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Beloningsbeleid 
Onze bestuursleden ontvangen geen enkele financiële beloning voor hun (bestuurs-) taken. Ook 
de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk dan wel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen 
geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van onze stichting. 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 
ROAd4energy is een stichting die zich inzet voor het inzamelen van financiële middelen ter 
bestrijding van energiestofwisselingziekte. De opbrengst van de stichting komt volledig ten goede 
aan het onderzoek ter bestrijding van energiestofwisselingziekte.  

De wijze van verwerving van inkomsten 
ROAd4energy organiseert jaarlijks met medewerking van ruim 150 vrijwilligers op de derde 
zondag van september de mountainbiketocht Groesbeeks Gruwelijkste. Deelnemers betalen een 
bedrag voor deelname aan deze tocht. In dit bedrag zit naast een bedrag voor de kosten van de 
tocht, een bijdrage voor het goede doel. 
 
Daarnaast ondersteunen wij initiatieven van derden om middelen voor ons in te zamelen of 
organiseren wij (mede) activiteiten van en voor bedrijven in ruil voor sponsoring voor ons goede 
doel. 
 
Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
Ieder jaar wordt het volledige vermogen, na een reservering voor de opstartkosten voor een 
volgende editie voor Groesbeeks Gruwelijkste, uitbetaald voor ons goede doel. In de jaarrekening, 
die gepubliceerd wordt op de website, wordt verantwoording afgelegd over het beheer en de 
besteding van ons vermogen.  
 



Activiteiten 2020 
Door de maatregels van overheid m.b.t. de bestrijding van Covid-19 heeft er geen editie van 
Groesbeeks Gruwelijkste plaatsgevonden. Hierdoor zijn er nagenoeg geen inkomsten geweest. In de 
zomer hebben wij een drietal Strava event gehouden. Deelnemers kochten hiermee o.a. een garantie 
op deelname voor de volgende editie. 
 
Op onze facebookpagina www.facebook.com/ROAdEnergy/ kunnen alle activiteiten van de stichting 
gevolgd worden. 
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