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Miles of Pleasure

De Stichting Miles of Pleasure is opgericht in 2015. Initiatiefnemers 
waren Jaques Robeerst en Gerrie van Keulen. De Stichting Miles of 
Pleasure heeft als doel zoveel mogelijk geld op te halen. Geld voor 
kleinschalige en bij voorkeur aan de regio (groot) Vught verbonden 
goede doelen en fondsen die zich inzetten voor kinderen of ouderen 
die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben.

Met de organisatie van de jaarlijkse Miles of Pleasure rally willen wij 
deze doelstelling realiseren. Een eendaagse rally met een toer- en 
een sportklasse over een steeds wisselende uitdagende route door 
het mooie Brabantse land. De deelnemers beschikken over een 
‘bijzondere’ auto. Dat kan een oldtimer, maar ook een speciale 
‘jongere’ auto zijn.

Met deze rally hebben we in 2018 niet alleen de 150 deelnemers 
kilometers plezier én een volledig verzorgde gezellige dag bezorgd. 
De ruime bijdrage van de deelnemers en de nog steeds stijgende 
inkomsten vanuit Sponsoren, maken we het mogelijk dat wij door 
de steun aan een aantal goede doelen OOK plezier aan kinderen en 
ouderen kunnen geven. Kleinschalig, dichtbij en tastbaar. Al is het 
maar voor één dag.

Het bestuur en de hele organisatie zet zich belangeloos én met 
plezier hiervoor in.

VOORWOORD
“Mijn droom 
om autocoureur 
te worden is 
uitgekomen”

- Davey (schuilnaam)
  goede doel: Dream4Kids

150     deelnemers

75     equipes

25     vrijwilligers

325     km’s plezier

Uitgekeerd in 2018:    € 28.000,-
Besteed onder    7 goede doelen

Verderop in dit verslag leest u hoe en waar dit is besteed



 

2.1  De opzet

Het begon met een eenmalig event en na vier jaar uitgegroeid naar een 
succesvolle formule. Op de laatste vrijdag van september beleeft u met 
75 equipes aan de start een unieke dag. Competitieve uitdagending, 
enthousiaste deelnemers, trotse autobezitters, betrokken sponsors maar 
vooral gezelligheid. Een onvergetelijke dag, waarbij de volledige opbrengst 
in zijn geheel naar het goede doel gaat. 

2.2  De dag

Wij ontvangen u om 8.00 uur op Hockeyclub MOP in Vught. Na een 
ontbijt en uitleg van de rally vertrekken de equipes. Rond 13.00 uur 
stopt u onderweg voor een uitgebreide lunch. Tegen 18.00 uur zijn alle 
equipes binnen en geniet u onder het genot van een borrel van alle 
ervaringsverhalen. Om 19.00 uur start het diner, de veiling en afsluitend 
spetterend feest. Alles op een toplocatie in of in de omgeving van Vught!

2.4  Het bestuur en de organisatie

Frank de Ridder   –   voorzitter (communicatie en sponsoring)
Jacques Robeerst  –   secretaris (rally, locaties/entertainment en operationele zaken)
Remco van Lotringen  –   penningmeester (financiën)
Frank Eickholt   –   bestuurslid (operationele zaken, financiën en goede doelen)
Herman Knotter   –   bestuurslid (rally, financiën, juridische zaken en sponsoring)
Karin Hoevenaars   –   bestuurslid (operationele zaken, notulist en goede doelen)
Frits Weck   –   bestuurslid (locaties/entertainment en sponsoring)

Het bestuur van de Stichting zet zich volledig belangeloos in voor dit doel en kan bouwen op 
twee goede doelen adviseurs, Patricia Groenewoud van Stichting Bijdrage Tot Meer Geluk en 
Welzijn en Erna van Kessel van Vincentius vereniging Vught.

“De combinatie 
tussen een 
gezellige, geheel 
verzorgde dag en 
een uitdagende 
rally, dat is waar 
Miles of Pleasure 
voor gaat”
- Peet van Herpen, hoofdsponsor The Adventure

2.3  De deelnemers

Kosten equipe 2 personen € 500,- (excl. BTW)  inclusief:

• routeboek en rally benodigdheden
•  ontbijt, lunch, borrel, (walking) dinner en  

feestavond op toplocaties
•  gratis thuisbrengservice (inclusief (rally) auto)  

na afloop van de feestavond

Kosten bedrijfsequipe 2 personen € 925,- (excl. BTW) 
inclusief als bovenstaand met extra:

•  logo vermelding website, nieuwsbrief,  
banner, routeboek en uitingen op Facebook

• logo op scherm bij vertrek en aankomst rally
• extra mogelijkheden voor exposure bespreekbaar

Op de website www.milesofpleasure.nl tref je een  
overzicht van de deelnemende equipes, onze  
sponsorpakketten en het inschrijfformulier.

