt niet zo makkelijk. 
We hebben ons hierin eerder verdiept en 
hadden allerlei contacten klaar staan. Maar wat 
doe je daarmee in een pandemie: is het wel 
verantwoord om voor ons goed doel financiele 
steun te vragen wanneer je weet dat een ander 
het nog harder nodig heeft. En gaan we ooit nog 
ritten rijden met mensen die het zo hard nodig 
hebben. Uit onze omgeving, partijen waar wij 
eerder mee gereden hebben, krijgen we talloze 
verzoeken binnen om met mensen te rijden. Ze 
vragen om een wachtlijst, dat wanneer de wegen 
vrij zijn ze direct aan de beurt zijn. Dit geeft ons 
hoop en steun en zullen we in 2022 de draad 
oppakken en fondsen/donaties gaan werven.

Er loopt, rijdt of vaart niks zonder euro’s en 
kunnen wij alle steun gebruiken.

Algemene informatie

De boot bij Devak

Als nieuw weer terug naar Moon Bikes & Coffee 
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Donatie/sponsoring
Toen de eerste tekens kwamen dat er weer 
gereden mocht worden, hebben we aangeklopt 
bij onze eerdere donateur en deze waren 
wederom bereidt ons initiatief te steunen. 
Deze centen worden gebruikt voor onderhoudt 
en ritten en wat open blijft staan gaat mee naar 
het volgend jaar.

Vrijwilligers, acties en 
communicatie
Onze vrijwilligers bouwen, onderhouden en 
berijden onze speciale zijspannen en dat is een 
(twee)wekelijks gebeuren. Huidig tellen wij 7 
vrijwilligers. Prio deze winter ligt bij een nieuwe 
lokatie en fondsenwerving voor nieuw te bouwen 
speciaal zijspan. En verder moeten wij net als 
iedereen gaan afwachten wat de covid nog in 
petto heeft en hoe 2022 eruit zal gaan zien...

De toekomst van Moon Bikes 
& Coffee
De vraag naar onze ritten is groot en geeft ons 
het vertrouwen een nieuwe vloot te bouwen. 
Hoe dan ook blijven we in de startblokken klaar 
staan en wanneer er groen licht komt zullen we 
onmiddelijk op pad gaan met onze passagiers!

Financiën

Resultaat 2021

Algemeen
De inkomsten uit donaties en sponsoring hebben 
ertoe geleidt dat wij positief ons 5de jaar bestaan 
in kunnen gaan.

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

Het boekjaar 2021 is als volgt afgesloten:

Totale baten  € 9.096,38euro
Totale lasten* € 8.560,89euro
Beschikbaar   € 5.732,27euro

Motor Kleding Center Venlo sponsort motorkleding in kindermaten

Met ons logo bedrukt!

Stichting Moon Bikes & Coffee
  heeft sinds 2019 de ANBI status.



Jaarverslag 2021 13Moon Bikes & Coffee12

Begroting 2022-2025
De begroting 2022 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 2021.

Begroting 2021-2025
De begroting 2021 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 2020.

Rit in Sterksel met 2 bewoners van Kempenhaeghe 

Nieuwe voetsteunen voor de rolstoel
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Financieel overzicht 2021  
  Inkomsten Uitgaven
Donatie’s      6.500,00  
Sponsoring      2.250,00  
Ritten         346,38  
Organisatie-verzekering-algemene kosten       1.052,69 
Huur ,werk- en opslagruimte       5.148,00
Inrichting-apparatuur-gereedschap           184,91
(On)kosten motor en ritten       2.027,37 
Kantine           147,92 
  
Saldo       9.096,38       8.560,89 
Spaarrekening per 31 december 2021      5.000,00 
Bank saldo per 31 december 2021         732,27 
  

Financieel overzicht 2020  
  Inkomsten      Uitgaven
Donatie’s    12.160,84  
Sponsoring         220,00  
Verkoop (tweedehands spullen)     2.580,00  
Organisatie-verzekering-algemene kosten       1.391,73 
Huur, werk- en opslagruimte       2.631,00
Inrichting-apparatuur-gereedschap       2.086,85
Aanschaf motoren en span       5.036,40
(On)kosten motor en ritten       2.442,65 
Kantine           470,57 
  
Saldo     14.960,84      14.059,20 
Spaarrekening per 31 december 2020      2.500,00* 
Bank saldo per 31 december 2020      4.203,89 

*Het saldo van de spaarrekening is in 2020 met € 5.000 afgenomen. Dit geld was gereserveerd voor huur, 
gas, water en licht en in 2020 ingezet daarvoor.

Financieel overzicht

Met Nellie op pad

Vanmorgen een van onze sponsoren Devak geholpen met opruimen na hoogwater in juni
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Begroting 2021-2025 Moon Bikes & Coffee

Gesponsorde rit van Hutten Catering&Horeca

In de krant
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Prakkiseren komt van armelui

Gulle sponsoring van Motip

Onze nieuwe elektrische brug!

Voor en en na. 
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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

onZe stoere vrijwilligers van 
het type ‘ruwe bolster, blanke pit’ 

bouwen,onderhouden en rijden
met speciale Zijspannen voor 

bijZondere mensen             


