BELEIDSPLAN
STICHTING CROSS FOR THE CROCUS
Organiseren van een MTB-Tourtocht die fondsen werft
in de strijd tegen kanker.
De oorsprong:
In het jaar 2010 gestart als wervingsactie voor het Alpe d’HuZes Team Oosterhout met
zijn bakermat in de bossen en heidevelden in en om het Brabantse Oosterhout. In 2011
is de mountainbiketour voortgezet onder de naam “Cross for the Crocus” dat staat voor
de hoop op een “nieuw leven”. De kleur paars staat symbool voor de hoop en de
verwachting dat het goede overwint. De krokus staat symbool voor een (her)nieuw(d)
leven. Krokussen zijn betrouwbare bloemen die elk jaar opnieuw verschijnen en zich
aankondigen als voorbode van de lente en het nieuwe leven.
Bijzonder aan de Cross is haar stiltemoment in het parcours. Hier kan worden stilgestaan
bij dierbaren die met de ziekte kanker werden geconfronteerd. De Cross zal jaarlijks in
Oosterhout plaatsvinden het (voor) laatste weekend van februari.
KERNWAARDES:
Deelnemers inschrijfgelden gaan voor 100% naar het goede doel.
Er is een stilte moment aan het einde van de route.
Na afloop ontvangt elke deelnemer een paarse krokus.
Manier van werken:
 Middels een complete communicatie plan worden deelnemers en middelen
geworven. bestaande uit onder andere Facebook, website, folders persberichten,
mails/nieuwsbrieven etc.
 € 5.000,-- jaarlijks te verkrijgen in geld en of goederen van sponsoren. De
inbreng van bedrijven en donateurs dekken de kosten, de inschrijfgelden gaan
naar goede doelen in de sfeer van Kankerbestrijding.
 Begrote inschrijfgelden € 9.000 en € 10.000. € 10,- per deelnemer met een
maximum van 1250 deelnemers om voor een geode organisatie zorg te dragen.
 Er is een reserve van € 2.000 – 2.500 door het bestuur als ondergrens bepaald.
 Er is een jaarlijkse verdeling van de opbrengst op basis een vooraf vastgelegd
protocol.

INHOUDSOPGAVE
Introductie
Inhoudsopgave & bestuur
Reglement
Protocol verdeling opbrengst editie 2017
Calamiteitenplan
Donaties door de jaren heen

Noodnummer

1.
2.
3.
4.
5.
6.

06- 23829019

BESTUUR
Voorzitter; Jan-Willem Cornelisse,
Vice Voorzitter; Peter van Stratum,
Penningmeester; Johan Westra,
Secretaris; Bas v/d Abeelen,
Leden;
Anouk van Lierop,
Robert Schoormans,
Paul van Thiel,
Bram van Ast,
Maurice van Gils,
Erich Buckers,
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de door hun verrichte werkzaamheden enkel
kosten kunnen worden gedeclareerd. Een ANBI status wordt aangevraagd.

