
              

 

           Beleidsplan 2019  van Stichting Roparunteam 356 De Betuwe Runners 

 

1- Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Roparunteam 356 De Betuwe Runners. 

Het plan is mede opgesteld in het kader van de ANBI regeling. 

In onderstaand beleidsplan, vastgesteld per 20 november 2018, legt het bestuur van 

de stichting De Betuwe Runners het actuele beleid vast. 

Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. 

 

2- Doelstelling van de Stichting 

2.1 Statutaire doelstelling 

De stichting heeft ten doel het ondersteunen, bijeenbrengen en faciliteren van een 

hardloop- en fietsteam, met begeleiders en overige ondersteuners, mede doch niet 

uitzonderlijk ten behoeve van deelname (van een team) aan de door stichting Roparun 

gevestigd te Schiedam georganiseerde estafetteloop, genaamd: Roparun, ten behoeve 

van mensen met kanker alsmede het organiseren van activiteiten, acties, collectes en 

het aantrekken van sponsoren ten behoeve van het hierboven gemelde doel en 

overige door de Stichting Roparun nagestreefde goede doelen; 

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door (het faciliteren van) 

deelname aan de Roparun en overige evenementen en acties.  

 

2.2 Afwezigheid winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst omwille van 

de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met activiteiten behaalde 

opbrengsten, ten doel laat komen aan doelen uit haar doelstelling. 

 

2.3 Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 12.3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden 

besteed ten behoeve van een ANBI instelling en in overeenstemming met het doel van 

de Roparun te worden bestemd. 

 

 

 



 
 

 

3- Missie en visie 

Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden 

toegevoegd aan het leven. Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement 

Roparun wordt toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen 

aan het motto van Roparun. Het leveren van een sportieve prestatie met als doel het 

ophalen van geld ten behoeve van mensen met kanker ligt aan de basis van het besluit 

het lokale Roparun team 356 op te richten. De stichting moet continuïteit bieden aan 

het Roparun team 356 De Betuwe Runners. 

 

4- Strategie 

De stichting faciliteert het Roparunteam 356 dat jaarlijks deelneemt aan de Roparun 

van Hamburg naar Rotterdam tijdens het Pinksterweekend. 

Om de organisatie van dit evenement te financieren en de goede doelen te sponsoren 

worden lokaal evenementen georganiseerd om donateurs en sponsoren te werven. 

Hiervoor worden particulieren, verenigingen en bedrijven benaderd. 

Donaties kunnen plaatsvinden via de website van stichting de Roparun ten gunste van 

team 356 De Betuwe Runners. Overige donaties en sponsorbedragen worden 

rechtstreeks op de bankrekening van stichting Roparun team 356 verwerkt. 

 

5- Financiën 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de 

stichting. Er kan geen (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting 

als ware het eigen vermogen. De bestuursleden van de stichting ontvangen, conform 

artikel 3.5 van de statuten, geen beloning voor hun werkzaamheden.  

De financiële verantwoording wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 

met jaarrekeningen door de penningmeester verzorgd. 

 

6- Activiteiten 

Belangrijkste activiteit is deelname aan de jaarlijkse Roparun van Hamburg naar 

Rotterdam tijdens het Pinksterweekend van 7 t/m 10 juni 2019 

Organisatie van lokaal hardloopevenement Rondom de Heerlijkheid op 11 mei 2019. 

Organiseren van teambijeenkomsten ter motivatie van teamleden. 

Organisatie van sportevenementen in samenwerking met scholen en verenigingen. 

 



 
 

 

7- Rechtsvorm, organisatie en contactgegevens 

Roparunteam 356 De Betuwe Runners is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

Organisatievorm:    stichting 

KvK nummer:     73058084 

De stichting is opgericht op:   8 november 2018 

Banknummer (IBAN):     NL52 INGB 0008 7430 52 

Fiscaal nummer (RSIN):    859337558 

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) . . . . . . . . . . . 

Vestigingsplaats:     gemeente Buren 

Werkgebied:      gemeentes Neder Betuwe en Buren 

Postadres:       De Peel 7  4041 EK Kesteren 

 

Het bestuur van Stichting Roparunteam 356 De Betuwe Runners bestaat uit: 

 

Voorzitter:      Karl Maier 

Secretaris:      Kees van Klaarbergen 

Penningmeester:     Nanja te Velde 

 

Informatie over de stichting is te vinden op: www.debetuwerunners.nl 

Contacten met de stichting bij voorkeur via: info@debetuwerunners.nl 

 

http://www.debetuwerunners.nl/
mailto:info@debetuwerunners.nl

