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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2013.  
 
In dit jaarverslag worden de gebeurtenissen in 2013 beschreven, zodat u als donateur een 
duidelijk beeld krijgt van wat er allemaal is bereikt in het eerste jaar van de stichting. Ook 
geven we een vooruitblik voor 2014.  
 
In het financiële verslag vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven en een 
toelichting hierop. 
 
We wensen u veel leesplezier en inspiratie om ons werk te blijven volgen en te steunen. 
 
 
Bestuur Stichting VeloVelo 
 
Linda Selhorst 
Marjolein van Wijk 
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Inleiding 
 
De activiteiten van Stichting VeloVelo richten zich op het dorp 
Casat in de Filipijnen. Casat ligt op het eiland Luzon in de regio 
Nueva Viscaya. 
 
Wat vooraf ging aan de start van de samenwerking van 
Stichting VeloVelo en de inwoners van Casat.  
Sinds 1996 ondersteunt bestuurslid Marjolein van Wijk, samen 
met haar familie, een gezin uit het dorp Casat. Dit contact werd 
gelegd en onderhouden via Plan International. Na een aantal 
jaar hulp van Plan International aan de inwoners van Casat, 
stopte deze ondersteuning. Marjolein en haar familie hebben op 
verzoek van de fosterfamilie contact gehouden. Een aantal 
jaren ging dit naar beider tevredenheid. Er waren vaste 
afspraken over de hulp die geboden werd vanuit Nederland. 
Toen de oudste zoon uit het gezin de kans kreeg om met hulp van Marjolein en haar 
familie te gaan studeren, veranderden er een aantal zaken. Er werd vaker om financiële 
ondersteuning gevraagd, zonder dat duidelijk was waar dit daadwerkelijk voor gebruikt 
ging worden.  
 
Het verschil tussen het gunnen van een goede opleiding met de kans op een beter leven 
en het, door het geven van geld, afhankelijk maken, werd steeds groter. Marjolein wilde 
meer structurele hulp bieden aan dit gezin. Samen met studiegenoot Linda Selhorst is zij 
plannen gaan maken om dit gezin te ondersteunen, waarbij het gezin zelf ook een grote rol 
zou spelen in het genereren van inkomsten om zich te kunnen onderhouden. En daardoor 
uiteindelijk de kans te krijgen om zo een zelfstandiger en onafhankelijker leven op te 
bouwen.  
 
De plannen om deze activiteiten bij een stichting onder te brengen werden bedacht en 
uitgevoerd en resulteerden in de oprichting van Stichting VeloVelo op 24 augustus 2010.  
Sinds de start van Stichting VeloVelo is de oudste zoon van het fostergezin, deelnemer 
aan één van de projecten.  
 
Nog altijd wordt een warm contact met dit gezin onderhouden, regelmatig worden 
familienieuwtjes uitgewisseld via brief, sms en mail. De aanvragen om financiële hulp zijn 
niet meer persoonlijk, maar lopen nu via de stichting. Weer tot beider tevredenheid.  
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Missie, visie, doelstelling 
 
Missie 
Ieder mens heeft recht op een zelfstandig en onafhankelijk bestaan. 
 
Visie 
Het uitgangspunt van Stichting VeloVelo is het stimuleren van en begeleiden naar 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen in ontwikkelingslanden, zonder 
onderscheid te maken in geslacht, leeftijd, afkomst en / of geloofsovertuiging. Stichting 
VeloVelo richt zich op individuen met een hulpvraag die niet de mogelijkheid hebben om 
een onafhankelijk en zelfstandig bestaan op te bouwen. Stichting VeloVelo wil dit 
verwezenlijken door een bijdrage te leveren aan het zelfstandig functioneren van mensen 
binnen de leefgemeenschap. 
 
