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Stichting Ride2LiveLife 

Missie  

Stichting Ride2Live Life (R2LL) 
is ervan overtuigd dat samen 
bewegen bijdraagt aan de 
aanvaarding van lichamelijke 
en/of psychische 
verwondingen en beperkingen. 
Bewegen in de vorm van 
fietsen om je leven te leiden, 
vergroot het gevoel van 
zelfvertrouwen en 
eigenwaarde. Wij inspireren 
jongeren en volwassenen met 
verwondingen en/of 
beperkingen om zich ten volle 
te ontwikkelen en volledig 
deel te nemen aan de 
samenleving. 
 

Visie  

Stichting Ride2LiveLife 
ontwikkelt, organiseert en 
ondersteunt bijzondere 
fietsprojecten van, voor en 
door unieke sporters. 
Daarnaast ondersteunt de 
organisatie R2LL unieke 
sporters zodat zij de 
mogelijkheid hebben om deel 
te nemen aan – en zich te 
ontplooien op het gebied van 
wielersport-activiteiten. 
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Voorwoord van de voorzitter 
 
2019,  
6 juni 1944 “Operatie Overlord”, D-Day. Duizenden, voornamelijk Canadese-, Amerikaanse- en 
Britse militairen bestormen de stranden van Normandië. Deze invasie is het begin van de 
opmars naar Nazi Duitsland en het begin van het einde van de bezetting “het begin van de 
vrijheid”. 
 

Om vrede, vrijheid en veiligheid te waarborgen worden veel offers gebracht. Naast 
mensenlevens en lichamelijke verwondingen, kan een mens ook psychische wonden oplopen, 
bijvoorbeeld: “PTSS”, Post Traumatische Stress Stoornis. Het zien, meemaken en ondergaan van 
abnormale, stressvolle, nare en levensgevaarlijke situaties/ervaringen kan ( blijvende ) 
psychische schade veroorzaken. Meestal komt dit pas jaren later tot uiting. Zij die hebben 
gevochten voor de vrede, vrijheid en veiligheid, zij die zich nog steeds inzetten om deze drie 
V’s in stand te houden. Offeren hun leven, maar vaak ook hun eigen vrede, vrijheid en veiligheid 
op voor anderen. Veel mensen die lijden onder bijvoorbeeld PTSS hebben geen vrede meer met 
zichzelf, voelen zich niet vrij en veilig. Herinneringen, angsten uit het verleden belemmeren 
hen om te kunnen functioneren en leven in het heden en toekomst. 
 

Niet alleen militairen en burgers in oorlogssituaties kunnen PTSS oplopen, maar iedereen in de 
maatschappij. Denk aan een politieagent, brandweerman, ambulancebroeder of omstanders die 
tijdens een ernstig ongeluk aanwezig zijn. Denk aan slachtoffers van seksueel misbruik of ( 
huiselijk- ) geweld. Denk aan mensen die ernstig ziek zijn en oog in oog hebben gestaan met 
de dood. 
 

De oprichters van R2LL, hebben ieder een eigen reden waarom zij staan voor de missie en visie 
van deze stichting. “Ride to Live Life: fietsen om te kunnen leven!” Gezamenlijk zijn zij in 2018 
gaan bouwen aan de fundering, zodat de stichting verder kan groeien. Het is 
bewonderingswaardig wat zij gezamenlijk in het eerste halve jaar voor elkaar hebben gekregen. 
Passie, inzet en gedrevenheid hebben ervoor gezorgd dat Stichting Ride2LiveLife op 6 juni 2018 
is opgericht. 6 juni “Opdat wij niet vergeten!”, ”Lest we forget!”. 
 

In dit verslag wordt o.a. verteld waarom Stichting Ride2LiveLife in het leven is geroepen, wat 
er is gedaan sinds haar oprichting en waar zij heen wil in de toekomst. De stichting wil haar 
partners, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden laten lezen en zien waarom zij zo 
belangrijk zijn. 
 

In 2018 heeft de Stichting zich met name gericht met het krijgen van materiele en financiële 
ondersteuning, het zoeken naar partners die hen helpen met kennis en kunde. Zodat Stichting 
Ride2LiveLife een goede basis kan leggen om haar doelstelling te bereiken. Het hebben van 
partners en donateurs is belangrijk om het hart van de Stichting te laten kloppen. 
 
 

 
www.ride2livelife.nl 

http://www.ride2livelife.nl/
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Partners, donateurs en diverse georganiseerde ( persoonlijke ) acties om geld in te zamelen, 
hebben ervoor gezorgd dat Stichting Ride2LiveLife leeft. Met de financiën heeft Stichting R2LL 
o.a. het project “Wounded Warriors Life Ride 2018”, leden van het I CAN Wounded Warriors 
Cycling Team en jongeren met een Verstandelijke beperking en/of een Niet Aangeboren  
Hersenletsel ondersteund en geholpen. 
 

We kunnen terug kijken op een zeer positief eerste jaar en gaan vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet. 
 
