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1

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN
1.1

VOORWOORD RVC

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen de jaarstukken aan waarin de jaarrekening over 2019-2020 is
opgenomen. De directie van Ropament B.V. stelt de jaarstukken op; DRV Accountants & Adviseurs heeft
de jaarrekening gecontroleerd en voorziet de jaarrekening van een goedkeurende controleverklaring.
Namens de Raad van Commissarissen heeft ondergetekende de jaarrekening besproken met de
Manager Bedrijfsvoering en de Accountant op 17 november jl. Op basis hiervan heeft de Raad van
Commissarissen geconcludeerd dat de jaarstukken voldoen aan alle voorschriften en eisen van goede
governance en transparantie. Het schetst een goed en compleet beeld van de prestaties, risico's en
gebeurtenissen waar de Raad van Commissarissen toezicht op houdt.
De Raad van Commissarissen stemt in met de jaarrekening. Tijdens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders d.d. 14 januari 2021 zal de jaarrekening ter vaststelling aan de aandeelhouders worden
voorgelegd. De Raad van Commissarissen stelt voor dat aan de directie decharge wordt verleend voor
het gevoerde beleid, dat aan de Raad van Commissarissen decharge wordt verleend voor het gehouden
toezicht en dat de jaarrekening wordt vastgesteld.

Het Toezicht
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert de directie bij het vaststellen en het
behalen van de strategische doelstellingen. Als gevolg van verschil van inzichten tussen de toenmalige
leden van de RvC, de Aandeelhouder en de directie van Ropament BV, hebben de toenmalige RvC leden
na overleg met de Aandeelhouder hun functie op 12 januari 2020 per direct neergelegd.
Aangezien op dat moment niet direct een nieuwe RvC aangesteld kon worden heeft het bestuur van
Stichting Roparun in de hoedanigheid van enig Aandeelhouder de toezichthoudende taak op zich
genomen. Hiermee is de gecreëerde governance structuur met een expliciete scheiding van
zeggenschap tussen Ropament BV en Stichting Roparun komende te vervallen. Als gevolg hiervan
kwalificeert Ropament BV zich voor haar aandeelhouder niet langer meer als deelneming zonder invloed
van betekenis maar als groepsmaatschappij. Dit heeft tot gevolg dat de financiële verantwoording van
Ropament B.V. met ingang van 1 augustus 2019 wordt meegeconsolideerd in de geconsolideerde
jaarrekening van Stichting Roparun.
Op 17 juni 2020 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Rob Langezaal als nieuwe
voorzitter Raad van Commissarissen benoemd.

Taakopdracht
De in 2018 gekozen governance structuur blijkt erg ingewikkeld te zijn voor de kleine en informele
organisatie die Ropament BV is. Vandaar dat de Algemene Vergadering aan Rob Langezaal heeft
gevraagd het functioneren van de huidige governance structuur te beoordelen en te adviseren over een
meer toekomstbestendige vorm. In afwachting van de resultaten van deze opdracht is Rob als voorzitter
benoemd. Invulling van de reeds ontstane vacatures leden RvC zullen afhankelijk van de uitkomsten van
de aanvullende opdracht nader worden ingevuld.
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Samenstelling
De heer Robertus Gerardus Johannes Langezaal, voorzitter (1958, Nederlandse nationaliteit)
Commissaris sinds juni 2020
Termijn loopt tot juni 2024
Hoofdfunctie(s):
Directeur, eigenaar LanBon BV
Lid Raad van Toezicht AFM
Directie adviseur Burgy Restauratiebouwbedrijf
Partner bij IMK Sparren BV
Nevenfunctie(s):
Mevrouw Irma Alexandra Kenter, voorzitter (1968, Nederlandse nationaliteit)
Commissaris sinds 2018
Termijn tot 12 januari 2020
Hoofdfunctie(s):
Directeur Mobiliteit & Milieu, Provincie Zuid-Holland
Nevenfunctie(s): n.v.t.
De heer Jurjen Frans Bouwens, vicevoorzitter (1969, Nederlandse nationaliteit)
Commissaris sinds 2018
Termijn tot 12 januari 2020
Hoofdfunctie(s):
Directeur-eigenaar Buoyancy
Directeur-Grootaandeelhouder Forensics & Finance BV
Directeur-Grootaandeelhouder Serron Beheer BV
Nevenfunctie(s):
Lid Kascontrolecommissie Stichting TOV
Lid Kascontrolecommissie Ring Pass Delft
(Jeugd)Hockeytrainer Ring Pass Delft
Redactielid van Waarde Magazine, Nederlands Instituut voor Register Valuators
Mevrouw Stephanie Joanne Antoinette ter Borg (1983, Nederlandse nationaliteit)
Commissaris sinds 2018
Termijn tot 12 januari 2020
Hoofdfunctie(s):
Directeur Partijbureau VVD
Nevenfunctie(s):
Raad van Toezicht Stichting Cirkeltoezicht
Algemeen bestuurslid Stichting Samenwerkende Mediapartijen Rotterdam
Mevrouw Eliane Schoonman (1958, Nederlandse nationaliteit)
Commissaris sinds 2019
Termijn tot 12 januari 2020
Hoofdfunctie(s):
Directeur-eigenaar Issues Management Institute
Nevenfunctie(s):
Voorzitter Bestuur HBO Argus
Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance
Code en zoals is vastgelegd in “Regelement van Directeur en Raad van Commissarissen”.
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Benoeming en selectie
De leden van de RvC worden benoemd voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Kandidaten die
worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals
weergegeven in de opgestelde profielschets.

