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Voorwoord van de Voorzitter
Inmiddels is het mijn derde jaar dat ik jullie Voorzitter mag zijn en het voelt nog precies
hetzelfde als de allereerste dag, TROTS dat ik dit mag doen. We hebben een geweldig
mooie stichting en dit jaar vieren wij ons 8-jarig jubileum.
Helaas hebben wij het niet voor elkaar gekregen om in 2019 een KTMCO hobbelmotor
te plaatsen, deze traditie hadden wij graag door willen zetten nadat er inmiddels al 11
stuks op diverse plekken in het land staan, maar ik kan jullie alvast vertellen dat er in
2020 er zeker eentje gaat komen.
Een ander ding waar wij met z’n allen toch echt trots op kunnen zijn is dat we in 2019 de
mijlpaal van 1 MILJOEN kilometers gehaald hebben, fantastisch !
Op de agenda zijn inmiddels al diverse ritten en evenement geplaatst en laten we er ook
dit jaar weer een mooi jaar van maken.
De openingsrit is op 2 mei en kan bijna niet wachten tot het zover is en wellicht zijn er
ook wel een aantal mensen die al eerder gaan rijden, geef het aan en wellicht kunnen
we al sneller de weg op als het weer meezit.
En in Juni hebben wij ons eigen Onbeperkt op Weg weer op de planning staan, voor het
vierde jaar op rij en we kunnen heel veel hulp gebruiken om van deze dag ook weer een
succes te maken.
Zodra de motor en of trike weer uit de stalling komt, rij voorzichtig en ik hoop jullie snel
weer te mogen begroeten op 1 van de ritten of evenementen.
Alle ritten zullen vermeld worden op de website of in de Socie app.
Samen zijn wij KTMCO en KTMCO zijn wij samen
Rijden met een doel, rijden voor een doel

Terence Schenkhuysen
Voorzitter
Knights Templar Motorcyclist Charity Organization

3

Verslag van het Bestuur
In het afgelopen jaar heeft de stichting weer mooie resultaten behaald en wederom is dit
mede door stand gekomen door alle vrijwilligers en uiteraard weer onze trouwe
donateurs en sponsors en adverteerders.
Voor het vierde jaar op rij zijn wij dank zij deze adverteerders in staat geweest om ons
eigen magazine uit te brengen en ook voor 2020 zijn deze kosten alweer gedekt.
Afgelopen jaar hebben we helaas geen KTMCO hobbelmotoren kunnen plaatsen maar
inmiddels staan er 11 verdeeld over Nederland en wij gaan in het aankomende jaar in
ieder geval alvast 1 hobbelmotor plaatsen dankzij de geneureuze donatie van Qbuzz
Utrecht en omstreken.
We hebben iets meer dan 150.000 kilometer in 2019 gereden voor stichting DaDa en we
zijn daarmee over de magische grens van 1 miljoen kilometers voor het goede doel
gegaan!
In 2019 is onze stichting gestegen in het aantal vrijwilligers, waar de teller verleden jaar
op 33 stond is het aantal vrijwilligers gestegen naar 38 op 31 december 2019. Meerdere
personen hebben ervoor gekozen de stichting te verlaten en daartegenover zijn er ook
weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
We hebben een fantastisch team van vrijwilligers klaarstaan die ook in 2020 weer vele
kilometers gaan rijden, evenementen organiseren en zorgen voor die glimlach.
Rijden met een doel, rijden voor een doel is en blijft een succes.
In 2020 zullen onze gereden kilometers wederom volledig naar stichting DaDa gaan
zodat wij samen nog heel lang het prachtige evenement Onbeperkt op Weg kunnen
blijven organiseren.
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De stand tot en met 2019 is 1018952 kilometers en hebben wij al 26278 euro aan de
goede doelen uitgegeven

In nog geen 8 jaar tijd hebben onze vrijwilligers meer dan 1 MILJOEN kilometers
gereden voor het goede doel.