Doelstelling 
Individuen die gemotiveerd zijn en ook de capaciteit hebben, zichzelf in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien en zo een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te kunnen 
bouwen en dit kunnen voortzetten, te ondersteunen. 
 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
Het vermogen van de stichting wordt niet belegd.
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Doelstellingen 2013 
 
Op basis van de ervaringen en gegevens van 2012 zijn voor 2013 de volgende doelen 
opgesteld: 
 
Fondsenwerving 

- Het behouden van de huidige donateurs en tegelijkertijd het werven van nieuwe 
donateurs 
BEHAALD 

- De mogelijkheid van het doen van een schenking via een notaris inzichtelijker maken 
op  de website 
NIET BEHAALD 

 
Projecten 
Basisschool 
Nieuw project Schoolspullen: 

- Ieder kind heeft de beschikking over eigen schoolspullen (tas, potloden en schriften), 
kan zo de lessen goed volgen op school en krijgt hierdoor betere schoolresultaten 

BEHAALD 
 
Bedrijven 

- Mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een kleinschalig atelier. Waarbij 
lokale vrouwen producten kunnen maken die geschikt zijn voor de verkoop 

BEHAALD 
 
Medisch 
Mabel Enero: 

- Mabel voorzien van een andere zit- en of stavoorziening, aangepast op haar 
motorische vermogens 

- Het bezoeken van de kinderarts i.v.m. een check up van de drain om mogelijke 
verstoppingen te voorkomen 

NIET BEHAALD* 
 
* Mabel was niet in Casat, we hebben haar niet kunnen ontmoeten. Ondanks aandringen 
op een consult bij de neuroloog, hebben ouders dit vooralsnog niet gedaan. 
 
Renelene Ferrer: 

- Renelene heeft een gezond lichaamsgewicht  
NIET BEHAALD* 
 
* Het ondergewicht wordt in stand gehouden door de toenemende mate van scoliose, 
waardoor haar ingewanden in de verdrukking komen. Renenele heeft veel moeite met 
slikken.  

 
- De tuberculose is genezen 

BEHAALD 
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Personen 
Dante Miliare: 

- De school neemt het betalen van het salaris van Dante over, zodat Dante zijn baan 
behoudt, hier inkomsten mee genereert en zijn gezin kan onderhouden 

GEDEELTELIJK BEHAALD* 
 
* De school heeft de kosten niet overgenomen, maar wel ondersteuning geboden bij het 
zoeken naar een nieuwe baan. Dit is gelukt en met dit salaris kan Dante zijn gezin 
onderhouden 
 
Scholing 

- Julius zal afstuderen aan de NVSU en een baan zoeken, zodat hij zichzelf en zijn 
familie kan ondersteunen 

BEHAALD  
 
 
Algemeen 

- Aanmelden bij Wilde Ganzen, Share4more en Rotary  
NIET BEHAALD* 
 
* Door de aard van onze projecten, kwamen we hiervoor niet in aanmerking 

 
- Zoeken naar mogelijkheden van nieuwe projecten regio Manilla 

BEHAALD 
 

- Publiciteit 
o Promotie materiaal: nieuwe flyer maken 
o Mogelijkheid om de website in het engels te lezen 
o Filmpjes of fotoʼs op Youtube publiceren 
o Mogelijkheid tot aan- en afmelden voor de nieuwsbrief op de site



 

              
Stichting VeloVelo - Baalder Esch 20 - 7772 JV Hardenberg 

Bestuursverslag 
 
Algemeen 
  
Interne organisatie 
Stichting VeloVelo is op 24 augustus 2010 opgericht door Marjolein van Wijk en Linda 
Selhorst. In 2013 is er een nieuw bestuurslid toegevoegd, Cynthia Binuya. Cynthia is 
Filipijnse en woont in Manila. Ze is al jaren betrokken als contactpersoon en zal als 
bestuurslid de lopende zaken op de Filipijnen behartigen en bij nieuwe projecten een 
eerste aanspreekpunt zijn.  
 
Op 31 december 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen:  
 
Marjolein van Wijk  Voorzitter 
Linda Selhorst  Secretaris en Penningmeester 
Cynthia Binuya  Algemeen bestuurslid  
 
De bestuursleden woonachtig in Nederland kwamen gemiddeld 1x per kwartaal bijeen 
voor een vergadering. Eens in de twee weken werd online een vergadering gehouden met 
alle bestuursleden via Skype.Naast deze bijeenkomsten heeft er regelmatig overleg per 
telefoon, Skype en whats app plaatsgevonden.  
 
Bankrekening: 
Stichting VeloVelo heeft twee (2) bankrekeningen in Nederland, betreffend een lopende en 
een spaarrekening. De lopende rekening wordt gebruikt voor het innen van sponsorgelden 
en donaties en voor betalingen in Nederland en naar de Filipijnen.  
 