MILES OF PLEASURE



FINANCIËN

31 december 2018

Vorderingen

Debiteuren € 9.561

Vennootschapsbelasting € 5.588

€ 15.149

Liquide middelen € 41.570

€ 41.570

€ 56.719

Resultaat  2018

Opbrengsten € 127.615

Kosten Donatie/veiling/rally € 113.493

Verkoopkosten € -

Overige kosten € 2.762

Bedrijfsresultaat € 11.360

Financiële baten en lasten € 967

Resultaat voor belastingen € 10.393

Belastingen € -

Resultaat na belastingen (nog niet uitgekeerd) € 10.393

31 december 2018

Kapitaal € 43.124

€ 43.124

Kortlopende schulden

Crediteuren € -

Omzetbelasting € 4.545

Overige kortlopende schulden € 9.050

€ 13.595

€ 56.719



Rode Rik:  € 3.000,- 
De Rode Rik 2.0 is een ontmoetingsplek voor de buurt. Voor een 
praatje, een spontane ontmoeting of gewoon om even de krant te 
lezen of samen een spelletje te doen. Jong en oud is welkom en geniet 
van elkaar. De Rode Rik 2.0 is gelegen in wijk De Baarzen in Vught. 
Een mooi ingerichte ruimte met een terras, jeu de boulesbaan en 
kruidentuin aan de achterzijde. 

“Ik kan mijn familie en vrienden in de 
Rode Rik ontvangen. De ruimte is voor 
mij echt een verlengstuk van mijn 
huiskamer. Dat is handig en heel fijn.”

Buurtbewoners geven zelf invulling en kleur aan hun ontmoetingsplek. 
Door activiteiten te bezoeken en ze zelf te organiseren of om mensen 
met elkaar in contact te brengen. De Rode Rik 2.0 is écht een Huis van 
de Wijk. 

Vrijwilligers vormen de motor van De Rode Rik 2.0. Vele vrijwilligers zijn 
in De Rode Rik 2.0 actief en zetten zich belangeloos in voor kinderen, 
jongeren en ouderen in wijk De Baarzen in Vught. 
 

 
De Rode Rik 2.0 kwam in samenwerking tussen een 
bewonersafvaardiging, Woonwijze, Ouderen Samen, Welzijn Vught, 
Vughterstede en de gemeente Vught tot stand. Met als doel om 
ontmoetingen en activiteiten voor buurtbewoners in Vught-Zuid 
mogelijk te maken. En om zorg- en welzijnsdiensten aan te bieden 
zodat bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen en leven.  
Een programmaraad is verantwoordelijk voor de planning van de 
activiteiten. De programmaraad bestaat uit: bewonersafvaardiging, 
Ouderen Samen, Welzijn Vught en Woonwijze en wordt voorgezeten 
door een onafhankelijke voorzitter.

De bijdrage van Miles of Pleasure gaat naar een specifiek project 
van De Rode Rik, het project ‘Samen Eten’. Dit project betreft een 
samenwerkingsverband tussen De Rode Rik, Reinier van Arkel en 
Ouderen Samen, waarmee De Rode Rik een nieuwe groep mensen 
wil bewegen om één keer per week bij De Rode Rik te komen lunchen. 
Samen eten verbindt!

De bijdrage van Miles of Pleasure wordt gebruikt om enerzijds drie 
vrijwillige koks op te leiden om samen met de deelnemers de lunch te 
bereiden en anderzijds de eigen bijdrage van de deelnemers zo laag 
mogelijk te houden.

Eet met je hart:  € 1.000,- 
De Stichting Met je Hart heeft als doel: Kwetsbare mensen verbinden. 
Dat is onze missie. Met heel ons hart slaan we een brug tussen vergeten 
worden en aandacht krijgen. We zorgen dat mensen er zijn voor elkaar, 
dat ze elkaar ontmoeten. Want wij geloven dat samen zijn en samen 
ondernemen het leven fijner én rijker maakt. Hier zetten we ons graag 
voor in. Persoonlijk en oprecht. Samen met anderen. Met ons hele hart.

