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Met een recordopbrengst aan donaties en het gegeven van een 

coronapandemie is de zesde editie van Miles of Pleasure er een om niet 

snel te vergeten. Maar ondanks de beperkende maatregelen stond het 

programma op zondag 25 september weer als een huis. De 160 deelnemers 

aan de rally kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige dag, er is 

veel geld opgehaald dus we kunnen als organisatie alleen maar tevreden zijn. 

Zo zie je maar wat je met creativiteit, improvisatie en de belangeloze inzet 

van veel mensen voor elkaar kunt krijgen. 

We danken onze deelnemers en sponsors die het mogelijk hebben gemaakt 

om in 2020 maar liefst veertien goede doelen een financieel steuntje in de 

rug te geven. Verderop in dit jaarverslag leest u welke goede doelen dit zijn. 

Een bijzonder woord van dank aan onze hoofdsponsor The Adventure BV, 

aan onze weergaloze veilingmeester Floris van der Ven, ons super  

‘Miles of Pleasure team’, aan Tialde Postma van de Stichting Dream4Kids en 

aan Jaap en Saskia van ’t Hooft van de Stichting Vrienden van Josephine die 

hun persoonlijke en indringende verhaal met ons hebben willen delen. 

Frank de Ridder

Voorzitter Stichting Miles of Pleasure 

VOORWOORD “Wat hebben we gisteravond  
een prachtig bedrag van  
€ 22.500,- mogen ontvangen  
om twee Tovertafels aan te  
kunnen schaffen.  
Dank aan @milesofpleasure  
@florisvanderven” 
Vrienden van Josephine op Facebook

160 deelnemers

80 equipes

36 vrijwilligers

310  km’s plezier

Uitgekeerd in 2020: € 88.521,-
Besteed onder  14 goede doelen

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



2.1  De opzet

De Stichting Miles of Pleasure is in 2015 opgericht en een initiatief 
van Jacques Robeerst en Gerrie van Keulen uit Vught. Het idee was 
eenmalig een rally te organiseren voor mensen met bijzondere auto’s 
zoals bijvoorbeeld oldtimers. En op die manier een mooi bedrag op 
te halen voor (kleinschalige) goede doelen in de regio Vught, in het 
bijzonder voor kinderen en ouderen die wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Daarnaast ging het er natuurlijk om de rallyliefhebber een leuke dag te 
bezorgen. 

Het werd een groot succes en een vervolg kon dan ook niet 
uitblijven. Inmiddels is het bestuur uitgebreid, wordt de rally door een 
professioneel bureau uitgezet en is het evenement niet meer weg te 
denken uit de agenda. Ieder jaar weer staan de deelnemers te trappelen 
om de weg op te gaan en oude bekenden te ontmoeten. De doelstelling 
van Miles of Pleasure blijft onveranderd: het supporten van een aantal 
(kleinschalige) regionale goede doelen. 

2.2  Het programma

Traditiegetrouw bestond het startschot van de dag uit een ontvangst van 
de 160 deelnemers bij hockeyclub Mop in Vught met een coronaproof 
ontbijt. Vervolgens gingen de 80 equipes in hun bolides op pad richting 

Zaltbommel om daar in het historische centrum een eerste tussenstop 
te maken met koffie en gebak. De volgende etappe bracht de karavaan 
naar het land van Flipje en de Betuwe waar bij restaurant De 3 Zussen in 
Tiel, schitterend gelegen aan de Waal, de lunch werd geserveerd. Van 
daaruit ging het weer richting Vught met als finish het prachtig in de 
bossen gelegen Kasteel Maurick. 

Hier stond in de prachtige kasteeltuin voor alle deelnemers een borrel 
klaar, gevolgd door een  dinershow met een illusionist en andere 
artiesten, terwijl op grote schermen de aftermovie van de rally was te 
zien. En natuurlijk was er tussen de gangen door de veiling. Net als vorig 
jaar wist onze veilingmeester Floris van der Ven op onnavolgbare wijze 
de biedingen op te drijven en ruim € 90.000,00 binnen te slepen voor 
het goede doel. Hulde! En laten we onze gastsprekers Tialde Postma 
van Dream4Kids en Jaap en Saskia van ’t Hooft van Stichting Vrienden 
van Josephine niet vergeten. Het verhaal van Jaap en Saskia over 
het leven met een meervoudig gehandicapt kind was niet alleen heel 
persoonlijk, maar ook indrukwekkend. 