Op de Filipijnen heeft Stichting VeloVelo vijf (5) betaalrekeningen, betreffend een rekening 
voor het bestuurslid en voor de projecten Scholing, Voedsel, Medisch en Bedrijven. 
Het bestuurslid op de Filipijnen beheert de rekeningen en brengt verslag uit. 
 
Contactpersoon Filipijnen 
Norla S. Valdez is de contactpersoon voor de projecten Medisch en Scholing. 
Aylin Coloma – del Rosario is de contactpersoon voor het project Voedsel. 
 
De communicatie met de contactpersonen verloopt via email, telefoon, Skype en 
Facebook. 
 
Zowel het bestuur als de contactpersonen op de Filipijnen werkten op vrijwillige basis. 
Alleen de onkosten van de bestuursleden als reis- en verblijfkosten tijdens een 
projectbezoek in Casat op de Filipijnen werden vergoed. Alle kosten die door de 
contactpersonen gemaakt worden ten behoeve van Stichting VeloVelo kunnen 
gedeclareerd worden. 
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Ondersteuning 
Stichting VeloVelo maakte gebruik van verschillende diensten van diverse bedrijven. Deze 
bedrijven stelden hun kennis, tijd, goederen en / of ervaring gratis ter beschikking aan 
Stichting VeloVelo.  
 
Het gaat om de volgende bedrijven: 
 
Sitan Development    - Beheer en hosting website 
CASH Bedrijfssoftware   - Levering boekhoudprogramma 
Administratiekantoor Hendriksen  - Controle boekhouding 
 
Publiciteit 
Website 
Op de website www.velovelo.info werden belangstellenden, donateurs en ondersteunende 
bedrijven op de hoogte gehouden van de activiteiten rondom VeloVelo. Op de website is 
informatie te vinden over de start van stichting, nieuws, de sponsoractiviteiten, de 
projecten en het verloop ervan. Ook konden mensen via de website doneren voor één van 
de projecten.  
 
Mailinglist en de nieuwsbrief 
Donateurs, betrokkenen en belangstellenden werden via een mailinglist op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten rondom de projecten. 
 
In 2013 zijn er vier (4) nieuwsbrieven uitgegeven. De nieuwsbrief werd via een 
adressenbestand per mail verspreid aan familie, vrienden, bekenden en belangstellenden 
van Stichting VeloVelo.  
 
Social Media 

- Stichting VeloVelo was actief op netwerksite Facebook en beheert hier een pagina. 
Op deze pagina worden ʻvriendenʼ van Stichting VeloVelo en ʻvriendenʼ van de 
bestuursleden geïnformeerd over activiteiten en nieuws van de stichting 

- Alle status updates worden ook gepost als tweet op Twitter 
 
Lokale media 
Acties die georganiseerd werden voor VeloVelo werden gepubliceerd in de lokale kranten 
en diverse kerkbladen. 
 
Fondsenwerving 
Particulieren 
0. Bart van Wijk deed mee aan de City Pier City loop en liet zich sponsoren voor VeloVelo: 

de opbrengst was € 25,- 
1. Op de kofferbakmarkt in Wijk aan Zee werd door een aantal collegaʼs van Fysiotherapie 

Hart van Heemskerk spulletjes verkocht. De opbrengst was € 387,35 
2. Diverse éénmalige en periodieke donaties werden gedaan door een groep trouwe 

donateurs 
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Organisaties 
3. De opbrengst van de collecte in de Betlehemkerk uit Hilversum bedroeg € 218,22 
4. De Da Costaschool in Hilversum organiseerde een Fancy Fair doneerde de opbrengst:  
€ 683,- 

5. De Welkomkerk in Rockanje organiseerde een diner en doneerde de opbrengst van  
€ 365,- 

6. De R.K. Basisschool De Rozenbeek uit Velserbroek heeft een sponsorloop gehouden. 
De opbrengst bedroeg € 4323,35,- 

 
Merchandising 
Tijdens het bezoek aan de Filijpijnen zijn er spulletjes aangeschaft die in Nederland tijdens 
markten verkocht worden.  
7. De informatiemarkt van de Bethlehemkerk in Hilversum: €106,55 

 
Bezoeken van de projecten op de Filipijnen  
Het bestuur is in oktober naar de Filipijnen afgereisd en is daar 2 weken geweest. 
 