 
Voorzitter 
Ton van den Oetelaar 
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1. Verslag van het bestuur 
 
In 2015 nemen een aantal veteranen het besluit om hun angsten tegemoet te fietsen en fietsten  
onder de vlag van Stichting Wounded Warriors Nederland, vanuit “het Veteranen Instituut” in  
Doorn naar het “Holiday Inn hotel” in Sarajevo. Het samen fietsen met personen die direct en 
indirect met de gevolgen van hun militaire inzet te maken hebben, hielp hen om op een andere, 
betere manier met deze gevolgen om te gaan. Het doel om samen in Sarajevo aan te komen gaf 
hen zingeving. Zij zijn letterlijk van de bank gekomen om dit gevecht samen aan te gaan, 
gesteund door gezinsleden, familieleden, collega’s en vrienden. Met trots wil het bestuur u 
wijzen op de door Sander Selen ( SeleVisie ) gemaakte documentaire “Trappen tegen PTSS”,  
die een duidelijk beeld geeft over het gevecht dat zij zijn aangegaan. https://youtu.be/vCXKe2sDB_Y  
 

Vanuit dit fietsproject is het “I CAN Wounded Warriors Cycling Team” ( ICWWCT ) ontstaan, de 
kern van dit team zijn ( gewonde ) veteranen met hun buddy’s. Zij hebben allen direct of indirect 
met de gevolgen van een vredes- of oorlogsmissie te maken. Het ICWWCT groeit langzaam en 
bestaat inmiddels uit leden die direct of indirect te maken hebben met chronische ziektes en/of 
lichamelijke- en/of psychische verwondingen al dan niet opgelopen tijdens het uitvoeren van 
hun werkzaamheden in dienst van de maatschappij.  
 

Fietsen is voor hen het middel dat helpt om weer te leven, om weer buiten te komen, om deel 
te nemen aan de maatschappij. Het helpt om op een gezonde positievere manier met 
beperkingen om te gaan. Dit kunnen zij doordat zij gesteund worden door buddy’s (ex-)collegae, 
familieleden en vrienden. Andersom zijn zij hun buddy’s ook tot steun, want zeg nou zelf, loopt 
er op de wereld iemand rond die geen rugzak heeft of steun kan gebruiken? 
 

Een aantal leden van het ICWWCT is ervan overtuigd geraakt dat ( samen ) fietsen mensen helpt 
om op een andere, betere manier met beperkingen om te gaan en deze te accepteren. Zij willen 
collegae en anderen laten ervaren wat (samen ) fietsen kan betekenen, hen helpen om uit het 
isolement te komen, hen leren om anders met spanningen om te gaan, zij willen elkaar en 
anderen tot steun zijn. Iedereen verdient een volwaardige plek in de maatschappij.  
 

Deze leden hebben Stichting Ride2LiveLife opgericht, zodat zij hierin kan faciliteren in de 
breedste zin van het woord. 
 

De doelgroep die stichting R2LL voor ogen heeft zijn unieke sporters o.a. leden van het I CAN 
Wounded Warriors Cycling Team, Veteranen, (ex-) geüniformeerden, mensen in hulpverlenende 
beroepen, jongeren en jong volwassenen met complexe problematiek. 
 

Stichting R2LL wil bewustwording creëren over de mogelijkheden die mensen met een 
lichamelijk en/of psychische beperking hebben en hen helpen deze mogelijkheden te 
ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/vCXKe2sDB_Y
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1.1. Ondersteuning individuele sporters 
 
E-bike: 
Afgelopen jaar heeft Stichting R2LL een jonge dame met een NAH ( Niet Aangeboren 
Hersenletsel ) ondersteund om te gaan fietsen. Toen zij 15 was is er bij haar een hersentumor 
geconstateerd. Na een operatie, een chemokuur en bestralingen is ze nu uitbehandeld en heeft 
ze nog 1 keer per jaar een controle-scan. Door de hersenbeschadiging die zij heeft 
overgehouden aan de behandelingen, leeft ze echter een ander leven dan haar leeftijdsgenoten. 
“Ik word bijvoorbeeld snel moe, geestelijk moe vooral. Hele dagen werken zit er voor mij niet in. Ook 
kan ik al moe worden van bijvoorbeeld teveel geluidsprikkels, dus daarom heb ik soms oordopjes in. 
Ik krijg ook hulp van anderen: Ik woon in een woongroep in Nijmegen met 5 jongeren met NAH op 1 
etage, waar ik geholpen word als ik bijvoorbeeld te moe ben om 's avonds nog te koken. Het is fijn 
dat er dan iemand is die dat voor me kan overnemen.” 
 
Vanwege haar beperking is het lastig dus lastig om langere afstanden te fietsen. In overleg met 
Partner GIANT Benelux en een donateur heeft zij de mogelijkheid gekregen om gebruik te 
maken van een “GIANT Road E+” een elektrische Racefiets. Zij is een van de deelnemers geweest 
van het project Noordkaap – Doorn. Na deze tocht is zij op regelmatige basis blijven fietsen, 
het fietsen helpt haar lichamelijk en mentaal fit te blijven. Haar omgeving geeft aan dat zij 
mede dankzij het fietsen een positieve ontwikkeling meemaakt. Natuurlijk is de fiets slechts 
een middel en zorgt haar wil en doorzettingsvermogen ervoor om in beweging te blijven.  
 
Stichting Ride2LiveLife is haar partner GIANT Benelux en de donateur ontzettend dankbaar dat 
wij gezamenlijk deze heldin hebben kunnen helpen. Een elektrische racefiets kan voor mensen 
met soort gelijken klachten het verschil maken tussen isolement en deelname aan de 
maatschappij. 
 
