
 
Handvest Insurance Cycle Tour 

De Insurance Cycle Tour is een geweldig evenement met een fantastisch doel, dat georganiseerd wordt door 
gedreven mensen! Jaarlijks willen wij weer zo veel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. We doen dit 
met elkaar, vrijwilligers, deelnemers en sponsoren. 

Onze missie en kernwaarden 

In de verzekeringswereld wordt men vaak geconfronteerd met slachtoffers en patiënten als gevolg van 
ongevallen, ziekten of anderszins. In de strijd om te revalideren, re-integreren en/of weer beter te worden, 
ervaren zowel patiënten, slachtoffers als hun dierbaren een groot gevoel van hulploosheid of eenzaamheid. 
Om deze mensen op een juiste wijze te helpen en bij te staan zijn er veel zeer kundige instanties met een 
goede reputatie. De stichting Insurance Cycle Tour heeft als doel om die instanties te ondersteunen. 

De Insurance Cycle Tour is opgericht met als doel om iedereen uit de verzekeringswereld met elkaar in contact 
te brengen en hen in beweging krijgen op een sportieve manier. Dit doen we door met zoveel mogelijk mensen 
steeds weer de grenzen van het mogelijke te verleggen en bij te dragen aan het goede doel. 

De Insurance Cycle Tour is gegrondvest op de absolute overtuiging dat je de grootst mogelijke voldoening 
bereikt als je je met hart en ziel inzet voor een ander. Onder het motto ‘connecting and in motion’ willen we 
iedereen uit de verzekeringsbranche op een informele manier met elkaar in contact laten komen door te 
bewegen voor het goede doel.  

Onze missie 

Het bevorderen van de revalidatie, re-integratie en ondersteunen van slachtoffers en patiënten  als gevolg van 
een ongeval of ziekte door het steunen van vakbekwame zorgverleners, instanties die de juiste hulp kunnen 
bieden aan deze mensen.  

Onze kernwaarden 

Stichting Insurance Cycle Tour hanteert hierbij de volgende kernwaarden: 

1. Antistrijkstokbeleid: de organisatie garandeert dat de opbrengst van door de deelnemers bijeengebrachte 
sponsorgelden volledig en zonder aftrek van onkosten toekomen aan het geformuleerde doel van de 
stichting. 

2. Geen bestuurder, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enig stoffelijk voordeel uit de stichting en zij 
garanderen hier intrinsiek en integer mee om te gaan. 

3. De stichting blijft onafhankelijk en verbindt zich niet blijvend aan wie of wat dan ook. Dit betekent 
bijvoorbeeld ook dat de stichting geen exclusiviteit verleent aan 1 sponsor of deelnemer. 

4. De stichting houdt in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de deelnemer voor ogen. 
5. We gaan zorgvuldig en respectvol en vanuit de volledige gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaar met 

vrijwilligers en deelnemers om. 
6. Vrijwillig is niet vrijblijvend: het is belangrijk op elkaar te kunnen bouwen en om bij te dragen wat past 

binnen je vermogens, waarbij onze doelen steeds leidend zijn. 
7. Jaarlijks wordt gestreefd naar een maximum 10% van alle sponsorinkomsten als reserve in de stichting te 

brengen om de continuïteit van het evenement te borgen. 
8. Bij beëindiging van de Stichting zullen alle overblijvende gelden, onder aftrek van de kosten van liquidatie 

ten goede komen van een goed doel dat door het dan zittende bestuur zal worden bepaald. 
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