De uitsmijter van de avond was Ruth Jacott. Al mocht er in verband met 
de  coronamaatregelen niet worden gedanst en gejoeld, de sfeer en 
gezelligheid waren er niet minder om. Het was fantastisch!
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2.4  Het bestuur en de organisatie

Frank de Ridder – voorzitter (bestuurszaken, communicatie, sponsoring en goede doelen)
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) 
Frits Weck  – bestuurslid (locaties/entertainment en sponsoring) 
Gerrie van Keulen  – bestuurslid (locaties/entertainment, algemene zaken)  

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

“Wow, wat vet gaaf. 
Dit is echt de leukste 
dag van m’n leven”
Devano over zijn Droomdag via Dream4kids 

2.3  De deelnemers

Kosten equipe 2 personen € 595,- (excl. BTW)   
inclusief:

• routeboek en rally benodigdheden
•  ontbijt, lunch, borrel, diner en feestavond op toplocaties
•  gratis thuisbrengservice (inclusief (rally) auto) na afloop  

van de feestavond

Kosten bedrijfsequipe 2 personen € 1.025,- (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. 
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31 december 2020

Vorderingen

Debiteuren € 27.031

Vennootschapsbelasting € -

Overlopende activa € 21

€ 27.052

Liquide middelen € 14.465

€ 14.465

€ 41.517

Resultaat  2020

Opbrengsten € 160.767

Kosten Donatie/veiling/rally € 181.728

Verkoopkosten € 200

Overige kosten € 1.982

€ 183.910

Bedrijfsresultaat € -23.143

Financiële baten en lasten € -139

Resultaat voor belastingen € -23.282

Belastingen € -

Resultaat na belastingen € -23.282

31 december 2020

Kapitaal € 28.105

€ 28.105

Kortlopende schulden

Crediteuren € -1.363

Omzetbelasting € 0

Overige kortlopende schulden € 12.049

€ 13.412

€ 41.517

FINANCIËN



FINANCIËN

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.



Stichting Vrienden van Josephine: € 22.500,-
De in 2018 opgerichte Stichting Vrienden van Josephine wil 
gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind ontzorgen 
en daarmee de kwaliteit van hun leven verbeteren. Een van de 
bestuursleden, Saskia van ’t Hooft, is moeder van een meervoudig 
gehandicapt kind en weet als geen ander hoe belangrijk een 
steuntje in de rug kan zijn. Dankzij de bijdrage van Miles of Pleasure 
gaat een van de wensen van de stichting in vervulling: de aanschaf 
van twee Tovertafels. 

De Tovertafel
De Tovertafel is een speelse zorginnovatie die kinderen met een 
beperking uitdaagt om samen (bijvoorbeeld met broertjes en zusjes) 
te spelen. Het is een projector die aan een verrijdbare stellage wordt 
gehangen. In het kastje zitten o.a. een beamer, infraroodsensoren, een 
luidspreker en een processor waarmee interactieve spellen op een 
tafel, (lig)mat, bedbox of vloer worden geprojecteerd. De Tovertafel is 
makkelijk mee te nemen en gaat rouleren tussen verschillende gezinnen. 

Dankzij de geweldige opbrengst van € 88.521,- uit inschrijfgelden en de veiling 
heeft Miles of Pleasure in  2020 veertien goede doelen kunnen steunen! 

GOEDE DOELEN

Vincentius Vught: € 7.500,-
Onder het motto ‘Ieder mens telt’ wil de Vincentiusvereniging Vught 
als maatschappelijke dienstverleningsinstantie een structurele bijdrage 
leveren aan een beter leven voor kwetsbare mensen en gezinnen.  
Zo zorgt Vincentius onder meer voor voedselpakketten, kerstpakketten 
en vakantiepakketten voor gezinnen in Vught die feitelijk onder de 
armoedegrens leven. Je zou denken dat het in Vught wel meevalt met 
de aantallen, maar ook hier hebben honderden gezinnen moeite om het 
hoofd boven water te houden.  
Voor veel gezinnen biedt de Voedselbank uitkomst, maar voor een aantal 

ook niet. Het punt is dat er zeer strikte normen worden gehanteerd bij het 
toekennen van de voedselpakketten. Heb je als gezin met twee kinderen 
€ 495,- leefgeld per maand dan heb je pech. Omdat je €5,- boven 
de norm van € 490,- zit. En dus tussen de wal en het schip valt: je kunt 
niet rondkomen maar hebt net teveel om voor een voedstelpakket in 
aanmerking te komen.
Vincentius ondersteunt in Vught zo’n 250 van die ‘pech-gezinnen’. De 
bijdrage van Miles of Pleasure is juist voor deze gezinnen bedoeld.



