Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland

Verslag bestuur 2013

maart 2014

Geachte begunstigers,
In 2013 hebben we ons kruit droog gehouden, wetend dat daar in dit jaar verandering in
gaat komen. Er is geen begunstigersbijeenkomst geweest in 2013, maar dat maken we
dit jaar goed; zie de uitnodiging hieronder.
Naast dit bestuursverslag ontvangt u een Financiëel verslag 2013.
Website, ANBI status
Sinds de tweede helft van 2013 werkt het bestuur aan een eigentijdse aanwezigheid: u
kunt ons vinden op www.RijwielpadenGooienEemland.nl. Met dit initiatief voldoen we
bovendien aan de informatie verschaffing die hoort bij de ANBI status.
De stichting kent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) een gunstige fiscale
behandeling, waardoor schenkingen en erfenissen zonder inhoudingen ten goede komen
aan het doel van de stichting: het rijwielpadenbestand in Gooi en Eemland. Voor u
betekent de ANBI status dat een gift binnen fiscale voorwaarden (geheel) aftrekbaar is.
Indien u overweegt nu of in de toekomst een (extra grote of periodieke) bijdrage te doen,
kunt u ons ook benaderen.
2014 – 100 jaar rijwielpaden in het Gooi en Eemland
Het jaar 2014 staat in de schijnwerpers als het jubileumjaar waarin we vieren dat al 100
jaar toeristische rijwielpaden in het Gooi en Eemland door particulier initiatief bestaan.
Oorspronkelijk door de steun van de provincies en diverse Noord-Hollandse en
Utrechtse gemeenten, en niet in de laatste plaats door de vele leden van de voormalige
vereniging en nu door de steun van de begunstigers van de stichting. In totaal werd in de
loop van de jaren een padenbestand van ca. 111 km. opgebouwd.
Nog steeds is sprake van aanpassingen aan dit padenbestand, zij het dat er feitelijk geen
ruimte meer is voor grote nieuwe paden. Maar gerichte kleine uitbreidingen, zoals het
pad over de Natuurbrug Crailo en het Pad langs het Laarder Wasmeer, laten zien dat
wijzigingen mogelijk zijn. Zo komt er volgend jaar een nieuwe Natuurbrug Laarderhoogt
over de A1 ter hoogte van het Tergooi Ziekenhuis, locatie Gooi-Noord, met wederom een
rijwielpad en de daarvoor benodigde nieuwe aansluitingen. De stichting is van plan
hieraan een bijdrage te doen.
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Uitnodiging en aanmelding
De feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan van onze rijwielpaden vieren we op
zaterdag 24 mei met een speciaal programma in goede samenwerking met het Goois
Natuurreservaat en Fietsgilde ‘t Gooi. Zie de programma details op de achterkant van uw
titelblad. U kunt op de achterzijde of via onze website aangeven voor welk
onderdeel/delen u aanwezig zult zijn. Graag ontvangen we uiterlijk zaterdag 26 april
(Koningsdag) uw respons retour.
Begunstigers die hun e-mail adres hebben opgegeven ontvangen begin april nog een
digitale herinnering voor de festiviteiten op 24 mei aanstaande.
Het e-mail adres kunt u alsnog opgeven door het ingevuld retourneren van het
titelblad of door gebruik maken van een Contact-bericht op onze website
www.RijwielpadenGooienEemland.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Jan Willem Gast, voorzitter
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