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Inleiding 
De stichting is opgericht door fiets- en duurzaamheidsfanaten Sebastian en Samuel. Samen 
met Anneke zijn Sebastian en Samuel lid van Utrecht Klimaatneutraal 2030, o.a. bekend 
door de https://klimaatwijzerutrecht.nl. Stichting Cycling 4 Climate is een spin-off van 
UKN2030 met de focus op mensen samenbrengen door leuke (fiets-)evenementen voor het 
goede doel. ANBI status is in aanvraag.  
 
Termijn van de beleidsplan 
Dit is de beleidsplan voor 2019 met een blik op de toekomst (Visie) voor het volgende jaar. 
 
Missie, visie en strategie 
We geven om het klimaat 
Het klimaat veranderd. Cycling 4 Climate is een fantastische mogelijkheid om bij te dragen 
aan het MVO beleid als medewerker bij een bedrijf, om fit te worden en om geld op te 
halen voor een duurzame toekomst. Het is een kans om onderdeel te zijn van het meest 
unieke evenement voor duurzaamheid van het jaar. En van een groeiende beweging voor 
een duurzame wereld.  
  
Onze visie 
In 2019 zal onze pilot plaatsvinden in Utrecht, dé fiets hoofdstad van de wereld. Volgend 
jaar breiden we uit naar meerdere steden. Utrecht is in 2020 het vertrekpunt van de Ronde 
van Spanje, La Vuelta. Wij willen helpen van de Vuelta het meest duurzame fietsevenement 
ooit te maken. Daarnaast gaan we geschiedenis schrijven door het Guiness World Record te 
verbreken door zoveel mogelijk stroom op te wekken met fietsen (in 2020). Dit is onze 
poging om o.b.v een bestaand culturele pilaar in de Nederlandse maatschappij een brug op 
te stellen tussen mensen die al bezig zijn met duurzaamheid en mensen die er nog niet 
(voldoend) bij betrokken zijn. 
  
Het evenement en onze doelen 
We plaatsen 100 spinning fietsen op de Neude en koppelen deze aan een display waar de 
opgewekte kilowatts te zien zijn. Deelnemers melden zich vooraf aan voor tijdslots van 1 
uur (inschrijfgeld is EUR 15). In totaal kunnen circa 1.000 deelnemers meefietsen in de 
#Cycling4Climate uitdaging en geld ophalen voor het goede doel. Op het plein zullen 
aanbieders van duurzame oplossingen aanwezig zijn, zodat deelnemers kunnen leren welke 
stappen ze nu al kunnen nemen voor een duurzame toekomst. 
 
Strategie 
We gaan het event financieren met behulp van (1) bedrijven als sponsoren en (2) 
inschrijfgeld van deelnemers (EUR 15 p.p.). Verwachte kosten zijn circa EUR 40.000. 100% 
van het opgehaalde bedrag (iedere deelnemer gaat fonds werven voor iedere gefietste 
kwatt bij familie, vrienden, collega’s, …) gaat naar lokale duurzame doelen.  
 
Huidige situatie 
We zijn een jonge en nieuwe stichting (opgezet per 01-03-2019). We zitten vol dadendrang 
en willen zo spoedig mogelijk aan de slag. Belangrijk is om zo snel mogelijk de ANBi status te 
krijgen. We staan al in contact met o.a. Oracle als hoofdsponsor. Eisen van hun kant is dat 
de Stichting de ANBI status heeft om dit evenement te financieren.  



 
Activiteiten van de organisatie 
De stichting is opgezet met het doel om leuke (fiets-)evenementen te organiseren die 
mensen in contact brengen met duurzaamheid. Er zijn 2 vooraanstaanden doelen 

• Bewustmaking van climate change, welke rol we hierin spelen en wat we kunnen 
doen om een positieve impact te maken 

• Fondswerving om duurzame doelen en projecten te ondersteunen. Projecten 
worden door een onafhankelijke jury gekozen en afhankelijk van het opgewekte geld 
over verschillende projecten verdeelt.  

Voor 2019 staat een event op de agenda. Het Cycling 4 Climate event gaat deze zomer aan 
het eind van de zomervakantie in Utrecht plaats vinden: Zaterdag 24-08 of zondag 25-081. 
Onze visie voor het volgende jaar (2020) bestaat uit het uitbreiden van het event. We 
hebben al met de gemeente gesproken om dit als onderdeel van de Vuelta te laten draaien, 
en hun eerste vraag was of we dit event ook in Breda en ’s-Hertogenbosch kunnen 
organiseren omdat deze steden ook onderdeel uitmaken van de Vuelta 2020. Dus na de 
pilot run in 2019 willen het Cycling 4 Climate event graag in 3 steden in 2020 doen (Utrecht, 
Breda, ’s-Hertogenbosch). 
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Bestuursleden (meer informatie en takverdeling 
onder “bestuur en werknemers”) 

Samuel Beltman, Sebastian Ferfers, 
Anneke Wensing 

 
Bestuur en werknemers 
Noteert in de statuten staan Samuel Beltman als Voorzitter, Sebastian Ferfers als 
Penningmester en secretaris, en Anneke Wensing. Verder wordt de Stichting Cycling 4 
Climate volledig door vrijwilligers ondersteunt. Onder andere helpen ons Frank Bonekamp 
en Nienke Bouwman-van Der Meer (beide van SocialRun) en Joost Brinkman (o.a. 
bestuurslid bij Rijne Energie). 
 
Financiën 

 
1 Exacte datum nog te bepalen. Op zaterdag 24 augustus start de Vuelta in Spanje met een individuele tijdrit. 

 



• We staan in het begin van de fondswerving. Tot nu toe is er nog geen sponsorgeld 
van bedrijven voor het event binnen gekomen 

• De kosten voor het oprichten van de Stichting (ca EUR 380) en administratieve 
kosten (zoals website hosting, etc) hebben we tot nu toe zelfs betaald 

• Verder krijgt niemand geld van de stichting, dit is volledig op vrijwilligers-basis.  
 
Het werven van geld 
Er zijn verschillende inkomst stromen 

• Geld voor de organisatie van het event 
o Bedrijven die willen sponsoren (we zijn in gespreken met o.a. Oracle) 
o Inschrijfgeld per persoon  

• Geld voor duurzame doelen en projecten 
o Fondswerving van deelnemers (bvb van vrienden en familie per gefietste 

kwatt) 
 
Beheer en besteding van het vermogen 
Er zijn verschillende inkomst stromen.  

• Het inschrijfgeld en sponsorgeld (bedrijven) wordt volledig besteed aan het event 
(denk hier aan de fietsen en de techniek, evenement aankleding, maar ok marketing 
voor het event). We verwachten dat het Cycling4Climate 2019 event circa EUR 
40.000 gaat kosten 

• Fondswerving (van deelnemers per opgewekte watt) gaat 100% door naar duurzame 
doelen en projecten. Ons doel is EUR 250.000+ voor het goede doel te werven en dit 
via een onafhankelijke jury te verdelen (dit concept kopiëren we van de “SocialRun”) 