Tijdritfiets / triatlonfiets: 
Stichting R2LL heeft 2 gewonde veteranen ondersteund, zodat zij tegen gunstige voorwaarden 
gebruik kunnen maken van een professionele tijdritfiets en een triatlonfiets. Beide veteranen 
zijn gemotiveerd om op amateurniveau aan wedstrijden deel te nemen. In samenwerking met 
partner GIANT Benelux heeft Stichting R2LL dit voor hen mogelijk kunnen maken.  
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1.2. Activiteiten 
 

I CAN Wounded Warriors Cycling Team 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sinds haar oprichting ondersteund Stichting Ride2LiveLife de vereniging “I CAN Wounded 
Warriors Cycling Team”. Ondersteuning wordt geboden op diverse manieren, van het faciliteren, 
organiseren van tochten tot het helpen, ondersteunen en ontwikkelen van individuele leden.  
 

Stichting Ride2LiveLife en het ICWWCT willen ervoor zorgen dat haar doelgroep de 
mogelijkheid heeft om direct gebruik te kunnen maken van het middel fietsen, zodat zij 
ondersteund door een aantal leden van de vereniging ICWWCT kunnen ervaren wat fietsen met 
deelgenoten1 voor hen kan betekenen.  
 

De aanschaf van bijvoorbeeld een degelijke ( aangepaste )racefiets, kleding, schoenen en helm 
zijn voor veel mensen uit Stichting R2LL haar doelgroep een te grote investering. Ervaring leert, 
dat een groot deel van haar doelgroep door diverse redenen financiële problemen heeft. Een 
veteraan of politieagent met PTSS kan haar of zijn baan verloren zijn. Er kunnen financiële 
problemen zijn ontstaan, door bijvoorbeeld verslavingsproblematiek.  
 

 Voor leden van het ICWWCT zijn de inschrijfgelden betaald van door derden 
georganiseerde fietstochten. Zodat iedereen de mogelijkheid kreeg om deel kunnen te 
nemen aan deze tochten. 

 Een individueel lid heeft orthopedisch wielerschoenen tot zijn beschikking gekregen. 
 In samenwerking met haar partner GIANT heeft Stichting R2LL een deelnemer aan de 
Invictus Games2 2018 ( Sydney Australië ), een tijdritfiets tot zijn 
beschikking gesteld. 

 Leden van het ICWWCT en tevens deelnemer aan de IG2018, 
hebben de mogelijkheid gekregen om tegen mooie voorwaarden 
een GIANT wedstrijdfiets aan te schaffen. De behoeften en 
voorwaarden zijn voor ieder lid afzonderlijk besproken en 
toegekend.   

 
 
 

Lid: Antonie van Herwijnen tijdens het  
wielercriterium, Invictus Games 2018 

 
1 Stichting R2LL praat liever over deelgenoten dan lotgenoten.  
2 Invictus Games (IG) is een internationaal multi sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch en/of lichamelijk 
gewond zijn geraakt. 
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Swietelsky Rail Benelux is gastheer tijdens de “Henk van den Oetelaar Classic” 2018, ook de partners van de deelnemers 
hebben op deze dag een antal activiteiten ondernomen. De “Henk van den Oetelaar Classic” wordt georganiseerd om geld in te 
zamelen voor het project WWLR 2018. De dag werd succesvol afgesloten met een verzorgde barbecue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friends & Family
14%

(ex-) geüniformeerden
14%

(ex-) militairen
72%

LEDENAANTAL ICWWCT: 59

Gewonden
64%

Buddy's
36%

LEDENAANTAL ICWWCT: 59
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I CAN Wounded Wounded Warriors Life Ride 2018:  
Noordkaap – Doorn “van de eenzaamheid terug naar de basis”. 

 
Op 18 juni 2018 zijn 60 deelnemers vanuit Tromsø 
in Noorwegen begonnen aan hun uitdaging, 
“Wounded Warriors Life Ride 2018”. Een 
monstertocht op de fiets van 3000+ km door 5 
verschillende landen in 10 dagen. Een groot aantal 

van de deelnemers gaat deze uitdaging aan, als afsluiting van het samenwerkingsproject tussen 
de jongeren van Pluryn en een aantal leden van het I CAN Wounded Warriors Cycling Team.  
 

I CAN Wounded Warriors Cycling Team: 
“Het is niet alleen de uitdaging, maar vooral de weg die zij bewandelen om dit te bereiken, die voor 
persoonlijke groei, inclusie en zingeving zorgt.”  
 

Stichting Ride2LiveLife:  
“Fietsen om je leven te leiden. Voor velen betekent fietsen je voortbewegen van A naar B, voor deze 
groep betekent het meer dan dat. Dit project geeft hen de kans om actief deel te nemen aan de 
maatschappij. Dit betekent dat zij ondanks hun beperking een ander kunnen helpen, dit geeft 
ZINGEVING. Zij laten zien dat samenwerken, elkaar steunen, doorzettingsvermogen en de juiste 
instelling ingrediënten zijn om in je kracht te komen en tot grootse dingen in staat te zijn.” 
 

Alle partijen hebben dit project ervaren als hulp bieden aan de ander. Samen de 
verantwoordelijkheid om de eindstreep te halen. Dit unieke project heeft laten zien dat 
samenwerking tussen kwetsbare groepen een versterkend en positief effect heeft op de 
deelnemers en de rol die zij in de maatschappij vervullen. 
 