Evaluatie
Door de hiervoor geschetste wijziging in de Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar
geen zelfevaluatie plaatsgevonden. In afwachting van de uitkomsten van de aanvullende opdracht van
de Voorzitter van de RvC zal een evaluatie van de RvC op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden.

Vergaderingen
De Raad van Commissarissen heeft in 2019/2020 twee keer vergaderd. Alle vergaderingen van de Raad
van Commissarissen zijn in aanwezigheid van de directie gehouden. Voorafgaand aan elk reguliere
vergaderingen hield de Raad van Commissarissen besloten overleg. Alle commissarissen, met
uitzondering van Mevrouw Kenter, zijn bij de twee vergaderingen geweest. In geen van de
vergaderingen is een afvaardiging van de Vrijwilligersraad aanwezig geweest. Buiten de genoemde
vergaderingen is regelmatig contact geweest tussen de voorzitter, de andere leden van de RvC en de
directie.

Bestuurdersbeloning
Het statutaire bestuur van Ropament B.V. bestaat uit één natuurlijke persoon, de Directeur, Wiljan
Vloet. De Directeur wordt benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen door de Algemene
Vergadering.
Het beloningsbeleid heeft primair tot doel een beloning aan de statutaire directeur te betalen die zowel
qua hoogte als structuur zodanig is dat een gekwalificeerde en deskundige bestuurder kan worden
aangetrokken rekening houdend met de doelstelling van de B.V. Ondanks dat Ropament B.V. geen CBF
keurmerk heeft, heeft de Raad van Commissarissen bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de
vaststelling van de beloning van de directeur de Regeling Beloning directeuren van Goede Doelen
Nederland (www.goededoelennederland.nl) gehanteerd. De regeling geeft aan de hand van
zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Ropament
leidde tot een BSD-score van 375 punten met een maximaal jaarinkomen van €111.345 (1 fte voor 12
maanden). De beloning van de directeur blijft binnen het geldende maximum.
De raadsleden ontvangen vacatiegeld gesteld op €1.500,- per jaar welke overeenkomt met de maximale
vrijwilligersvergoeding (2018).

Slotwoord
Zoals hierboven reeds is vermeld, ben ik als voorzitter Raad van Commissarissen pas sinds kort
betrokken bij de organisatie. Op het moment van aantreden was reeds het besluit genomen dat het
evenement Roparun in 2020 helaas moest worden afgezegd. Dat was een moeilijk maar onontkoombaar
besluit.
Ondanks dat de teleurstelling groot was bij de medewerkers, teams, vrijwilligers en alle andere
betrokkenen is iedereen hard aan de slag gegaan om de schade voor de organisatie zo beperkt mogelijk
te houden en te focussen op wat nog wel mogelijk was binnen de gestelde Corona-maatregelen. Het
resultaat van hard werken, grote mate van betrokkenheid en een professionele aanpak heeft geleid tot
minimale kosten, ca 300 teams die zich in juni al voor het evenement Roparun 2021 hadden opgegeven
en een opbrengst van ca twee miljoen euro voor Stichting Roparun.
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Met dezelfde energie is nu gestart aan Roparun 2021 wat wederom een uitdagend jaar gaat worden.
De impact van het afgelasten van de Roparun 2020 op de exploitatie van Ropament B.V. was groot. Om
een inschatting te kunnen maken van de continuïteitsrisico’s van de BV, is een scenario analyse
uitgevoerd, welke door DRV accountants is beoordeeld. Hieruit bleek dat Ropament B.V. vooralsnog ook
in een stress scenario over voldoende liquide middelen beschikt, mits een eventueel ontstaan tekort
door de Stichting Roparun worden aangezuiverd. Aangezien de BV en de Stichting in hoge mate
afhankelijk van elkaar zijn, heeft het bestuur van Stichting Roparun hiermee ingestemd, tot een
maximaal bedrag van € 362.500.
Natuurlijk zullen we zolang Covid-19 onder ons is, afhankelijk zijn van de geboden mogelijkheden maar
aan inzet van alle betrokkenen zal het niet liggen. Het evenement Roparun 2021 gaat door: maar in
welke vorm?
Rob Langezaal
Voorzitter Raad van Commissarissen Ropament BV

