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1. Aanleiding
Vanaf 15 juni 2020 tot eind 2026 fietsen Ben van Baardwijk en Linda Reimersdahl de wereld
rond. Een fietsreis van ongeveer 100.000 kilometer.
Ben en Linda zijn de oprichters van de Stichting XPLORid. Een stichting zonder winstoogmerk.
Ben en Linda maken geen deel uit van het bestuur van de Stichting XPLORid.
2. Organisatie en bestuur
Statutaire naam
Organisatietype
Opgericht

: Stichting XPLORid
: Stichting zonder winstoogmerk
: 11 juli 2019

KvK-nummer
Vestigingsnummer
Fiscaalnummer (RSIN)
Banknummer (IBAN)

: 75358298
: HRSD75358298
: 860252036
: NL81 INGB 0008 4433 82

Postadres
Telefoonnummer
Website
E-mail

: Sprinkstraat 43, 6269 AM Margraten
: +31612087765
: www.xplorid.today
: xplorid@outlook.com

Werkgebied
Doelgroep(en)

: Mondiaal
: Individuele personen, gezinnen, families en lokale organisaties

Bestuur:
mevr. E. van Baardwijk
mevr. M. Penders
mevr. M. Opheij

: voorzitter
: secretaris
: penningmeester

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)), neemt besluiten op basis van
meerderheid van stemmen, werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding.
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3. Doel
Het doel van de Stichting XPLORid is het verbeteren van het toekomstperspectief en het
bevorderen van het welzijn van individuele personen, gezinnen, families en lokale organisaties
door het geven van financiële en/of materiële hulp. Hierbij gaat de voorkeur uit naar materiële
hulp die lokaal kan worden ingekocht om transport- en import kosten te besparen.
Naast dit doel op sociaal gebied heeft de Stichting XPLORid tot doel het verbeteren van het
voortbestaan en het bevorderen van de daadkracht van lokale organisaties die zich inzetten voor
natuurbehoud. Ook hier geeft de Stichting XPLORid financiële en/of materiële hulp, met een
voorkeur voor materiële hulp.
4. Strategie
Tijdens hun wereldreis fietsen Ben en Linda gemiddeld 60 km per dag. Ze weten nooit vooraf
waar ze stoppen voor de nacht. Tegen de avond zoeken ze naar een geschikte plek, of vragen
aan locals of ze in hun tuin, garage of schuur mogen slapen. Door deze manier van reizen
ontmoeten Ben en Linda veel mensen in verschillende leefomstandigheden. Zo kunnen
zij lokaal en direct hulp geven aan mensen en natuurprojecten ondersteunen.
Ben en Linda geven geen geld, maar kopen (liefst lokaal) de dingen die nodig zijn. Bijvoorbeeld
de boodschappen op de markt. Een geit, schaap of koe. Of de reparatie van een kapotte koelkast
of fiets. Een bezoek aan de dokter of tandarts. Medicijnen, kleding, schoenen, een nieuw
dak. Helpen bij het starten van een kleine onderneming enz. enz.
5. Activiteiten
De activiteiten van de Stichting XPLORid zijn:
●
●
●

●
●

Het verwerven van tenminste € 100.000 aan donaties (voor elke fietskilometer € 1,00).
Het bieden van financiële en materiële steun voor een bedrag dat maximaal gelijk is aan
de te ontvangen donaties.
Het bieden van steun afgestemd op de behoeften en noden van de mensen die Ben en
Linda ontmoeten gedurende de wereldreis. Ter plekke wordt bekeken welke vorm van
steun nodig is. Ben en Linda regelen tezamen met de hulpbehoevende(n) deze steun.
Het regelmatig rapporteren, bloggen en delen van informatie over de gegeven steun en
activiteiten van de Stichting op haar website www.xplorid.today.
Van elke steunactie en activiteit worden foto's gemaakt. Het financiële bedrag of de
materialen worden benoemd of gefotografeerd. Er komt een verhaal over de ontmoeting,
de behoefte en de gegeven steun.

6. Financiën
Het vermogen van de Stichting XPLORid bestaat uit de ontvangen donaties. De ontvangen
donaties worden uitsluitend aangewend voor het doel van de Stichting. De Stichting brengt alleen
beheer- en promotiekosten in rekening. De bestuurders ontvangen geen onkostenvergoeding en
geen vacatiegelden.
Het verkrijgen van donaties is gestart in 2019.
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7. Het werven van gelden
De Stichting XPLORid tracht haar doel te bereiken door tenminste € 100.000 te verkrijgen
middels donaties.
Het verwerven van donaties vindt plaats vanuit de volgende activiteiten:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Al fietsend reclame maken voor de Stichting XPLORid door middel van een bordje met de
naam XPLORid en de website www.xplorid.today op de stuurtas en op de bagagedrager
van de fiets.
Mensen (toevallige ontmoetingen) onderweg een sticker met www.xplorid.today
overhandigen.
Mensen waar Ben en Linda uitgenodigd worden om te eten of te slapen een postcard van
XPLORid overhandigen.
Een dagelijks verslag op Facebook en Instagram.
Een maandelijks blog op www.xplorid.today.
Dit blog wordt ook geplaatst op de website van De Limburger en Toeractief.
Filmpjes over bijzondere gebeurtenissen op Youtube.
Diverse pers(bladen) benaderen in binnen- en buitenland om de Stichting onder de
aandacht te brengen bij een groter publiek.
Continueren contact met L1.
Het vragen om een donatie op de website en blog van de Stichting XPLORid.
Periodiek wordt dit ook op Facebook en Instagram gevraagd.
Via het platform www.geef.nl wordt het gemakkelijker gemaakt om een donatie te doen.
Een periodiek blog schrijven over de thee- en koffiecultuur voor Blanche Dael.

8. Beheer en besteding van vermogen
Het vermogen van de Stichting XPLORid bestaat uit de ontvangen donaties. De ontvangen
donaties worden uitsluitend aangewend voor het doel van de Stichting. De Stichting brengt alleen
beheer- en promotiekosten in rekening. De bestuurders ontvangen geen onkostenvergoeding en
geen vacatiegelden.
De wijze van besteding van de donaties wordt gepubliceerd op de website www.xplorid.today.
De Stichting XPLORid voert een (financiële) administratie. Het boekjaar loopt van 1 januari van
een jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Aan het einde van een boekjaar worden de
boeken afgesloten door de penningmeester. Over het betreffende boekjaar wordt een jaarverslag
opgesteld. Dit bestaat uit de resultaten (promotie, partnerships, website, social media en
statistieken), goede doelen projecten en de financiën (verkort overzicht in- en uitgaven). Het
bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt deze goed middels ondertekening. Het
bestuur verleent decharge aan de penningmeester. Na goedkeuring en decharge wordt het
jaarverslag gepubliceerd op de website www.xplorid.today.
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