CFTC -2017 Beleidsplan versie 01

Pagina 2

Reglement
1. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande
reglement.
2. Deelname is op eigen risico en pas geldig indien het inschrijfgeld is voldaan.
3. Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot
restitutie.
4. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk
voor deelnemers. Zij zijn herkenbaar aan het stuurbord.
5. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De persoonlijke
gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd en of
gedeeld door de organisatie.
6. Met het accepteren van het stuurbord verklaren deelnemers dat zij voor het
volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een
deugdelijke fiets.
7. Het dragen van een valhelm is gedurende de hele tocht verplicht. Het niet dragen
hiervan leidt tot uitsluiting. Het gedane inschrijfgeld wordt niet teruggegeven.
8. Het karakter van het evenement is een toeristische prestatietocht.
9. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen
geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels en overige gebruikers worden
gerespecteerd.
10. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige
weggebruikers.
11. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel
verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
12. Deelnemers moeten de aanwijzingen van de organisatie en zijn partners
opvolgen. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag van verdere deelname
worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbord worden ingenomen. Deze
deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan een van de volgende editie
van de Cross for the Crocus.
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Protocol verdeling opbrengst editie 2017
Doel
Verdeling van de verkregen inschrijfgelden / netto opbrengst uit de door Stichting Cross
for the Crocus georganiseerde mountainbiketocht.
Uitgangspunt
Het uitgangspunt is de doelstelling om gelden alleen toe te kennen aan erkende
organisaties die strijden tegen kanker dan wel bijdragen aan een draaglijker leven van
kankerpatiënten en hun familieleden. Deze organisaties financieel te steunen in hun
streven om van kanker een chronische ziekte te maken.
Verdeling:
1. Vooraf vastgestelde goede doelen. 60%
1.1
10% komt toe aan het bestuur van de Stichting Cross fort the Crocus hierna te
noemen “Bestuur”. Zij zijn vrij om de verdeling hiervan te bepalen, rekening houdend
met de doelstelling van de “Cross”.
1.2
20% komt toe aan het bestuur van de Stichting Op den Alpe Rijen Zij zijn vrij om
de verdeling hiervan te bepalen, rekening houdend met de doelstelling van de “Cross”.
1.3
20% komt toe aan het bestuur van Inloophuis Oosterhout . Zij zijn vrij om de
verdeling hiervan te bepalen, rekening houdend met de doelstelling van de “Cross”.
1.3
10% komt toe aan het bestuur KWF Oosterhout. Zij zijn vrij om de verdeling
hiervan te bepalen, rekening houdend met de doelstelling van de “Cross”.
2. Evenementen in de strijd tegen Kanker 40%
Zonder vrijwilligers geen Cross for the Crocus. Onze vrijwilligers gaan veelal deelnemen
aan of namen deel aan een evenement dat in het teken staat van de strijd tegen kanker
zoals bijvoorbeeld: Alpe d’Huzes, Colsensation, Stelvio for Life, Hier staat een vergoeding
aan dat doel tegen over. De verdeling van de opbrengst (40%) vindt plaats naar rato
van inzet gedurende het evenement aan de hand van de volgende verdeelsleutel.
- Leden van het kernteam (organisatie):
factor 10.
- Vrijwilligers in het weekend
factor 1.
- De som van vrijwilligers en kernteamleden bepaald de deler.
Aanmelden van evenementen / doelen dient voor 01-01-2017 te gebeuren. In de januari
vergadering zullen de doelen beoordeelt en eventueel goedgekeurd worden.
Uitbetaling
Gelden worden alleen rechtstreeks op het account van het evenement en of organisatie
gedaan. Protocol wordt elk jaar herzien en in de oktober vergadering goed gekeurd.
Slotbepaling
Afwijkingen van bovenstaande bepalingen zijn alleen mogelijk bij goedkeuring door
minimaal 3 bestuursleden van de Stichting Cross for the Crocus.
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Calamiteitenplan editie 2017
1) Verwacht wordt dat er 750-1000 rijders zullen deelnemen. Echter Max 1250.
2) De basisregel is dat iedere deelnemer individueel verantwoordelijk is voor zijn/ haar
eigen veiligheid incl. het waarschuwen van hulpdiensten via 112. Op het stuurbordje dat
elke deelnemer krijgt uitgereikt staat een noodnummer dat ook kan worden gebeld.
3) De organisatie heeft daarnaast de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor alle
deelnemers en leden van de organisatie.
Daarom zijn de volgende maatregelen getroffen:
a) De route is in zones verdeeld om snel te kunnen handelen.
b) Er is EHBO aanwezig op kamphuis Ahoy en verzorgingspost cadettenkamp.
c) Er zijn diverse posten op het parcours die zorgen voor de verkeers- en
parcoursveiligheid.
d) Op de gevaarlijkste verkeerspunten zijn gediplomeerde verkeersregelaars ingezet.
e) Het parcours wordt regelmatig gecontroleerd, zodat evt. ongevallen op het parcours
snel kunnen worden gemeld.
f) De posten stellen zich op de hoogte van hun exacte locatie straatnamen en zijn in
staat om hulpverleners naar de plaats van het slachtoffer(s) te leiden.
g) De posten zijn in bezit van een GSM om indien noodzakelijk hulpdiensten te kunnen
waarschuwen.
h) De Centrale Regie vanuit Kamphuis Ahoy is op 06- 23829019 bereikbaar.
i) Er is een vrijwilligers aansprakelijkheid verzekering afgesloten.
j) Bij een zeer ernstige ongeval zal de organisatie overwegen de tocht af te blazen.
k) Telefoonnummer Amphia Ziekenhuis 0162-5955000
4) Taken van de post:
1. Bezetting 2 of 3 personen die zijn verantwoordelijk voor hun deel van de route.
2. Deelnemers goede kant uit dirigeren en zorgen voor een veilige situatie.
3. Regelmatige controle van parcoursgedeelte waarvoor de post verantwoordelijk is
4. Ongevallen onmiddellijk melden aan EHBO zo nodig zelf 112 bellen
5. Bij schade aan parcours melden aan organisatie.
6. Zone weten en de omgeving verkennen, straatnamen etc. , zodat bij een calamiteit
snel gehandeld kan worden.
7. Tijd noteren eerste deelnemer en laatste deelnemer.
8. Alle pijlen en borden netjes verwijderen en meenemen.

NOODNUMMER 06- 23829019
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Jaar
2016

2015

Begunstigde

€ 1.750,00

Inloophuis Poppys - Oosterhout

€ 2.200,00

Stichting op de Alpe Rijen

€ 2.200,00

Groot verzet tegen kanker

€ 1.150,00

Stichting Koentje

€ 1.500,00

Alp-d6 Team

€ 1.400,00

Hospice Dongen

€ 550,00

Individueel

€ 305,00

Inloophuis Poppys - Oosterhout

€ 500,00

Op den Alpen Rijen
Mont Ventoux

€ 2.700,00
€ 1.100,00

Op de alpe Rijen

2011

€ 1.000,00

Alp-d6 Team Oosterhout AD Benelux

€ 2.500,00

Alp-d6 Team Neerbos

€ 1.000,00

Stelvio-team CFTC (Inloophuis)

€ 2.000,00

2 individuele deelnemers

€ 300,00

KWF Colsensation

€ 270,00

KWF Colsensation

€ 1.350,00

Alp-d6 Op de Alpe Rijen

€ 1.600,00
€ 600,00

Alp-d6 Team Geenbergte hoog

€ 1.000,00

Alp-d6 Team Oosterhout

€ 1.000,00

Alp-d6 team Cross for the Crocus

€ 4.000,00

Alp-d6 Team Oosterhout

€ 2.000,00

Alp-d6 Team Op den Alpe Rijen

€ 2.000,00

Alp-d6 4 individuele deelnemers

€ 1.250,00

Alp-d6 Team Cross for the crocus

€ 5.000,00

Alp-d6 Team op den Alpe Rijen

€ 2.500,00

Alp-d6 4 individuele deelnemers
2010

€ 200,00
€ 2.500,00

Alp-d6 Op en Top Rijen

Alp-d6 2 individuele deelnemers

2012

€ 300,00

Alp-d6 Team Ruitenberg

Alp-d6
2013

€ 3.200,00

Stelvio for life team Pieken en dalen

Colsensation
2014

Bedrag

KWF Oosterhout

Alp-d6 Team Oosterhout
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