Stichting Ride2LiveLife heeft dankzij haar donateurs en partners knowhow, materiele en 
financiële ondersteuning geboden aan dit unieke samenwerkingsproject. Op 28 juni 2018 heeft 
het I CAN Wounded Warriors Cycling Team en Stichting Wounded Warriors Nederland het stokje 
overgedragen aan Stichting R2LL. Fietsprojecten zoals de “Wounded Warriors Life Ride” worden 
in de toekomst in zijn geheel door Stichting R2LL geïnitieerd, georganiseerd en gefaciliteerd.  
 

Documentairemaker Sander Selen ( SeleVisie ), heeft een indrukwekkende documentaire 
gemaakt. De doelstelling “bewustwording creëren over de mogelijkheden die mensen met een 
lichamelijk en/of psychische beperking hebben en hen helpen deze mogelijkheden te 
ontwikkelen.” wordt in deze documentaire duidelijk in beeld gebracht. “Het Zwaarste Verzet” 
https://vimeo.com/419842593  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/419842593
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The Suffolk Regiment Honour Ride 2018 
 
Leden van het ICWWCT en een aantal genodigden hebben op zaterdag 22 september de viering 
van de bevrijding van Weert in 1944 luister bijgezet. Initiatiefnemer en ICWWCT-lid John Op’t 
Roodt, vernam dat de jaarlijkse Fakkel-estafette, om de bevrijding van Weert te vieren, na 65 
jaar zou stoppen. Als veteraan kan hij dit belangrijke moment in de geschiedenis niet laten 
vervagen en nam contact op met Stichting R2LL. Zijn idee om, i.p.v. lopend de route die het 1ste 
bataljon van het Suffolk Regiment, deze fietsend af te leggen werd zowel bij Stichting R2LL als 
het stadsbestuur van Weert enthousiast ontvangen.  
 

Op zaterdag 22 september fietsten leden van het ICWWCT en genodigden vanuit Tervuren naar 
Weert, hiermee volgen de fietsers grotendeels de voetsporen van de mannen van het Suffolk 
Regiment. Op deze manier dragen het ICWWCT en Stichting R2LL er toe bij dat de fakkel van 
het bevrijdingsvuur in Weert blijft branden en de herinnering niet gaat vervagen.  
 

Onder een luid en dankbaar applaus arriveren de fietsers in Weert bij het Suffolk monument 
naast de stadsbrug. Waar de herdenking, voor het eerst in deze vorm, plaatsvond. Leden van het 
ICWWCT hebben uit naam van de vereniging en Stichting R2LL een krans gelegd.  
 

“Vrede is niet vanzelfsprekend. Opdat wij niet vergeten!” 
 

Stichting Ride2LiveLife heeft tijdens deze tocht materiele ondersteuning geboden en 
vrijwilligers ingezet ter ondersteuning. Zo kan voor de renners de veiligheid gewaarborgd 
worden en eventuele mankementen aan de fietsen snel en ter plaatse verholpen worden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leden ICWWCT ( afgevaardigde van het ministerie justitie en veiligheid en  
het ministerie van defensie ) leggen een krans Ter Ere van het Suffolk Regiment 

 



11 
 

2. Toekomst 
 
Gezien de positieve ontwikkelingen, reacties en ( media ) aandacht is de oprichting van Stichting 
Ride2LiveLife een goede zet. Inmiddels hebben diverse bedrijven en organisaties ( zie 3.3. 
Partners ) steun voor de aankomende jaren toegezegd. Daarnaast zal Stichting Ride2LiveLife 
voor de “Wounded Warriors Life Ride” ( WWLR ) projecten en overige activiteiten organisaties, 
bedrijven en fondsen benaderen voor financiële en materiele ondersteuning.   
 
Er worden financiën via crowdfunding gegenereerd. Het genereren van geld is niet de enige 
reden waarom Stichting R2LL gebruik maakt van crowdfunding, Het is de bedoeling om 
deelnemers te betrekken bij de realisering de projecten van Stichting R2LL. Het is naast fietsen 
ook een middel om samen de verantwoording te nemen, actief deel te nemen en bewustwording 
te creëren. 
 
Stichting Ride2LiveLife heeft de ambitie uit te groeien tot een professionele organisatie, die 
staat voor haar missie en visie. Om een degelijke, professionele en transparante organisatie te 
realiseren, zal de Stichting de eerste jaren ook moeten investeren in de Stichting zelf. R2LL wil 
ervoor zorgen dat het bestuur en de vrijwilligers de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen 
en hun taken op een verantwoordelijke gedegen manier uit te kunnen voeren. De eerste jaren 
zal financiële investering nodig zijn, maar de Stichting R2LL zal met name de knowhow van 
haar partners nodig hebben om dit te realiseren. Zowel het bestuur als de vrijwilligers bestaat 
uit mensen met veel kwaliteiten. Deskundigheid omtrent de doelgroep, deskundigheid omtrent 
organiseren, faciliteren en veiligheid is gesneden koek. Bij taken zoals bijvoorbeeld 
fondsenwerving, administratie en marketing kan Stichting R2LL nog ondersteuning gebruiken.  

