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algemene informatie Stichting Cycling Peloton Orange
de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
de wijze van verwerving van inkomsten
het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Algemene informatie Stichting Cycling Peloton Orange
De stichting is opgericht in December 2019 te Rotterdam. De Stichting is
ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KVK Nummer: 76724190). Het
bestuurd van de stichting bestaat uit een voorzitter (Marie-Louise Calame), een
secretaris (Tamara Meulman) en een penningmeester (Lilian Maters - de Groen).
Het bestuur verricht haar werkzaamheden voor de stichting geheel belangeloos.
Meer informatie over de stichting is te vinden op de website:
www.pelotonorange.cc, op instagram @Pelotonorange. Aanvullende informatie
kan worden opgevraagd via pelotonorange@gmail.com

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
Peloton Orange wil in Nederland maar ook daarbuiten, aandacht creëren voor het
vrouwenwielrennen. Zodat we jonge meiden inspireren om te gaan fietsen en
hun dromen na te jagen. Zodat er meer gelijkheid komt tussen mannen en
vrouwen in het wielrennen. En zodat er wellicht, ooit, weer een echte Ronde van
Frankrijk voor vrouwen op de wielerkalender prijkt. Kort samengevat is het doel
het bevorderen van de wielersport voor jonge meisjes, dames en gelijkheid
creëren tussen mannen en vrouwen in het wielrennen.
Om de publiciteit hiervoor te generen gaan wij in 2020 voor de eerste keer met
een groep van 10 Nederlandse dames de Tour de France fietsen. Wij fietsen het
gehele parcours, één dag voor de mannen uit. Ons doel is om hier een jaarlijks
evenement van te maken in de toekomst.

De wijze van verwerving van inkomsten
De inkomsten worden verworven door middel van Sponsoring. Sponsoren
krijgen in ruil hiervoor media aandacht, voorlichtingen etc. Daarnaast maakt
Peloton Orange ook gebruik van crowdfunding om inkomsten te generen.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Peloton Orange heeft een begroting gemaakt voor de deelname aan de Tour de
France 2020. Deze begroting wordt hieronder in detail toegelicht. Eventueel
overgebleven gelden zullen in kas blijven van de Stichting en zullen worden
gebruikt bij de deelname van de Tour de France in 2021.

Budget Tour de France 2020

€

Explanation

Accommodation

~ € 11k

€ 25 per person per night

Meals

~ € 17k

€ 37,50 per person per day

Sports nutrition

~ € 4k

€ 19 per rider per day

Clothing

~ € 9k

3* full kit per rider, one shirt per rider & staff

Transport

~ € 12k

Cars, fuel, toll

Volunteer allowance

~ € 7k

Volunteer allowance € 1.000 per staff member

Other

~ € 3k

Spare parts, admin costs, etc.

Contingency provision

~ € 3k

5%

Totaal

€ 66k

