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Voorwoord  

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Eenwieleren Nederland. De stichting is opgericht 

om onze inspanningen om het eenwieleren in Nederland te bevorderen, met als “vlaggeschip” het 

jaarlijkse Nederlands Kampioenschap Eenwieleren (NKE), een meer formele basis te geven. Informeel 

hebben de bestuursleden van de stichting zich al jaren ingezet voor het eenwieleren. De stichting 

maakte dan ook een vliegende start, zowel met de ervaring van de bestuursleden, alsook met het 

opgebouwde financiële saldo vanwege de organisatie van het NKE (elk jaar sinds 2010), dat in zijn 

geheel aan de stichting werd overgedragen. 

Het NKE van 2016, het eerste dat formeel onder auspiciën van de stichting werd georganiseerd, was 

een succesvol evenement, zoals eigenlijk elk jaar. Daarnaast hebben we in 2016 de basis gelegd om 

de brede doelstelling van de stichting (kort gezegd: het bevorderen van het eenwieleren in 

Nederland) te realiseren. Zo is er een website opgezet waar we een evenementenkalender kunnen 

bijhouden, technische informatie over het eenwieleren kunnen verspreiden, etc. 

We hopen dat de stichting in de komende jaren een leidende rol kan spelen in het verder op de kaart 

zetten van het eenwieleren.  

 



 

 

 

1.  Verslag van het bestuur 

In 2016 is de Stichting Eenwieleren Nederland opgericht om de zakelijke en juridische aspecten van 

het organiseren van eenwielerevenementen te borgen. De oprichters van de Stichting organiseren 

sinds 2010 op persoonlijke titel evenementen zoals het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren. Het 

inzicht groeide dat het voor de continuïteit van de organisatie en voor het beheersbaar houden van 

de persoonlijke aansprakelijkheid van de organisatoren verstandig was een rechtspersoon in het 

leven te roepen. De oprichters kozen voor de stichtingsvorm. Op 23 maart 2016 werd de Stichting 

Eenwieleren Nederland opgericht ten overstaan van mr. Eddy Dick de Jongh. Als bestuurders zijn 

benoemd Klaas Bil, Circe Klasberg en Jan de Bruijn. Alle drie bleven gedurende heel 2016 in functie. 

Voor de taakverdeling zie hoofdstuk 3.1. Naast de bestuurders is ook Erik De Vleeschouwer intensief 

bij de activiteiten van de Stichting betrokken. Om de financiën te regelen opende de Stichting een 

bankrekening bij de ING Bank. Gemachtigd voor die rekening zijn Klaas Bil en Jan de Bruijn. 

 

1.2  Activiteiten 

De Stichting organiseerde op zaterdag 28 mei 2016 het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren. 

Deze keer werd het gehouden op het Cor Vlemmixcircuit in Breda. Er waren 74 deelnemers, uit 

Nederland, België en Duitsland. Er werd gereden in de volgende categorieen: 

 100 m, standaard eenwieler 

 50 m eenbeen, standaard eenwieler  

 800 m, standaard eenwieler  

 5 km, standaard eenwieler  

 10 km, unlimited 

 IUF slalom, standaard eenwieler  

 10 m langzaam 

 

In 2016 werden Nederlands Kampioen: Eiso Mouwen in de categorie Junioren (m/v, 0-10 jaar), 

Lisanne Boer in de categorie Vrouwen (11+ jaar) en Okke Mouwen in de categorie Mannen (11+ jaar). 

Het NKE is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Ook in 2016 levenden tientallen vrijwilligers 

hun onschatbare bijdrage. Heel veel dank! 

 

Elk jaar wordt er een speciaal T-shirt voor het NKE van dat jaar ontwikkeld. Voor de bedrukking van 

het T-shirt wordt jaarlijks een wedstrijd georganiseerd. In 2016 kwamen er elf ontwerpen binnen. 



 

 

(Oud-)deelnemers en vrijwilligers bij het NKE bepalen in een stemming welk ontwerp wordt 

uitgevoerd. Dit jaar was dat het ontwerp van Rob Haarsma. 