 
2.1. Activiteiten 2019 

 
I CAN Wounded Warriors Cycling Team 
Ook in 2019 Wordt het ICWWCT door Stichting R2LL ondersteund, de stichting heeft toegezegd 
de volgende activiteiten te ondersteunen: 
 

 De maandelijkse club ritten; 
 5 januari club rit:  “Oliebollenrit 2019”; 
 6 april 2019:   “Ronde van Vlaanderen” i.s.m. GIANT Benelux; 
 13 april 2019:   “In het wiel van ….” i.s.m.  Marianne Vos en Stichting 

Sterrenfietsen; 
 20 april 2019:   “Amstel Gold Race” i.s.m. GIANT Benelux; 
 5 mei 2019:   “Freedom Ride” i.s.m. Jumbo-Visma en Central Events; 
 11 mei 2019:   “Marianne Vos Classic” i.s.m. Wielerevenementen Aalburg; 
 20 juni 2019:   “Grebbeberg Masters” i.s.m. Ministerie van Defensie; 
 6 juli 2019:   “GIANT Tourride” i.s.m. GIANT Benelux; 
 19 t/m 30 aug 2019:  “Omloop der Slagvelden” i.s.m. het Veteranen Instituut; 
 13 oktober 2019: “Meewindkoers” 

 
Individuele Unieke Sporter 
Eind 2018 zijn er aanvragen binnen gekomen om een aantal gewonde veteranen te 
ondersteunen. Zij nemen deel aan de Warrior Games 2019 in Tampa Florida en het Nederlands 
Militair Kampioenschap tijdrijden. Het bestuur zal begin januari 2019 bekend maken op wat 
voor wijze Stichting Ride2LiveLife hen gaat ondersteunen. 
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Het gehele jaar kunnen Individuele sporters die binnen de doelgroep van Stichting R2LL vallen 
aanvragen indienen ter ondersteuning. De Stichting wil hen op deze manier de mogelijkheid 
bieden om in beweging te komen en zich te ontplooien op sportgebied.  
 

2.2. Projecten 
 

 BBR 2019 - Battlefield Bike Ride 2019 “Operation Overlord” 
Wounded Warriors Canada ( WWC ) organiseert ieder jaar 
een bijzondere fietstocht onder de naam “Battlefield Bike 
Ride”. Vanwege de nauwe banden die Canada met 
Nederland heeft kunnen er ieder jaar een aantal 
Nederlandse ( psychisch en/of lichamelijk gewonde ) 
veteranen meerijden. Stichting R2LL ondersteunt WWC 

door haar netwerk binnen Europa aan te spreken en ondersteuning te bieden. Daarnaast wil 
stichting R2LL Nederlandse veteranen ( leden ICWWCT ) ondersteunen om deel te kunnen 
nemen aan deze bijzondere tochten. In 2019 zullen er 150 Canadese wielrijders een gedeelte 
van de route fietsen die de Canadezen 75 jaar geleden tijdens “Operation Overlord” hebben 
afgelegd. Dit ter Ere van de Canadese Militairen die voor de vrijheid van Europa hebben 
gestreden. Stichting Ride2LiveLife is trots dat zij hier ondersteuning in kan bieden.  
 

 
 Warrior Games Tampa Florida 

Voorzitter en veteraan dhr. R van der Holst van de vereniging Wounded 
Warriors Nederland heeft contact gezocht met de organisatie van de Warrior 
Games. Hierop is er een uitnodiging gekomen vanuit Department of Defense 
( Verenigde Staten ) om met een aantal Nederlandse gewonde veteranen 
deel te nemen aan de Warrior Games 2019. Hierdoor is er een samenwerking 
ontstaan tussen de verenigingen “De Gewonde Soldaat” en “Wounded 
Warriors Nederland”. Zij hebben samen “Warrior Team The Netherlands” in 

het leven geroepen. Op het programma staan 13 sportactiviteiten onder andere een 
wielercriterium en een tijdrit. Stichting R2LL heeft een verzoek gehad om hier een financiële 
bijdrage aan te leveren en om de individuele sporters die deelnemen aan de fietsonderdelen te 
ondersteunen. Stichting R2LL heeft toegezegd een financiële bijdrage te leveren van € 500,00. 
Daarnaast zal Stichting R2LL de individuele sporters ondersteunen waar mogelijk. De Warrior 
Games vinden plaats in Tampa Florida van 21 t/m 30 juni 2019.  
 
 

 WWLR 2019: Ter Ere van de Irene Brigade 
Trots kan Stichting Ride2LiveLife bekendmaken dat zij in 2019 haar eerste  officiële project 
lanceert. Tijdens dit project staat de landing van de “Prinses Irene Brigade” aan de kust van 
Normandië centraal. De helden van de Brigade hebben er mede voor gezorgd dat West-Europa 
is bevrijd.  
 
“Ruim 1200 Nederlandse militairen trokken zich, na de nodige omzwervingen, in mei en juni 1940 
terug naar Engeland. Ze waren afkomstig van de infanterie, Korps wielrijders, Cavalerie, Artillerie, 
Genie, Luchtvaartafdeling, Politietroepen en Marechaussee. Zij vormden de aanzet voor een 
Nederlandse strijdmacht in Groot-Brittannië. In de begindagen werd ze Detachement Koninklijke 
Nederlandsche Troepen in Groot Brittannië genoemd, spoedig gevolgd door het Nederlandsche 
Legioen. Op 11 januari 1941 werd de Koninklijke Nederlandsche Brigade officieel opgericht. De 
uiteindelijke naam, De Koninklijke Nederlandsche Brigade Prinses Irene, kreeg zij enkele maanden 
later op 27 augustus 1941, toen Koningin Wilhelmina de Brigade het vaandel met daarop de naam 