Stichting Dream 4Kids: € 10.000,-
Dream4Kids organiseert samen met vrijwilligers unieke Droomdagen 
voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar die een ernstig traumatische 
gebeurtenis hebben meegemaakt. Deze kinderen verliezen vaak het 
vertrouwen in zichzelf en in de wereld. Dream4Kids doorbreekt de 
negatieve spiraal en vervult de mooiste droom van een kind tijdens een 
Droomdag. De stichting is volledig afhankelijk van tijd, sponsoring en 
donaties van particulieren, bedrijven en vrijwilligers en ontvangt geen 
subsidie. 

De donatie van Miles of Pleasure is in 2020 gegaan naar kinderen uit de 
omgeving van Vught. Neem bijvoorbeeld de broers Aiden, Devano en 
Ryu. Ze hebben een heftige periode meegemaakt met een moeder die 
het syndroom Münchhausen by proxy heeft en een van de broertjes 
probeerde te vergiftigen. De jongens wonen nu bij hun oma. Samen 
hebben ze een stoere Droomdag gehad vol spanning en snelheid: in 
politie-uniformen op zoek naar een inbreker die in de boeien werd 
geslagen en opgesloten in een cel. Daarna mochten ze mee met een  
helikoptervlucht, een ritje maken in een snelle sportwagen en gamen 
met YouTube gamer GameMeneer. 

Ook Jessy heeft een Droomdag gehad. Ze is uit huis geplaatst omdat 
het thuis voor haar te onveilig is met een instabiele moeder en een 

vader in de gevangenis. Tijdens haar Droomdag werd ze met haar 
beste vriendinnetje opgehaald in een gave sportauto. Ze zijn naar 
een  beautysalon geweest voor een complete make-over, maakten als 
echte BN-ers een rondje over de catwalk en stonden ’s middags op het 
podium bij een  zeeleeuwenshow. Er waren cadeautjes en als klap op 
de vuurpijl mag ze een maand gratis meidenvoetbal uitproberen en een 
dagje shoppen in Amsterdam. 

Mede door de bijdrage van Miles of Pleasure hebben deze vier 
kinderen een fantastische Droomdag gehad. Daarnaast is een deel van 
de donatie gebruikt voor het ontwikkelen van de nieuwe website, die 
hard aan vernieuwing toe was.

Bas van de Ven van De IJzeren Man in Vught werd tijdens Miles of 
Pleasure 2020 zó gegrepen door het verhaal van Tialde Postma, dat hij 
een gebaar wilde maken. Daarom zal op zaterdag 25 september 2021 – 
de dag na Miles of Pleasure editie 2021! – de Clubdag van Dream4Kids 
plaatsvinden bij De IJzeren Man met een prachtig programma vol 
buitenactiviteiten voor ruim 150 kinderen en hun ouders/verzorgers. 

GOEDE DOELEN



Stichting Voedselbank Den Bosch  
en omstreken: € 6.000,- 
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de 
armoedegrens. De Voedselbank helpt veel van deze mensen door 
middel van (het tijdelijk verstrekken van) voedselpakketten. Hiervoor 
werkt de Voedselbank samen met bedrijven, instellingen, overheden 
en particulieren. De stichting heeft vier belangrijke doelen: het 
bestrijden van armoede, mensen helpen om weer op eigen benen te 
staan, het tegengaan van voedselverspilling en het minder belasten 
van het milieu. 

Door de coronacrisis hebben de Voedselbanken, en dus ook 
‘Voedselbank Den Bosch en Omstreken’ het zwaar. Dit heeft te maken 
met een grotere vraag naar voedselpakketten en een afname van 
het aanbod aan levensmiddelen. Omdat de horeca en supermarkten 
aanzienlijk minder doneren aan de Voedselbanken  is er vooral een 
tekort aan de Droge Kruideniers Waren (DKW) zoals koffie, thee, pasta 
en andere houdbare producten. Alle reden voor Miles of Pleasure om 
de Voedselbank een financieel duwtje in de rug te geven.  

Jeugdfonds Sport en Cultuur: € 6.000,-
Sporten en het beleven van cultuur helpt kinderen en jongeren zich 
fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. En het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur vindt dat álle kinderen en jongeren in Vught 
hieraan mee moeten kunnen doen. Maar er zijn natuurlijk ouders die 
hier simpelweg het geld niet voor hebben. In dit geval springt het 
Jeugdfonds in de bres door de contributie of het lesgeld te betalen.  
Dit kan gaan om  voetbal, dansles, muziekles, judo, theater, zwemmen 
of een andere sport of creatieve activiteit.