Activiteiten
19 Januari, Nieuwjaarsreceptie / Algemene Leden Vergadering
Een gezellige receptie met hoge opkomst, de kilometers van 2018 worden bekend
gemaakt en een aantal Knights zijn beloond met siderocker en of KTMCO pin.
13 April, LWD Eggrun
Een aantal van onze Knights hebben deelgenomen aan de run voor het Medisch
Centrum LWD.
20 April, Openingsrit
Een mooie rit uitgezet door Radboud, de eerste verzamelden bij v/d Valk in Wolvega om
naar de startplaats in Apeldoorn bij Joey’s Motor Saloon te rijden. Daarvandaan door 3
provincies om te eindigen bij de B&B van Radboud’s moeder waar de rits is afgesloten
met een BBQ
25 Mei, Onbeperkt Samen Genieten
Voor het 5e jaar op rij waren wij als KTMCO aanwezig bij dit evenement, een prachtige
dag, maar wel helaas de laatste.
10 Juni, Elfstedentocht
Een flink aantal Knights en Ambassadeurs hebben deelgenomen, Tijdens zo’n rit kom je
van alles tegen, zoals overstekende koeien ( honderden ). Bij het eindpunt in
Leeuwarden heeft iedereen een mooie medaille gekregen met de plaatsnaam Franeker.
22 Juni, Onbeperkt Op Weg
Voor de derde keer hebben wij samen met stichting DaDa dit prachtige evenement
mogen organiseren voor zieke kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.
19 t/m 27 Juli, Kamp Positief
Jacky organiseert dit jaar een vakantieweek voor degene die dat niet kunnen betalen,
een indrukwekkende week die zeker een vervolg gaat krijgen.
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27 Juli, Motorbegeleiding Uitvaart
Een aantal Knights hebben op verzoek een uitvaart begeleid van Angela Bol, zeer
indrukwekkend.
11 Augustus, Rit voor Ellen’s vader
Via een aanvraag op FB is deze aanvraag binnengekomen, deze rit is opgepakt door
onze Friese Knights, in totaal waren er 56 motoren aanwezig.
23 t/m 25 Augustus, Airwish
KTMCO was weer ruim vertegenwoordigd bij Airwish in Limburg en 2 van onze Knights
hebben zich opgegeven voor de helicopter crew.
25 Augustus, United Free Bikers Charity Ride
Dit was een benefietrit voor OD4k, georganiseerd door UFB, een aantal Knights hebben
meegereden, mooie rit en mooi weer en ruim 200 kilometer gereden.
14 September, Door het woud met Wout
De rit voor stichting Revief viel af en onze Knight Wout heeft op korte termijn snel een rit
in elkaar gezet, prachtige route en afgesloten met een heerlijke BBQ.
22 September, Rit voor Johan
Een rit voor Johan in de zijspan van onze Knight Willem-Jan, mooie rit en er reden
behoorlijk wat motoren mee.
29 September, Distinguished Gentleman’s Ride
Dit is een rit die op diverse plekken in de wereld wordt gereden, op diverse plekken werd
de rit afgelast vanwege de weersomstandigheden, onze Knight Michiel heeft de
Leeuwardense gereden, zwaar ingekort. Er is in NL 10.000 euro opgehaald, wereldwijd
7 miljoen.
23 November, De Knights redden het Sinterklaas feest
Onze friese Knights op dreef en hebben het Sinterklaas feest gered in Bitgum, op hoge
snelheid is de staf en mijter van de Sint teruggebracht en de motor met zijspan was de
pakjesboot.
30 November, Sint-run van de 058 bikers
Deze is een rit die wordt in het mooie toeristische Leeuwarden gereden, samen met de
Sint en vele pieten werd een bezoekje gebracht aan het MCL, onze friese Knights reden
mee.
11 December, Kerstmarkt Oud Beijerland
Met een trike en een gezellige groep Knights is de kerstmarkt in Oud Beijerland
opgeleukt.

6

Nieuws en berichtgeving
De stichting plaatst alle informatie en nieuws omtrent evenementen op de website en de
sociale mediakanalen. Met ruim 3000 volgers op onze Facebookpagina bereiken wij
heel veel mensen.
Tevens brengen wij 4 keer per jaar een magazine uit, deze wordt verspreid onder de
vrijwilligers en sponsors. Het magazine is ook digitaal in te lezen en wordt kenbaar
gemaakt aan al onze volgers zodat wij een groot publiek kunnen bereiken.

