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Dit is het verlengde jaarverslag van 2019 tot en met 2020.

1. Doel
Het doel van de Stichting XPLORid is om mens en natuur te helpen. Niet door geld te geven,
maar door het kopen van de dingen die nodig zijn.
Mens: het verbeteren van het toekomstperspectief en het bevorderen van het welzijn van
individuele personen, gezinnen, families en lokale organisaties.
Natuur: het verbeteren van de faciliteiten en mogelijkheden en het bevorderen van de daadkracht
van medewerkers en vrijwilligers van natuurbeschermingsprojecten.

2. Missie
Vanaf 15 juni 2020 tot medio 2027 fietsen Ben van Baardwijk en Linda Reimersdahl zo CO2
neutraal mogelijk de wereld rond. Een fietsreis van ongeveer 100.000 kilometer waarmee zij de
wereld groen en socialer doorgeven.
Ben en Linda zamelen 1 euro in voor elke kilometer die zij fietsen. Dat is € 100.000 voor hun
goede doelen projecten.

3. Strategie
Ben en Linda fietsen ongeveer 60 km per dag en weten nooit waar ze die dag stoppen voor de
nacht. Ze zoeken dan 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 hulp bieden aan mens en natuur. Niet
door geld te geven, maar door het kopen van de dingen die nodig zijn.
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4. Resultaten
Het beoogde vertrek op 4 april 2020 kon vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus niet
doorgaan. Ook de benefiet uitzwaaiborrel voor 150 gasten op 29 maart 2020 is geannuleerd. Dit
zou een belangrijk moment zijn geweest om middels een loterij en veiling geld in te zamelen voor
de stichting. Op 13 en 14 juni 2020 zijn er kleinschalige borrels gehouden voor familie en
vrienden. Vanwege de Corona maatregelen waren deze borrels gelimiteerd tot 28 gasten. Het
vertrek was op maandag 15 juni 2020.
De resultaten van de Stichting XPLORid in de verslagperiode zijn:

Vóór vertrek: Promotie
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Influencers, scholen en netwerkorganisaties benaderd
Flyeren
Diverse PR filmpjes over XPLORid gedeeld op social media (link)
Presentatie op 14 maart 2020 bij “De Ruimte” van de SNS Bank in Maastricht (link)
Videopresentatie van 14 maart 2020 gedeeld op social media (link)
Nieuwe look website
Geefactie met donatielink op website (link)
Geefactie via Online collecteren (link)
Tv-item op L1 (link)
Radio-interview op L1 (link)
Benefiet- uitzwaaiborrel familie op zaterdag 13 juni
Benefiet- uitzwaaiborrel vrienden op zondag 14 juni
Give-aways (bierviltjes) benefiet- uitzwaaiborrel

Tijdens en na vertrek: Promotie
●

●
●

●

Uitzwaaimoment op maandag 15 juni op het Vrijthof in Maastricht met veel mediaaandacht
o L1 (link)
o De Limburger (link)
o Thuis in Maastricht (link)
Verschillende sponsors, waaronder met name Idworx, delen onze content
Diverse PR activiteiten, zie de media pagina op de website
o De Limburger
▪ Foto op voorpagina met groot artikel in De Horizon (link)
▪ Delen alle blogs van XPLORid op hun website (link)
o Toeractief
▪ Periodiek blog op hun website (link)
Give-aways (ansichtkaartje) voor onderweg (link)

Na vertrek: Partnerships
●
●

●

Blanche Dael: ingang tot de wereld van de koffie- en theeplantages
o Periodieke blogs over de koffie- en theecultuur in diverse landen (link)
WNF: netwerk van natuurbeschermingsprojecten
o Goede doelen projecten op het gebied van de natuur
▪ Handmaaier Sekania Project
De partnerships met World Bicycle Relief en Hippo Roller krijgen vorm in Afrika en de
partnership met Demarrage Fietskoeriers wordt ingevuld zodra zich de mogelijkheid
voordoet (link)
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Na vertrek: Website
●
●
●

Diverse blogs over voorbereidingen, reisverhalen en goede doelen (link)
Wekelijkse update statistieken
Nieuwe look, waaronder nieuwe foto’s en nieuw logo

Abonnees website: 782

Na vertrek: Social media
Volgers Facebook 892, Instagram 873, Twitter 63 en Youtube 64.

Na vertrek: statistieken

5. Goede doelen projecten
Goede doel in Noord-Macedonië: 25 judopakken gedoneerd aan Judo Club Seishin (link).
Goede doel in Griekenland: 1 combimotor met toebehoren aan WWF Griekenland Sekania (link).
Het uiteindelijke blog over dit project is nog niet gepubliceerd. Naar verwachting gebeurt dit in het
1e kwartaal van 2021.
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6. Financiën
Het volledige kasboek is door het bestuur beoordeeld.
Hieronder een verkort overzicht van de in- en uitgaven.
Totaal ontvangen

11.647,83

Totaal uitgegeven

2.287,82

Saldo 31-12-2020

9.360,01

Uitgaven

Oprichting

350,00

Websitehosting

243,02

Kosten betalingsverkeer ING
Bemiddelingskosten Geef
Per abuis betaald met kaart stichting

Hulpprojecten

88,10
117,85
1,75
1.487,10

7. Goedkeuring
Het jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur in de bestuursvergadering van 7 januari
2021.
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