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Strategie & Beleid 
 

Kernprincipes en uitgangspunten van de Stichting NYR 

De Stichting NYR heeft ten doel het geheel belangeloos inzamelen van gelden ten 

behoeve van Stichting Ronald MC Donaldhuis – Sophia Rotterdam, middels het roeien 

van New York naar Rotterdam over de Noord Atlantische Oceaan. De sponsorgelden 

dienen zowel om een ruimte te realiseren voor de Stichting Ronald MC Donaldhuis – 

Sophia Rotterdam in het Sophia Kinderziekenhuis / Erasmus MC te Rotterdam, alsmede 

om de kosten te dekken die samenhangen met de roeitocht van New York naar 

Rotterdam. Alle sponsorgelden zullen, na aftrek kosten roeitocht, ter beschikking worden 

gesteld aan de Stichting Ronald MC Donaldhuis — Sophia Rotterdam, alsmede het 

aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al 

hetgeen in de ruimste — zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. Het grootste deel van de kosten voor de roeitocht zitten 

besloten in materiële zaken zoals een oceaanroeiboot plus toebehoren. Deze materiele 

waarde wordt na de roeitocht te gelde gemaakt door de Stichting NYR middels verkoop / 

verhuur aan andere oceaanroeiteams. Deze gelden worden direct ter beschikking gesteld 

aan de Stichting Ronald MC Donaldhuis — Sophia Rotterdam. De Stichting NYR heeft niet 

ten doel het maken van winst. 

 

Visie en missie van de Stichting NYR 

Onze visie is: “Ieder mens verdient een veilige haven!”. Teneinde deze visie gestalte te 

geven, hebben we besloten er voor te zorgen dat in het Sophia Kinderziekenhuis / 

Erasmus MC te Rotterdam een ruimte (“huiskamer”) ingericht wordt waar het ziekenhuis 

kan worden ontvlucht en waar een gezin weer even het gezin kan zijn.  

 

Onze missie is: “Zorgdragen dat die huiskamer er komt door in 60 dagen 6.000 km van 

New York naar Rotterdam te roeien om 600.000 euro in te zamelen.” 

 

Met deze roeitocht willen we Nederland aan ons verbinden en laten zien waar we als 

roeiteam toe in staat zijn. Het doel en het middel waarmee we ons doel willen bereiken is 

uitdagend. Geheel zelfvoorzienend, wat betekent dat er geen begeleidingsboot voor 

ondersteuning of bevoorrading meevaart. 



Beleid / te verwachten werkzaamheden van de Stichting NYR 

 

1. Het verwerven van sponsorships en partnerships middels: 

- Donaties (financieel) uit het bedrijfsleven 

- Donaties (financieel) van particulieren 

- Donaties (goederen en diensten in natura) uit het bedrijfsleven en van (semi) 

overheidsinstellingen. 

2. Alle voorbereidingen die nodig zijn om de oceaanroeitocht te kunnen realiseren, zoals: 

- Opleidingen 

- Aanschaf oceaanroeiboot en toebehoren 

- Vaardigheden opdoen 

- Fysieke en lichamelijke trainingen 

 

Sponsorgelden zullen verkregen worden doordat de stichting het bedrijfsleven zal 

benaderen ten einde financiële donaties binnen te halen. Tevens zal er getracht worden 

om vanuit het bedrijfsleven en (semi) overheidsinstellingen diensten en/of goederen in 

natura gesponsord te krijgen. Te denken valt aan kleding en voeding om de beoogde 

roeitocht te kunnen realiseren, informatie teneinde de juiste koersen te varen en het 

volgen van opleidingen en trainingen. Tenslotte zullen er PR-campagnes gekoppeld aan 

crowdfunding acties op touw worden gezet. 

 

De overige werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het onderzoeken en 

aanschaffen van een oceaanroeiboot, het volgen van allerhande opleidingen en trainingen 

op nautisch gebied, het opdoen van allerhande vaardigheden omtrent gebruik van 

middelen en de oceaanroeiboot en het volgen van trainingen op het mentale en fysieke 

vlak.  

 

Beschikking over en beheer van het vermogen van de Stichting NYR 

De Stichting beschikt over één bankrekening. Iedere maand wordt ten behoeve van de 

Raad van Toezicht een overzicht van de inkomende en uitgaande gelden gemaakt. Zie 

bijgevoegd financieel overzicht van de Stichting tot heden (31 mei 20220). De beide 

inkomende geldstromen (website en rechtstreeks per bank) zijn actueel en worden 

getoond op de homepage van de website. Alle afspraken en financiële verplichtingen 

dienen door minimaal twee bestuursleden goedgekeurd te worden. 

 

Er worden door de Stichting NYR géén uitkeringen verstrekt aan leden van het Bestuur 

en/of leden van de Raad van Toezicht. Alle door de stichting binnen gehaalde 

sponsorgelden worden geheel belangeloos, met aftrek van de benodigde gelden om de 

oceaanroeitocht te kunnen realiseren en eventuele onkosten, ter beschikking gesteld aan 

de Stichting Ronald MC Donaldhuis – Sophia Rotterdam.  

  

De leden van het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting NYR 

zullen zelf geen eigen financiële middelen inzetten om het project te realiseren. De leden 

van het Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zullen enkel investeren in tijd. 

  



Bestuur 

Het bestuur van de Stichting NYR bestaat uit: 

- John Opmeer  : Voorzitter 

- Gerhard ter Maat  : plv. Voorzitter 

- Marcel Nijland  : Secretaris 

- Chris van Amersfoort : Penningmeester 

- Paul Kuiphof   : Lid 

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van de Stichting NYR bestaat uit: 

- Hans van Dolderen  : Voorzitter 

- Michel Weber  : Vice-Voorzitter 

- Edwin Veekens  : lid Raad van Toezicht 