Net als in 2019 is de bijdrage van Miles of Pleasure in 2020 bestemd 
voor twee specifieke projecten. Zo hebben in Vught 20 extra kinderen 
kunnen sporten of cultuurlessen kunnen volgen (bijv. pianoles, dansles, 
balletles à € 220,- per kind). Daarnaast heeft het fonds met de bijdrage 
van Miles of Pleasure voor € 1.000,- instrumenten en sportmaterialen 
aangeschaft. 



Stichting Sinterklaas Vught: € 6.857,-
Het doel van de Stichting Sinterklaas Vught is om elk jaar voor alle 
kinderen in Vught een intocht en leuk Sinterklaasfeest te organiseren. 
Een feest dat toegankelijk moet zijn voor de alle (gelovige) kinderen en 
door de steun van grote en kleine sponsors wordt mogelijk gemaakt. 
Helaas kon het Sinterklaasfeest in  2020 niet doorgaan in verband 

met de coronamaatregelen. Toch is het gelukt om 275 kinderen van 
gezinnen met een kleine portemonnee te verrassen. Bij die gezinnen 
zijn door de vrijwilligers van de stichting huis aan huis cadeautjes 
gebracht (à € 25,- per cadeau). Een mooie actie waar Miles of Pleasure 
graag een bijdrage aan heeft geleverd.  

Stichting Leergeld Vught: € 7.500,- 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.  
Ze staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Vrijwilligersorganisatie Stichting 
Leergeld staat op voor deze kinderen en richt zich hierbij met name 
op de leeftijdsgroep van 4 tot 17 jaar uit gezinnen met een laag 
inkomen. Dankzij subsidies, donaties en giften kan voor de kinderen 
schoolmateriaal worden aangeschaft en kunnen ze, net als hun 
klasgenootjes, naar de zwemles of mee op schoolreisje. 

Door de coronacrisis en het digitale (thuis)onderwijs was er in 2020 
een grote behoefte aan digitale hulpmiddelen zoals iPads en laptops. 
De bijdrage van Miles of Pleasure was dan ook specifiek hiervoor 
bestemd. Leergeld Vught heeft voor een bedrag van € 4.423,-  
10 pc’s gekocht voor kinderen uit gezinnen die bij landelijke 
regelingen buiten de boot vielen. Het resterende deel (€ 2.577,-) 
krijgt in 2021 een bestemming. 

Theaterwerkplaats Novalis: € 5.000,- 
Theaterwerkplaats Novalis in Vught zorgt voor een fijne dagbesteding 
voor volwassenen met een verstandelijke beperking die affiniteit 
hebben met theater. Ze kunnen elkaar bij Novalis ontmoeten en 
hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Alle deelnemers zijn 
‘theatermakers’ en kunnen zich ‘specialiseren’ in een bepaalde 

tak van sport binnen de theaterwereld. Zoals decoropbouw, 
licht- en geluidtechniek, dans en beweging, grime en kostuum- en 
kledingontwerp. Dankzij de bijdrage van Miles of Pleasure heeft de 
theaterwerkplaats inmiddels nieuwe toneelverlichting. 



Stichting Charlotte van Beuningen: € 3.000,- 
De Vughtse Woonstichting Charlotte van Beuningen verhuurt zo’n 
3.000 woningen waarvan de meeste in Vught staan. Zeker tijdens de 
tweede corona lockdown merkten ze dat oudere bewoners last hadden 
van het leven in quarantaine, zich eenzaam voelden. Dus bedacht de 
woonstichting twee projecten om hier wat aan te doen.

Tijdens de Muzikale Lichtpuntjes zijn door een groep professionele 
muzikanten 255 balkonserenades gebracht bij de seniorencomplexen. 

Het was een groot succes en voor veel bewoners een echte opsteker. 
Met Heel Charlotte van Beuningen Bakt werden bewoners opgeroepen 
om een cake of taart te bakken voor hun buren of mensen die wel wat 
extra steun kunnen gebruiken. De bakkers werden op hun beurt weer 
beloond met een ‘Complimentencake’. Twee mooie initiatieven waar 
Miles of Pleasure graag aan heeft bijgedragen.