Deze stichting richt zich hierbij op kwetsbare ouderen die met 
eenzaamheidsgevoelens kampen en weinig sociaal contact hebben.  

 
Door deze ouderen bijvoorbeeld samen te brengen in een restaurant, 
komen zij uit hun isolement. In dit kader organiseert deze stichting 
onder de naam Eet met je Hart zogenaamde stamtafels, waarbij de 
ouderen in een kleine setting gezamenlijk een maaltijd nuttigen.

Deze stichting heeft ook een afdeling in Vught en met de bijdrage van 
Miles of Pleasure worden een tweetal stamtafels in Vught Zuid (deels) 
bekostigd.

Vincentius:  € 8.500,- 
De Vincentiusvereniging Vught is een maatschappelijke 
dienstverleningsinstantie, die met behulp van vrijwilligers een 
structurele bijdrage wil leveren aan een beter leven voor zwakkeren en 
kwetsbaren in de samenleving.

Om deze doelstelling te bereiken verstrekt Vicentius onder meer 
voedselpakketten, kerstpakketten en vakantiepakketten aan gezinnen 
in Vught die feitelijk onder de armoedegrens leven. Hoewel je zou 
denken dat het aantal gezinnen in Vught dat onder de armoedegrens 
leeft beperkt is, is de realiteit anders. Ook in Vught hebben honderden 
gezinnen moeite om in hun levensonderhoud te voorzien.

Voor de echt schrijnende gevallen is vaak een oplossing, bijvoorbeeld 
de voedselbank. De voedselbank hanteert echter een zeer strikte norm  

 
om überhaupt voor de voedselbank in aanmerking te komen. Zo ligt 
de norm voor een gezin met twee kinderen op € 490,- per maand aan 
leefgeld. Leefgeld is het bedrag dat dit gezin maandelijks beschikbaar 
heeft na aftrek van de vaste lasten. Heb je als gezin € 495,- leefgeld, dan 
heb je pech.

Vicentius ondersteunt in Vught zo’n 250 gezinnen die net boven de 
voedselbanknorm zitten en daaraan levert Miles of Pleasure graag 
een bijdrage. De bijdrage van Miles of Pleasure gaat deels naar de 
voedselpakketten en deels naar de jaarlijkse Sinterklaasactie. Rond 
Sinterklaas worden jaarlijks enkele honderden kinderen waarvan 
de ouders geen geld hebben voor cadeaus  ‘verrast’ met een mooi 
Sinterklaaspakket.

GOEDE DOELEN
Het afgelopen jaar hebben wij uit de opbrengst van de rally 2018 de volgende projecten mogelijk gemaakt:



Stichting Leergeld:  € 2.500,- 
Stichting Leergeld Vught is een vrijwilligersorganisatie, die zich richt 
op (schoolgaande) kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen 
met een laag besteedbaar inkomen. Stichting Leergeld Vught wil deze 
kinderen laten meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, 
om te voorkomen dat zij ook op sociaal vlak buitengesloten worden. 
Dit doet Leergeld Vught door materiële en financiële ondersteuning te 
bieden. Hiervoor is Stichting Leergeld Vught is hiervoor afhankelijk van 
giften, donaties en subsidies.

In 2018 heeft Stichting Leergeld een project gelanceerd om specifiek 
binnen deze doelgroep in Vught het lezen te stimuleren. Voor 46 
kinderen, waarvan de ouders niet in staat zijn deze kosten te dragen, 
heeft Stichting Leergeld de abonnementen op tijdschriften als Bobo, 
Okki, Taptoe en NG Junior betaald. Miles of Pleasure heeft met plezier 
de volledige kosten ad. € 2.442,52 op zich genomen.

Dream4kids:  € 2.500,- 
Dream4Kids laat de grootste dromen van kinderen tussen de 6 en 12  
jaar met een trauma in vervulling gaan tijdens een droomdag. Dit gebeurt  
als onderdeel van het professioneel behandelplan van het kind. Dus 
wanneer de situatie stabiel is en het kind weer naar de toekomst durft te 
kijken. Zo’n dag draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind en aan 
hun vertrouwen in de wereld. Bovendien geeft een droomdag moed en 
positieve energie om weer in dromen te geloven, en laat het zien dat de 
toekomst ook iets moois te bieden heeft. Dream4Kids wil kinderen weer 
laten geloven in de toekomst. Laten zien dat zij ook belangrijk zijn.

