Beleidsplan Stichting Op reis Zijn
Introductie in BewustZijn
Fietsen, reizen en andere culturen zijn krachtige middelen zijn om een boodschap te verkondigen
en/of om een bestaand goed doel te steunen. Dit kan financieel zijn, maar ook d.m.v. het delen
van een boodschap, kennis en in de vorming van (collectief) bewustZijn. Binnen bovenstaand
kader denken we graag creatief. Op de fiets, maar ook zonder fiets. Na Rio de Janeiro zijn we
verder gegaan als Stichting. Officieel dus.

Doelstelling
Bewustzijn creëren bij mens en maatschappij en een bijdrage leveren aan goede doelen /
projecten door het maken van reizen, het organiseren van evenementen en presentaties en het
communiceren dat elke persoon het goede voorbeeld kan Zijn.

Concrete Doelen
•

Mensen, (sociale) bedrijven en goede doelen mee laten fietsen zodat zij voor hun (sociale)
initiatief of doelstelling aandacht kunnen vragen of geld op kunnen halen. ‘Gebruik’ die gek
die de wereld rondfietst, dat is het principe.

•

Helpen van bestaande en kleinschalige goede doelen.

•

Bewustzijnsvorming door het geven van presentaties, schrijven en via on- en offline media.

•

Het gaat ons ook om de Nederlander die iets bijzonders wil meemaken, daarom gaan we
fietsreizen organiseren zonder winstoogmerk –> doelstelling 2020.

Resultaten dusver
•

Fietsreis naar Rio de Janeiro en de Olympische Spelen om financiële middelen (€ 7200) en
media-aandacht te genereren voor Estrela da Favela.

•

Fietsreis Italië voor een bedrijf gekoppeld o.a. aan het goede doel Onky Donky.

•

Fietsen met vluchtelingen in het kader van bewustzijnsvorming en een ‘positief signaal’ op
Lesvos voor de NGO Movement on the Ground.

•

Fietsreis door Iran met funding (€ 6800) voor 2 goede doelen in Esfahan en Teheran.

•

Verkoop van Velosophy Kalender 2018

In de steigers
•

Fietsreis door Nepal voor een 2 goede doelen.

•

Mindcycle Fiets-/Bewustwordingsreis op Bali

Organisatie
Naast ideologie is er ook een praktisch gedeelte van de Stichting. Er is een bestuur, de
geldstromen zijn te controleren in een openbaar jaarverslag en het kan voor donateurs financieel
aantrekkelijk zijn omdat we een ANBI status nastreven. Cycling for Stars is onderdeel van de
Stichting Op reis Zijn, wat staat ingeschreven bij de KVK onder het nummer 64385167. Het
bestuur bestaat uit Bart Nijland, Gijs van de Wijdeven en Mark Koelen.
.

