
Jaarverslag 2020 Stichting XPLORid 

Jaarverslag 2019 - 2020 

Stichting XPLORid 
Sprinkstraat 43 
6269 AM Margraten 
xplorid@outlook.com 
www.xplorid.today 

KvK-nummer: 75358298 

Inhoudsopgave 

1. Doel 
2. Missie 
3. Strategie 
4. Resultaten 
5. Goede doelen projecten 
6. Financiën 
7. Goedkeuring 
 

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 media-
aandacht 

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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https://fb.watch/1N_gD2LUU8/
https://www.xplorid.today/post/corona-changed-our-world-bicycle-tour-plans
https://fb.watch/1NYJlP8yX-/
https://www.geef.nl/nl/actie/xplorid-hulpprojecten-op-de-fiets-aid-projects-on-bicycle/donateurs
https://stichting-xplorid.onlinecollecteren.nl
https://www.1limburg.nl/video-limburgers-fietsen-zeven-jaar-lang-de-wereld-rond
https://l1.nl/in-7-jaar-de-wereld-rondfietsen-rian-traint-een-rondje-mee-153891/
https://www.1limburg.nl/maastrichts-stel-alsnog-7-jaar-op-wereldreis-fiets?context=latestarticles&fbclid=IwAR0wYs-xawBp7xNyDg5B20NIH3Hgp6nL-1G3oCTVNUAAvP8HyKxTVF9KGmY
https://m.limburger.nl/cnt/dmf20200615_00164246
https://www.thuisinmaastricht.nl/een-fietsreis-van-zeven-jaren-ben-en-linda-op-weg-om-droom-en-sjariteit-waar-te-maken/?fbclid=IwAR3N33mDuo3_grWaaOeuFaKFHq2I3Gh2iWFEiKAgCn-h-4Kv1i5o63uOzeM
https://m.limburger.nl/cnt/dmf20200615_00164246
https://m.limburger.nl/cnt/dmf20201020_95463022
https://www.toeractief.nl/blog-xplorid/blog-xplorid-tot-ziens-adriatische-zee/
https://www.facebook.com/XPLORid.today/posts/2924821050971543
https://www.blanchedael.nl/inspiratie/koffiecultuur/oostenrijksekoffiecultuur
https://www.xplorid.today/partners


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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https://www.xplorid.today/blog
https://www.xplorid.today/post/world-aid-project-north-macedonia-judo-club-seishin
https://www.xplorid.today/post/let-us-take-you-to-zakynthos-in-greece


6. Financiën 

Het volledige kasboek is door het bestuur beoordeeld. 
Hieronder een verkort overzicht van de in- en uitgaven. 

7. Goedkeuring 

Het jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur in de bestuursvergadering van 7 januari 
2021. 
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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 €	 88,10

Bemiddelingskosten Geef €	 117,85

Per abuis betaald met kaart stichting €	 1,75

Hulpprojecten €	 1.487,10