Tijdens het bezoek in oktober 2013 stonden de volgende activiteiten centraal: 
8. Het bezoeken van de lopende projecten in Casat 
9. Inventariseren van nieuwe kansen rondom het starten van nieuwe projecten 
 
Van dit bezoek is geen reisverslag gemaakt. De verhalen zijn verwerkt in de nieuwsbrief 
van december 2013. U kunt deze nieuwsbrief lezen op de website.  
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Projecten 
 
Alle projecten van Stichting VeloVelo vonden plaats in en rond Casat. De deelnemers aan 
de projecten zijn allen inwoner van Casat. De projecten zijn opgesteld volgens de 
onderstaande werkwijze: 
 
1. Aanmelden van de hulpvraag verloopt via de contactpersoon. De aanvrager ontvangt 

een aanvraagformulier. De aanvrager specificeert zijn/haar aanvraag en maakt een 
schatting van de te verwachten kosten 

2. Het bestuur van Stichting VeloVelo neemt de aanvraag in behandeling en beslist of de 
aanvraag gehonoreerd wordt 

3. De aanvrager wordt via de contactpersoon van de beslissing van het bestuur op de 
hoogte gesteld 

4. De contactpersoon die de rekening op de Filipijnen beheert, ondersteunt de aanvrager 
met de start en het verloop van zijn/haar project door middel van begeleiding en het 
verstrekken van het beschikbare geldbedrag of middelen welke overlegd is met het 
bestuur in Nederland 

5. Tijdens de duur van het project houdt de aanvrager via de contactpersoon in de 
Filipijnen het bestuur in Nederland op de hoogte van de ontwikkelingen. Er vindt 
regelmatig terugkoppeling plaats 

 
In 2013 is er 1 nieuw project bijgekomen: het schoolspullenproject.  
 
De projecten die door Stichting VeloVelo zijn opgezet en ondersteund worden, zijn 
onderverdeeld in 5 hoofdgroepen:  
 

- Basisschool 
- Bedrijven 
- Medisch 
- Personen 
- Scholing 

 
BASISSCHOOL 
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Door onderwijs worden vaardigheden geleerd die de 
rest van een leven gebruikt kunnen worden. Het biedt kinderen een mogelijkheid een 
toekomst op te bouwen. 
  
Bovendien vergroot onderwijs de kans op een baan en daardoor de kans dat een kind als 
hij/zij volwassen is zijn/haar familie kan voorzien in basisbehoeften. 
 
Op de basisschool in Casat zitten 240 leerlingen. De meeste leerlingen wonen in Casat, 
een aantal in de bergdorpen in de omgeving. Een heleboel van de leerlingen komen uit 
arme gezinnen en leven (ver) onder de armoedegrens. Veel van deze kinderen gaan niet 
naar school, omdat ze moeten meehelpen met werken op het land of om voor hun 
broertjes en/of zusjes te zorgen. 

  
Stichting VeloVelo ondersteunt meerdere projecten op de basisschool in Casat. 
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 Voedselproject 
 Doel van het project: 
 De schoolkinderen elke schooldag voorzien van een voedzame rijstmaaltijd. 
 

Verloop van het project 
Er is een nieuwe directrice op de school. Zij heeft de coördinatie van het project 
overgenomen.  
In schooljaar 2012-2013 deden er 60 kinderen mee welke door de directie van de 
school zijn geselecteerd op basis van informatie van ouders en de school.  
Aan het einde van het schooljaar 2012-2013 waren alle kinderen in gewicht 
toegenomen.   
In schooljaar 2013-2014 doen er 48 kinderen mee aan het project. Het lagere aantal 
wordt veroorzaakt doordat een aantal kinderen door de leerkracht gedwongen wordt 
om hout te sprokkelen en zij dit niet willen. Aan het begin van schooljaar 2013-2014 
bleek dat er een aantal kinderen met ondergewicht werden gemeten. De nieuwe 
directrice heeft meer moeite met het leiden van dit project dan de vorige. We 
hebben alle afspraken nog eens doorgenomen en hebben ons vertrouwen 
uitgesproken in de toekomst van dit project. 