Gemiddeld twee kinderen per klas hebben te maken met een trauma, 
een hele grote onzichtbare doelgroep. Om te voorkomen dat deze 
kinderen ontwikkelingsproblemen of langdurige klachten overhouden 
aan de gebeurtenis, is een goede behandeling en begeleiding van 
levensbelang. Een droomdag is een klein maar belangrijk onderdeel 
van deze begeleiding. Een droomdag doorbreekt de negatieve spiraal  

 
waarin het kind zich bevindt. Na zo’n dag durft een kind weer te geloven 
en te dromen. Iets wat voor de meeste van ons vanzelfsprekend is.
En na de droomdag worden de kinderen niet uit het oog verloren. 
Jaarlijks worden ze uitgenodigd voor de grote clubdag van 
Dream4Kids. Een leuke actieve dag met alle anderen droomkinderen 
en hun families.

Miles of Pleasure heeft met Dream4Kids afgesproken dat haar bijdrage 
naar een kind uit (groot) Vught gaat. Zo ook de bijdrage voor 2018.

Door zijn huiselijke omstandigheden werd Davey (schuilnaam) uit huis 
geplaatst en, na in meerdere pleeggezinnen te hebben gewoond, blijft 
hij nu de rest van zijn jeugd bij een pleeggezin in Vught. Zijn droom 
om autocoureur te worden is inmiddels al een dag verwezenlijkt. Door 
de bijdrage van Miles of Pleasure heeft hij een fantastische dag op de 
kartbaan gehad.

Novalis:  € 8.000,- 
Theaterwerkplaats Novalis, gevestigd in Vught, is een dagbesteding 
gericht op theater voor mensen met een (licht) verstandelijke 
beperking. Het ontwikkelen van talent en persoonlijkheid is daarbij  
ons uitgangspunt.

In 2018 heeft Novalis moeten investeren, waar Novalis zelf geel geld 
voor had. Met de bijdrage van Miles of Pleasue is een LED omgeving 
gecreëerd, is de regietafel verplaatst, zijn de beamers aangepast en 
was Novalis in staat haar bus te repareren. Deze bus is cruciaal voor het 
vervoer van de deelnemers.

Jeugdfonds Sport & Cultuur:  € 2.500,-
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor 
kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, 
dans, muziekles, judo, theater, zwemmen of een andere sport of 
creatieve les. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor 
een bijdrage worden gedaan door een intermediair als bijvoorbeeld  

 
een leerkracht, een buurtsportcoach, een sociaal wijkteam of een 
schuldhulpverlener.

De bijdrage van Miles of Pleasure gaat specifiek naar kinderen uit de 
gemeente ’s-Hertogenbosch en Vught.

Onderstaande doelen hebben de afgelopen jaren ook op onze steun kunnen rekenen: 

 

- een Motomed voor bewoners
-  Het evenement ‘Klassiek Raakt’ 

in Huize Bergen

Zorg voor ouderen in de 
Gemeente Vught.

Het ondersteunen van organisaties 
zonder winstoogmerk, ten behoeve 
van een project gericht op de jeugd 
in Vught.



WIJ BEDANKEN  
ONZE SPONSOREN

WIJ BEDANKEN ONZE VEILINGSPONSOREN  
EN VRIENDEN VAN DE MILES OF PLEASURE

®

Tandartsenpraktijk
Oranjestraat

PRIJ   VRIJ.NL

ALIX
T H E  L A B E L

®



Stichting Miles of Pleasure 

De Breautelaan 25
5263 GC Vught

KvK: 63882981
IBAN: NL04ABNA0556041542
RSIN: 8554.39.713

Alle informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld, 
doch voor de volledigheid en juistheid daarvan kan niet worden ingestaan.

info@milesofpleasure.nl 
www.milesofpleasure.nl

WIJ BEDANKEN  
ONZE VRIJWILLIGERS

Zonder onze sponsoren, deelnemers en vrijwilligers kunnen wij deze dag 

niet organiseren. Wij bedanken iedereen voor de steun en inzet.



www.milesofpleasure.nl