13 
 

van haar kleinkind officieel overhandigde. Tot de invasie in 1944 bleef deze ‘Irenebrigade’ gelegerd 
in diverse plaatsen in Engeland. Begin augustus 1944 landen in totaal 1205 mannen, samen met 274 
motorvoertuigen, 83 motoren en 4 fietsen.”       
       (Bron: www.prinsesirenebrigade.nl) 
 

Het project heeft hetzelfde concept als de tocht in 2015: 
Doorn – Sarajevo. Deelnemers dienen een minimale 
sponsorbijdrage bijeen brengen. Het zoeken naar 
donateurs / sponsoren heeft als hoofddoel het activeren 
van de deelnemer: schrijven van brieven, actief mensen, 
bedrijven en media benaderen. Op deze manier wordt niet 
alleen de deelnemer gemotiveerd om proactief bezig te 
zijn, ook wordt er bewustwording gecreëerd omtrent de 
missie en visie van Stichting Ride2LiveLife. Daarnaast is 
erkenning en waardering voor veteranen uit het verleden 
en het heden een belangrijk speerpunt tijdens deze tocht.  
 
De tocht van ongeveer 900 km zal starten in Arromanches 
( Fr ) en via Rouen ( Fr ), Amiens ( Fr ), Mons/Bergen (B), 
Leopoldsburg ( B ) eindigen op de Generaal Majoor de 
Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot (NL), de 
thuisbasis van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 

 
  Suffolk Regiment Honour Ride 2019 

Ook in 2019 zal initiatiefnemer John Op’t Roodt de organisatie van deze bijzondere tocht op 
zich nemen. Zoals afgelopen jaar staat een groot deel van de route die deze helden in 1944 
hebben afgelegd centraal. De planning is om de tocht wederom op 22 september te rijden, 
vanuit Brussel naar Weert. Via de sociale media kanalen van Stichting Ride2LiveLife en Het 
ICWWCT wordt geïnformeerd over deze bijzondere tocht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prinsesirenebrigade.nl/
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3. Organisatie 
 
Algemene informatie: 

Statutaire naam  Stichting Ride2LiveLife 
Statutaire zetel  Hawkinsstraat 31, 7207 RR te Zutphen 
Datum van oprichting  6 juni 2018 
KvK-nummer:    71824995 
BTW nummer:    NL858863674B01 
E-mail:    info@ride2livelife.nl 
Telefoon:   +31(0)613345999  
 
De Stichting Ride2LiveLife heeft de ANBI status vanaf de datum van oprichting verkregen, 6 
juni 2018. Het beleidsplan, algemene informatie en jaarverslagen zijn terug te vinden op 
www.ride2livelife.nl . 
 

3.1. Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Ride2LiveLife is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, de 
uitvoering daarvan en de controle hierop. 
 
Voorzitter:   dhr. A.W. ( Ton ) van den Oetelaar  
Vicevoorzitter:   dhr. D. ( Douwe ) Schoonderwaldt 
Penningmeester:  dhr. D. ( Danny ) Floor 
Secretaris:   dhr. V.P.M. ( Vincent ) Volmer 
Algemeen bestuurslid:  dhr. A. ( Antonie ) van Herwijnen 
Algemeen bestuurslid:  dhr. G. ( Freddy ) de Lang 
Algemeen bestuurslid:  dhr. M. ( Michel ) Blaauboer 
 

3.2. Vrijwilligers 
 
Buiten de bestuurswerkzaamheden zet het Voltalige bestuur zich eveneens in als vrijwilliger.  

- werven van fondsen, donaties en partners; 
- geven van voorlichting en lezingen; 
- het initiëren, organiseren en uitvoeren van projecten;  
- adviseren en ondersteunen van evenementen en projecten van partners en derden. 

 
Tijdens de Wounded Warrior Life Ride ( WWLR ) en overige fietstochten die vanuit de Stichting 
R2LL geïnitieerd of ondersteund worden, maakt Stichting R2LL gebruik van een aantal 
vrijwilligers. De voorkeur gaat uit naar personen die direct of indirect met stichting R2LL haar 
doelgroep te maken heeft. Zij kunnen zich per project, tocht of evenement aanmelden. Tijdens 
de WWLR of meerdaagse projecten is er altijd een projectcoördinator, mecanicien, EHBO-er en 
( indien nodig ) tolk aanwezig. Voor de verschillende doelgroepen is er een professional 
aanwezig, denk hierbij aan een geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, pedagogisch 
medewerker of psycholoog. Het kunnen bieden van zorg, stabiliteit, veiligheid en vertrouwen 
aan de deelnemers is de basis van Stichting R2LL.  
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ride2livelife.nl
http://www.ride2livelife.nl/
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3.3. Partners / donateurs 
 
Stichting Ride2LiveLife kan haar doelstelling enkel behalen indien zij financieel en/of materiele 
ondersteuning krijgt. Naast personen zijn er een aantal bedrijven en organisaties die jaarlijks 
een vast bedrag doneren / schenken. Deze bedrijven en organisaties zijn met de stichting 
overeengekomen dat zij een bepaalde periode ondersteunen. Dit kan door een maandelijkse of 
jaarlijkse financiële bijdrage. Personen, bedrijven en organisaties kunnen er ook voor kiezen om 
een evenement of project financieel of materieel te ondersteunen.  
 