 
 Schoolspullen (nieuw project) 
 Doel van het project 

De schoolprestaties van armste kinderen verbeteren door ze te voorzien van 
schoolspullen. 

  
 Verloop van het project 

Aan begin van schooljaar 2013-2014 hebben zij een pakket ontvangen met daarin 
een tas, schriften, potloden, gum, schaar, liniaal. Zo kunnen zij hun eigen 
aantekeningen maken en hierdoor verbeterden hun prestaties.  
 

BEDRIJVEN 
Een goedlopend bedrijf opzetten om in je eigen levensbehoefte te kunnen voorzien is voor 
veel mensen een grote wens. Om dit daadwerkelijk te kunnen doen is een startkapitaal 
nodig. En juist aan een startkapitaal ontbreekt het veel mensen. Door middel van dit 
project wil VeloVelo mensen met de juiste wil en capaciteiten ondersteunen om een 
bedrijf(je) op te zetten; op weg naar een leven van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. 
Stichting VeloVelo werkt met het verstrekken van een renteloze lening. 
 

Opstarten nieuw project 
Tijdens het verblijf in Manila hebben we diverse mogelijkheden onderzocht m.b.t. 
het opstarten van een nieuw bedrijven-project. Er is veel kennis opgedaan en dit zal 
nader uitgewerkt worden.  
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MEDISCH 
Medische zorg is voor de meeste mensen die onder de armoedegrens leven onbereikbaar. 
Makkelijk te verhelpen kwalen hebben vaan een fatale uitwerking omdat er geen geld is 
voor medische hulp.  
Stichting VeloVelo wil mensen ondersteunen die medische zorg nodig hebben en deze 
niet zelf kunnen bekostigen. 
  
 Mabel Enero  
 Verloop van het project 

Er heeft nog geen consultatie van een arts m.b.t. de drain plaatsgevonden, ondanks 
ons advies aan de ouders.  
Mabel kan zelfstandig zitten en met hulp staan. De epileptische insulten blijven 
redelijk onder controle met de medicijnen.  

 
 Renelene Ferrer 

Renelene is een meisje van 8 jaar oud. Zij is het jongste kind in een gezin met 6 
kinderen. Bij Renelene is tuberculose, kwashikwor en ondervoeding vastgesteld. 
Stichting VeloVelo zal de medicijnen financieren, zodat zij minder vaak ziek is en 
daardoor afwezig is op school. 

 
 Verloop van het project 

De gezondheid van Renelene is achteruit gegaan. Haar gewicht neemt niet toe 
ondanks deelname aan het voedselproject. Haar scoliose is fors toegenomen wat 
problemen met de ademhaling en eten tot gevolg heeft. We hebben een afspraak 
met de behandelend arts geadviseerd.  

 
PERSONEN 
Een heleboel mensen in de Filipijnen leven onder de armoedegrens. Ze willen graag hard 
werken om hun gezin / familie een beter leven te geven, maar ze hebben hier geen 
middelen voor. 
VeloVelo ondersteunt de mensen, die wel de wil en de capaciteiten hebben, maar niet de 
juiste middelen, opleiding of netwerk. 
 
 Dante Miliaire 

Dante is een alleenstaande vader van 5 kinderen. De situatie van deze familie is 
nijpend. Stichting VeloVelo zal de familie ondersteunen en vader Dante helpen 
zoeken en behouden van een baan, het financieren van de school van de kinderen 
en het aanbieden van een set kleren en slippers voor de kinderen. 
 
Verloop van het project  
Dante kon ondanks positieve berichten niet blijven op de school. Hij heeft ander 
werk gevonden als conciërge bij de gemeente. Zo kan hij zijn kinderen zelf 
ondersteunen. De vicieuze cirkel is doorbroken.  
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SCHOLING 
Net als in Nederland zijn er kinderen die na de middelbare school verder willen studeren. 
Voor een aantal van deze kinderen in Casat, is dat, wegens het gebrek aan financiele 
middelen, niet mogelijk.  
Stichting VeloVelo wil studenten die de potentie en de wil hebben om verder te studeren 
een kans geven dit te verwezenlijken.  
 