Toekomst
Voor het jaar 2020 hebben wij al een aantal evenementen op de agenda staan, nog niet
alles is volledig uitgewerkt.
Een aantal items die op de agenda staan zijn:
Openingsrit
Elfstedentocht
Rit voor Dorien
Kamp Positief
Onbeperkt op Weg Moordrecht in samenwerking met Stichting DaDa
Airwish in Limburg
De 12e KTMCO Hobbelmotor ( nog plannen )

Organisatie
De statutaire inschrijving van de stichting is Knights Templar Motor Cycle Order en
dateert van 14 september 2012, we gebruiken de naam Knights Templar Motorcyclist
Charity Organization of kortweg KTMCO.
KvK nummer 56058136
RSIN nummer 851959581
De stichting beschikt sinds 1 januari 2014 over een ANBI status.
Postadres:
Snip 25
2831 XE Gouderak
De stichting is te bereiken via info@ktmco.nl en/of telefoonnummer 0683800474
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Bestuur
Het bestuur van KTMCO is onbezoldigd en ontvangt geen enkele vergoeding voor de
werkzaamheden. Het bestuur is voor onbepaalde tijd benoemd en zal zorgen dat het
beleidsplan en doelstellingen behaald worden. Het bestuur is gezamenlijk de
kascommissie.
Dagelijks bestuur:
Voorzitter

dhr. Terence Schenkhuysen

Vice Voorzitter

dhr. Gert-jan van Leeuwen

Penningmeester

dhr. Marcel Hagen

Secretaris

dhr. Huub Walraven

Bestuurslid

dhr. Ramon van Rijthoven

Vrijwilligers
Afgelopen jaar hebben wij weer een groei mogen maken en heeft de stichting nu 38
vrijwilligers, in de vorm van Knights ( 29 ) en Ambassadeurs ( 9 ). Een ieder zet zich in
naar eigen kunnen en beschikbaarheid.
Bij ieder evenement doet de stichting een oproep aan de vrijwilligers voor deelname. Per
evenement is de samenstelling verschillend en is iets meer dan de helft van het totaal
aantal vrijwilligers aanwezig.
Iedere vrijwilliger doneert aan het einde van het jaar 1 eurocent per gereden kilometer.
De Knights doneren naast de gereden kilometers ook een bijdrage dat ieder jaar door
het bestuur vastgesteld wordt. In 2019 was deze bijdrage 50 euro per persoon.
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Begroting
In 2019 hebben wij wat kosten gemaakt ter verbetering van de stichting, dit betreft onder
andere kosten voor onze online fotoalbums ( Flickr PRO ), maar ook voor de Socie app
en Adobe pakket voor het maken van het magazine. Hierdoor hebben wij meer
uitgegeven dan was begroot.
En tevens hebben wij in de afgelopen jaren ook veel tijd en geld gestoken in de website,
met dure hosting vanwege alle zaken die wij dachten in de website te moeten zetten,
zoals een forum, ledenadministratie etc. Het bijhouden van de website te intensief.
Zodra er een alternatief is gevonden zullen wij overstappen naar een goedkopere
hostingbedrijf en de website stukken te versimpelen. Door het minimale gebruik van de
Socie app zullen wij omzetten van betaalde versie naar de gratis versie.
In 2020 gaan wij een aantal MRA All in One pakketten vergeven onder onze vrijwilligers,
die mogen wij tegen een behoorlijke korting inkopen ( max 10 stuks )
Voor 2020 verwachten wij:
Rabobank : 250
Magazine: 850
Greetz: 350
De kosten van het KTMCO magazine worden volledig gedekt door de sponsor/
adverteerders. De facturen voor de advertenties zijn in januari verstuurd en zoals het er
nu uitziet kunnen wij ook dit jaar weer een KTMCO magazine laten maken.
Alle evenementen die voor het komende jaar op de planning staan zullen
kostendekkend gemaakt worden door sponsoring en donateurs.

Jaarrekening 2019
KTMCO balans per 31 december 2019
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De tellers !

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

Met vriendelijke groet,

Terence

Voorzitter
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Gert-jan

Vice Voorzitter

Ramon

Marcel

Huub

Bestuurslid

Penningmeester

Secretaris