 
 

  

www.swietelsky-rail.nl www.giant-bicycles.com/nl www.bioracer.bl/nl/  

 

  

www.oetelaaronzenoord.nl  www.nlveteraneninstituut.nl  www.woundedwarriors.nl  

  

 

 

www.vanboekel.nl  www.josweerts.nl  www.bnmo.nl   

http://www.swietelsky-rail.nl/
http://www.giant-bicycles.com/nl
http://www.bioracer.bl/nl/
http://www.oetelaaronzenoord.nl/
http://www.nlveteraneninstituut.nl/
http://www.woundedwarriors.nl/
http://www.vanboekel.nl/
http://www.josweerts.nl/
http://www.bnmo.nl/
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www.corvusports.nl  www.bikeshoe4u.com  www.27newmedia.nl  

 
 

 

www.esarwijnen.nl  www.simac.com/nl  www.sekologistics.com  

 

 

 

 

www.wep.nu  www.ehboenzo.nl   

   

   

 
 
 
 
 

http://www.corvusports.nl/
http://www.bikeshoe4u.com/
http://www.27newmedia.nl/
http://www.esarwijnen.nl/
http://www.simac.com/nl
http://www.sekologistics.com/
http://www.wep.nu/
http://www.ehboenzo.nl/
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4. Jaarrekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 9.982,48; 66%

€ 489,63; 3%
€ 3.137,16; 21%
€ 705,91; 5%
€ 4,40; 0%
€ 237,45; 2%
€ 73,71; 0%
€ 15,00; 0%

€ 479,40; 3% Bestedingen 2018

Projectkosten Doelstelling Oprichtingskosten

Kantoorkosten reiskosten verzekering

bankkosten divers saldo bank

€ 13.215,89; 
89%

€ 1.040,00; 7%
€ 338,00; 2%

€ 177,00; 1%
€ 187,45; 1%

Inkomsten 2018

Donaties via GEEF.NL Donaties vaste Donateurs

Donaties eigen Werving Eigenbijdrage doelgroep

Divers
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5. Begroting 
 

5.1. Begroting Stichting Ride2LiveLife 
 
Stichting Ride2LiveLife heeft de wens uit te groeien tot een professionele organisatie die haar 
projecten geheel zelfvoorzienend kan initiëren en organiseren. Stichting R2LL wil haar 
vrijwilligers de knowhow kunnen bieden zodat zij evenementen, projecten en individuen 
professioneel kan begeleiden en ondersteunen. Vanuit deze wens ontstaat er een langere 
termijn investeringsbehoefte in de organisatie. De Stichting hoopt dit in 2023 te hebben bereikt.  
 
De doelrealisatie heeft de prioriteit, omdat door het realiseren van doelen, de missie en visie 
van Stichting Ride2LiveLife behaald wordt. Daarnaast is het van belang dat het bestuur en de 
vrijwilligers gedegen hun werk kunnen verrichten, hierdoor is er behoefte aan een investering 
om hen te kunnen voorzien van de benodigdheden die hiervoor nodig zijn. 
 
De investeringen in materialen en benodigdheden zijn voor langere termijn. Echter dient er 
rekening gehouden te worden dat er jaarlijks een bedrag gereserveerd wordt, zodat deze ( indien 
nodig ) vervangen kunnen worden.  
 

5.1.1. Investeringsbegroting 6 juni 2018:  
 

BEHOEFTE t.b.v. BESTUUR & VRIJWILLIGERS 
 Prijs exBTW. Max. aantal Totaal: Periode Per jaar 
Smartphones € 450,00 5 € 2.250,00 4 jaar € 562,50 
Laptops € 650,00 3 € 1.950,00 5 jaar € 390,00 
Printer A3 € 450,00 1 € 450,00 3 jaar € 150,00 
Website & Logo € 3.000,00 1 € 3.000,00 5 jaar € 2.500,00 € 100,00 
Drukwerk € 500,00 1 € 500,00 1 jaar € 500,00 
Opslag Box € 175,00 1 € 175,00 1 maand € 2.100,00 
      

   € 8.325,00  € 2.500,00 € 3.802,50 

      

VASTE LASTEN 
 Prijs exBTW. Max. aantal Totaal:   

Mobiel abonnement  € 10,00 5 € 50,00 1 maand € 600,00 
Webhosting/Domein € 150,00 1 € 150,00 1 jaar € 150,00 
Website onderhoudt € 250,00 1 € 250,00 1 jaar € 250,00 
Bankkosten € 125,00 1 € 125,00 1 jaar € 125,00 
Verzekering € 1200,00 1 € 1.200,00 1 jaar € 1.200,00 
      

     € 2325,00 

      

BEHOEFTE DOELREALISATIE 
 Prijs exBTW. Max. aantal Totaal:   

Communicatie 
systeem 

€ 200,00 6 € 1.200,00 5 jaar € 240,00 

Partytent € 1000,00 1 € 1.000,00 5 jaar € 200,00 
Inklaptafels € 250,00 2 € 500,00 10 jaar € 50,00 
Zitbankjes € 100,00 4 € 400,00 10 jaar € 40,00 
Grote koelbox € 250,00 2 € 500,00 10 jaar € 50,00 
Waterkoker min.10L € 200,00 1 € 200,00 5 jaar € 40,00 
Opleidingen    Per jaar € 500,00 
Gereedschap € 2000,00 set € 2000,00 eenmalig € 2.000,00  
      

   € 5.800,00  € 2.000,00 € 1.120,00 
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5.1.2. Begroting Wounded Warriors Life Ride 2019 
 