 Julius Ambatali 
 Julius studeert Bachelor of Science in Information Technology aan de   
 Nueva Viscaja State University.  
    
 Verloop van zijn studie 

Julius heeft zijn studie met goed gevolg afgerond en heeft zijn diploma in ontvangst 
genomen. Hij is verhuisd naar Manila en heeft daar een baan gevonden. Hij 
onderhoudt zichzelf en kan ook zijn familie ondersteunen.   
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Doelstellingen 2014 
 
Op basis van de ervaringen en gegevens van 2013 zijn voor 2014 de volgende doelen 
opgesteld: 
 
Fondsenwerving 

- Het behouden van de huidige donateurs en tegelijkertijd het werven van nieuwe 
donateurs 

- De mogelijkheid van het doen van een schenking via een notaris inzichtelijker maken 
op  de website 

 
Projecten 
Basisschool 

- Het continueren van het voedselproject 
 
Bedrijven 

- Het opstarten van een nieuw bedrijfje volgens het principe van micro krediet  
 
Medisch 
Mabel Enero: 

- Het financieren van de kosten van de medicijnen 
 
Renelene Ferrer: 

- Duidelijkheid krijgen over de gezondheidstoestand van Renelene 
- Het financieren van de kosten van voedingssupplementen 

 
Algemeen 

- Aanmelden bij Wilde Ganzen, Share4more en Rotary  
- Zoeken naar mogelijkheden van nieuwe projecten regio Manilla 
- Publiciteit 

o Promotie materiaal: nieuwe flyer maken 
o Mogelijkheid om de website in het engels te lezen 
o Filmpjes of fotoʼs op Youtube publiceren 
o Mogelijkheid tot aan- en afmelden voor de nieuwsbrief op de site
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Financieel verslag 
 
De financiële jaarstukken zijn in een apart document verwerkt. Dit document is te vinden 
op onze website.  
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Begroting 2014 
 
  UITGAVEN 

  
INKOMSTEN 

Algemeen         

Kantoorbenodigdheden  €50,00       
Verzendkosten  €50,00       

Promotie  €300,00       

Reis- en verblijfkosten contactpersoon €500,00       

Algemene kosten €250,00       
Bankrente en -kosten  €350,00       

Reis- en verblijfkosten bestuur  €3.000,00   Giften besteed  €3.000,00 

  
 

    
 Merchandising  €200,00   Merchandising  €450,00 

  
 

    
   

 
  Donaties algemeen €1.000,00 

  
 

  Opbrengst acties €750,00 

  
 

    
 Projecten 

 
  Projecten 

 Bedrijven €500,00   Bedrijven  €500,00 

  
 

    
 Basisschool 

 
    

 Voedsel  €4.000,00   Voedsel  €3.500,00 

  
 

    
 Medisch  

 
   Medisch 

 Mabel Enero €400,00   Mabel Enero €.500,00 
Renelene Ferrer €500,00    Renelene Ferrer € 500,00 

  
 

    
 Onvoorziene projecten €500,00    Onvoorziene projecten € 500,00 

  
 

    
   

 
    

   €10.600,00     €10.7000,00 
          

          
          

BALANS  € 100,-       

 
Bedragen zijn in euroʼs.



 

              
Stichting VeloVelo - Baalder Esch 20 - 7772 JV Hardenberg 

NAWOORD 
 
Trots en tevreden kijken we terug op het derde volle jaar van Stichting VeloVelo. In dit 
derde jaar is er een eenmalig nieuw project gestart. De projecten die al eerder zijn gestart, 
hebben we verbeterd en waar nodig bijgestuurd.  
 
Zonder een vaste groep trouwe donateurs, enthousiaste familie en vrienden die allerlei 
activiteiten georganiseerd en uitgevoerd hebben en professionals die hun kennis, kunde 
en tijd beschikbaar hebben gesteld, zou Stichting VeloVelo niet bereikt hebben wat er tot 
nu bereikt is. Natuurlijk horen hier ook de eenmalige donateurs bij.  
 
We willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage, groot of klein, aan Stichting 
VeloVelo! 
 
Bestuur Stichting VeloVelo 
Cynthia Binuya 
Linda Selhorst 
Marjolein van Wijk 

 