Sosijn: € 5.000,- 
De oprichtsters van Sosijn, Patty Honcoop en Eldine Mulder, hebben 
jarenlang ervaring met werken in de gespecialiseerde begeleiding van 
kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking. Ze ontdekten 
dat veel ouders behoefte hebben aan professionele begeleiding en het 
tijdelijk kunnen overdragen van de zorg voor hun kind. Om even op 
adem te komen of (onbezorgd) tijd door te kunnen brengen met andere 

kinderen in het gezin. Bij Sosijn ben je voor beiden aan het juiste adres.  

Als kinderen een dag, weekend of langer gaan logeren bij Sosijn is een 
tillift vaak een onmisbaar hulpmiddel. We hebben hier met veel plezier een 
bijdrage aan geleverd. Een aantal gezinnen in Vught en ’s-Hertogenbosch 
zijn ontzettend blij met de mogelijkheden die hen dit biedt.  

Repair Café Vught: € 1.750,- 
Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een 
broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar 
mottengaatjes inzitten? Weggooien? Mooi niet! Bij het Repair Café kun 
je deze spullen gratis en voor niets laten repareren. Of zelf als reparateur 
aan de slag. Op deze manier wil het Repair Café zorgen voor een 

vermindering van de afvalberg en bijdragen aan een beter milieu. Het 
sociale aspect is minstens zo belangrijk: elkaar ontmoeten, van elkaar 
leren, samen een goede invulling geven aan de dag.
Bij het Repair Café snijdt het mes dus aan verschillende kanten en daar 
levert Miles of Pleasure graag een bijdrage aan. 



Stichting Armoedefonds: € 5.000,- 
Hoewel Nederland een van de rijkste landen van Europa is, groeit 
in ons land 1 op de 9 kinderen in armoede op en telt een schoolklas 
gemiddeld 2 tot 3 kinderen uit een arm gezin. Dit zeggen de harde 
cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het Armoedefonds, met 
afdelingen in heel Nederland waaronder Vught, zet zich in de volle 
breedte in voor deze kwetsbare groep.  
Vanaf het moment dat kinderen naar de middelbare school gaan, 

nemen de kosten per gezin alleen maar toe. Kosten die gemaakt 
moeten worden voor boeken, kaftpapier, pennen, schriften, een fiets, 
schooltas, rekenmachine, agenda en ga zo maar door. Geld dat veel 
gezinnen niet hebben, waardoor kinderen buiten de boot dreigen te 
vallen. Het Armoedefonds heeft de bijdrage van Miles van Pleasure 
onder meer gebruikt om schoolspullen voor kinderen uit Vught en 
omgeving aan te schaffen.

Stichting Met je Hart: € 1.944,- 
De Stichting Met je Hart heeft als doel oudere, kwetsbare en veelal 
eenzame mensen met elkaar in contact te brengen. En een brug te 
slaan tussen vergeten worden en aandacht krijgen. Dit doet de stichting 
onder meer door het organiseren van Stamtafels waarbij in een kleine 
setting, in een restaurant, samen wordt gegeten. Uiteraard was er van 

Stamtafels in 2020 geen sprake in verband met de coronamaatregelen, 
maar de stichting bedacht iets anders. Ze hebben met de bijdrage van 
Miles of Pleasure op 18, 19 en 20 november ouderen in Vught verwend 
met een lunch of diner aan huis. De ouderen hebben genoten, heeft de 
stichting laten weten! 

Stichting Vughterstede Vught: € 470,- 
Vughterstede is in Vught goed bekend als aanbieder van ouderenzorg. 
Vanuit de woonzorglocaties Theresia en Elisabeth, maar ook in de 
wijkteams zetten medewerkers en vrijwilligers van Vughterstede zich 
in voor het welzijn van ouderen. Dit doen ze onder meer door het 
organiseren van activiteiten. Door de coronamaatregelen ging er een 
streep door veel van deze activiteiten, terwijl bewoners daar juist nu 
behoefte aan hebben. 

Dankzij de bijdrage van Miles of Pleasure hebben de bewoners van 
Theresia en de seniorenwoningen op 14 april toch kunnen genieten van 
een optreden van zangeres Marie Christien Verstraten. Dit gebeurde 
buiten, in de binnentuin en aan de straatkant van het complex zodat de 
bewoners het optreden vanuit hun eigen woonruimte konden volgen. 



WIJ BEDANKEN 
ONZE SPONSOREN

®



WIJ BEDANKEN ONZE VEILINGSPONSOREN 
EN VRIENDEN VAN DE MILES OF PLEASURE

®

ALIX
T H E  L A B E L

Steve Carlin HET BESTUUR VAN DE
MILES OF PLEASURE



www.milesofpleasure.nl