 Kosten Aantal Totaal Totaal Begroot 

Projectvoorbereiding        € 750,00 

Promotie materiaal € 500,00 0 € 500,00  

Reiskosten € 250,00 0 € 250,00  

   750,00  
Deelnemers & Ondersteuning         € 4.209,00 

Shirt KM bodyfit € 35,00 36 € 1.260,00  

Bibshort € 50,00 36 € 1.800,00  

Bandido € 12,00 36 € 432,00  

Stuurbordjes € 5,00 36 € 180,00  

Medailles € 8,50 42 € 357,00  

Polo’s  € 30,00 6 € 180,00  
   € 4.209,00  

Voorverkenning        € 780,00 

Privé vervoer € 250,00 1 € 250,00  

3 overnachtingen € 165,00 2 € 330,00  

Onvoorzien € 200,00 1 € 200,00  
   € 780,00  

Vervoer        5.700,00 

busvervoer + Aanhanger 
€ 

2.300,00 1 € 2.300,00  

Crafter met laadklep 
€ 

1.000,00 
1 € 1.000,00  

Busje met dubbele cabine € 700,00 2 € 1.400,00  

Diesel + Tol 
€ 

1.000,00 
1 € 1.000,00  

   € 5.700,00  

Logies & Voeding        € 19.845,00 

Logies & Ontbijt € 55,00 42 € 2.310,00  

Logies & Ontbijt € 55,00 42 € 2.310,00  

Logies & Ontbijt € 55,00 42 € 2.310,00  

Logies & Ontbijt € 55,00 42 € 2.310,00  

Logies & Ontbijt € 55,00 42 € 2.310,00  

Logies & Ontbijt € 55,00 42 € 2.310,00  

7 dagen lunch á € 7,50 € 52,50 42 € 2.205,00  

6 dagen diner á € 15,00 € 90,00 42  € 3.780,00  
   € 19.845,00  

Divers         3.585,00 

Herdenkingskransen € 175,00 5 € 875,00  

Museum bezoek € 5,00 42 € 210,00  

Onvoorzien 
€ 

2.500,00 
1 € 2.500,00  

   € 3.585,00  
     

   Totaal € 34.869,00 
 
 
 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 0,00
€ 5.000,00

€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00
€ 25.000,00
€ 30.000,00
€ 35.000,00
€ 40.000,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00

€ 750,00
€ 4.209,00

€ 780,00
€ 5.700,00

€ 19.845,00

€ 3.585,00

€ 34.869,00

€ 45.959,62

Begroting WWLR 2019
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5.1.3. Begroting inkomsten Stichting R2LL 2019 
 
De inkomsten kunnen we verdelen in: 
Vaste inkomsten: 

Personen, bedrijven en organisaties die maandelijks of jaarlijks een vast bedrag 
doneren/schenken. Met bedrijven en organisaties wordt een overeenkomst opgesteld over de 
duur van de financiële ondersteuning. Deze keus heeft Stichting Ride2LiveLife gemaakt zodat 
zij jaarlijks die een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en maandelijks/jaarlijks 
een vast bedrag doneren / schenken. Stichting Ride2LiveLife heeft met hen afgesproken om 
minimaal 3 jaar samen te werken, zodat de stichting een vaste bron van inkomsten heeft. Na 2 
jaar gaat de Stichting met deze partners in gesprek en kan de partner besluiten te blijven 
doneren of eventueel aan een ander goeddoel te gaan schenken. 
 
Variabele inkomsten: 

Personen, bedrijven en organisaties die eenmalig een donatie / schenking doen aan Stichting 
Ride2LiveLife, dit kan t.b.v. de algemene doelstelling of voor een specifiek evenement of 
project. 
 
Deelnemers aan een specifiek evenement kunnen R2LL steunen middels een vrijwillige 
bijdrage, donatie of schenking. Project deelnemers dienen naast een eigen bijdrage een 
minimale sponsorbijdrage genereren. De sponsorbijdrage mag niet uit eigen zak komen, de 
deelnemers moeten aantonen dat zij middels acties deze gelden hebben gegenereerd. Hier 
heeft de stichting voor gekozen, zodat deelnemer actief bezig zijn om het project te 
realiseren. Er wordt op deze manier aandacht gevraagd voor de doelstelling van Stichting 
Ride2LiveLife. In het bijzonder wil Stichting R2LL, Post Traumatische Stress Stoornis ( PTSS ) 
en de mogelijkheden die  mensen met PTSS hebben onder de aandacht brengen. 
 
Materiele ondersteuning: 

Personen, bedrijven en organisaties die Stichting Ride2LiveLife ondersteunen in de vorm van 
diensten, delen van kunde en kennis, kortingen op producten en materialen. 
 

BEGROTING INKOMSTEN 
 Inkomsten    

Vaste inkomsten         

Banksaldo 31-12-2018 € 479.40    

Vaste donateurs ( organisaties & bedrijven ) € 3.500,00    

Vaste donateurs ( personen ) € 120,00    
Toegezegde ondersteuning WWLR 2019 € 12.500,00    
     
Verwachte variabele inkomsten          

Vrijwillige eigen bijdrage € 4.000,00    

Acties via GEEF.NL € 10.000,00    
     

Openstaande te ontvangen facturen         

Divers  € 10.360,22    
     

Ondersteuning in Natura        

t.b.v. WWLR 2019 € 5.000,00    

     
Totaal:  € 45.959,62      

 