 

In 2016 doneerden we een bedrag van € 25 aan een goed doel dat geld ophaalt door middel van een 

fietstocht naar de top van de Mont Ventoux (in dit geval werd de berg uiteraard per eenwieler 

bedwongen). 

 

In de loop van het jaar werd een domeinnaam geregistreerd en een website ontwikkeld 

(http://stichtingeenwieleren.nl). 

 

2.  Toekomst 

In 2017 zal de Stichting naast het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren activiteiten ontwikkelen 

binnen de doelstellingen zoals die in de oprichtingsakte zijn vermeld. Aangezien er in 2017 in 

Nederland het European Championship Unicycling wordt georganiseerd en meerdere bestuurders 

van de Stichting hier een belangrijke taak in vervullen, gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat te 

verwachten is dat het aantal activiteiten naast het NKE beperkt zal zijn. 

 

3.  Organisatie 

Stichting Eenwieleren Nederland is in 2016 opgericht met als doel 'Het bevorderen en promoten van 

het eenwieleren in Nederland'. 

De Stichting Eenwieleren Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

65631234, RSIN 856194980 en is gevestigd aan de Van den Boschlaan 71 in 6717 ZD Ede.  

Ons bankrekeningnummer is NL49 INGB 0007 2461 05. 

 

3.1  Bestuur 

Het bestuur van Stichting Eenwieleren Nederland bestond de gehele verslagperiode uit drie 

personen. Er is in de oprichtingsakte geen maximale zittingsduur van de bestuursleden vastgelegd. 

 

Voorzitter:  Klaas Bil 

Secretaris:  Circe Klasberg 

Penningmeester: Jan de Bruijn



 

 

 

4.  Jaarrekening 

Het startkapitaal van de Stichting wordt gevormd door het netto-resultaat van de kosten en baten 

van het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren over de jaren 2010 tot en met 2015. In deze 

periode liepen alle inkomsten en uitgaven voor het NKE via de privé-bankrekening van Klaas Bil. 

Medio 2016 is een opstelling gemaakt van eerder genoemd netto-resultaat , ze bijlage 1; het 

positieve saldo is overgemaakt naar de Stichting. Als Bijlage 2 treft u het bankboek over 2016 aan.  

 

Inkomsten 

Inkomsten uit verkoop T-shirts  20,00 

Overige inkomsten  2553,94 

Totale inkomsten  2573,94 

Bestedingen 

Kosten Organisatie  81,33 

Kosten Locatie 509,00 

Kosten T-shirts 367,44 

Kosten Sponsoring 25,00 

Kosten Startnummers 58,56 

Kosten Medailles 72,88 

Toevoeging aan reserves 1459,73 

Totale kosten/bestedingen 2573,94 

 

Activa 

Immateriële vaste activa PM  

Materiële vaste activa PM 

Vorderingen en overlopende activa  0,00 

Liquide middelen  1459,73 

Totale activa 1459,73 

Passiva 

Reserves  1459,73 

Totale passiva  1459,73 

 

De opgebouwde reserves zullen worden gebruikt conform de doelstellingen van de Stichting. 



 

 

 

5.  Begroting 2017 

De begroting voor 2017 bevat in hoofdzaak posten die verband houden met het organiseren van het 

Nederlands Kampioenschap Eenwieleren 2017. 

 

Uitgaven 

Organisatie 250,-   

Locatie  400,- 

Activiteiten  150,- 

T-shirts  400,-  

Publiciteit 200,- 

Startnummers 100,- 

Medailles  200,-   

Materiaal  200,- 

Onvoorzien  300,- 

totaal  2200,- 

 

Inkomsten 

T-shirts  600,- 

Sponsoring  400,- 

Inschrijfgelden  1200,- 

totaal  2200,- 

 

 

De begrote uitgaven kunnen voor ruim 60% worden bekostigd uit de opgebouwde reserves. 

 



 

 

 

Bijlagen 

1. Stichting Eenwieleren Nederland _ Financieel overzicht 2016.xls 

2. Stichting Eenwieleren Nederland _ Bankboek2016.xls 