14 januari 2021
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2

BESTUURSVERSLAG ROPAMENT B.V. 2020
2.1

VOORWOORD DIRECTEUR

Terugkijken op een memorabel jaar: 2020. De 29e editie van het evenement Roparun stond als vanouds
gepland in het Pinksterweekend. Direct na het afronden van de editie in 2019 is er gestart met de
voorbereidingen. De doelstellingen waren positief ingesteld: Ropament zou het recordbedrag van 2019
weer gaan verbreken.
Om de doelstelling te behalen werd onder andere de Duitse startlocatie van Hamburg naar Bremen
verplaatst, waardoor er 100 kilometer route uitgestippeld kon worden in de provincies Groningen en
Friesland. Dit leverde niet alleen positieve reacties op onder de bestaande teams -de Duitse route had
niet eerder zoveel inschrijvingen- maar ook van buiten de organisatie kon Ropament rekenen op
enthousiasme. Nieuwe doorkomststeden gingen aan de slag om de teams feestelijk te kunnen onthalen.
Begin 2020 zag het er, met deze nieuwe ontwikkelingen en 333 definitieve teaminschrijvingen, positief
uit om 6 miljoen euro op te gaan halen voor Stichting Roparun. Helaas werd in verband met COVID-19
maatregelen op 16 maart het besluit genomen om het evenement Roparun 2020 af te gelasten.
Dit betekent niet dat Ropament achterover is gaan leunen in afwachting van het evenement Roparun
2021, maar extra inzet heeft getoond door te kijken naar wat er nog wèl mogelijk was in deze situatie.
Zo is er gewerkt aan alsnog zoveel mogelijk geld voor Stichting Roparun ophalen, de (annulerings)kosten
beperken, teams behouden voor een volgende editie en het definitief maken van partnerships. En met
resultaat. Er is ruim twee miljoen euro opgehaald voor Stichting Roparun, Ropament heeft alle
overeenkomsten kosteloos kunnen annuleren, ruim 300 teams hebben aangegeven in 2021 te willen
deelnemen èn er is een contract afgesloten met een nieuwe hoofdsponsor: Coöperatie DELA.
Ropament maakte zich in 2020 sneller dan ooit op voor de voorbereidingen van de volgende editie.
COVID-19 of niet: de dertigste editie van het evenement zal plaatsvinden in 2021. Als organisatie is het
belangrijk ook in tijd van tegenslag de koers te behouden. Ropament blijft kijken naar die stip op de
horizon: Stichting Roparun is onmisbaar in het palliatieve landschap.
Het belangrijkste doel voor Ropament zal dus ook in 2021 zijn: een zo hoog mogelijke opbrengst
realiseren voor Stichting Roparun. Dat betekent het organiseren van het evenement Roparun in 2021, in
welke vorm dan ook. In de zomer van 2020 is gestart met onderzoeken van welke mogelijkheden er zijn
binnen eventueel beperkende maatregelen in binnen- en buitenland.
Er zal continu rekening gehouden moeten worden met het betrokken houden van alle stakeholders. De
belangrijkste stakeholder vraagt extra aandacht: de teams. Zij moeten niet alleen betrokken, maar ook
zo veel mogelijk ontzorgd worden. Ropament wil zorgen dat de dertigste editie van het evenement
Roparun in 2021 alle aandacht krijgt. Ook al is er eenmalig een aangepaste variant van het evenement
nodig, zo veel mogelijk mensen moeten (opnieuw) kennismaken met de tradities, feestelijkheden en
emoties die bij het evenement Roparun horen.
Schiedam, 14 januari 2021
Wiljan Vloet
Directeur Ropament B.V.
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2.2

INTERNE ORGANISATIE

In 2017/2018 is een vernieuwde organisatiestructuur juridisch volledig doorgevoerd. Inmiddels begint
deze steeds meer vorm te krijgen.

Portefeuillehouders
Er zijn zes portefeuilles gedefinieerd, Finishlocatie, Route en Veiligheid, Locatie Frankrijk, Locatie
Duitsland, Logistiek en Communicatie. Elk aangestuurd door een portefeuillehouder. De portefeuilles
bevatten weer diverse onderdelen, die ieder worden aangestuurd door een projectleider (eventueel
ondersteund door een coördinator), waaronder vervolgens de overige vrijwilligers vallen.

Directeur

Vrijwilligersraad

Kantoor
Finish

Route en Veiligheid

Frankrijk

Duitsland

Logistiek

Communicatie

Finish

ACT

Start Parijs

Start Bremen

Logistiek

Voorlichting

Finish

Calamiteit-en

Start Parijs

Steunpunt
Duitsland

Logistiek

Pers

Finish

Checkpoints
Frankrijk

Steunpunt
Frankrijk

Start
Almelo

Logistiek

Foto

Checkpoints
Duitsland

Video

Motor

Promo

Route

Radio

Verkeer

Internet
Webredactie

Organigram vrijwilligersorganisatie Ropament B.V.

Vrijwilligersraad
De vrijwilligersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers van het evenement
Roparun in de ruimste zin van het woord. Zij heeft overleg met de Directeur en de
Vrijwilligerscoördinator van Ropament. De vrijwilligersraad heeft dit jaar onder andere advies gegeven
over zaken als vrijwilligershandboek, vrijwilligersvergoedingen en het vrijwilligersbeleid.
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Kantoor en personeel
Het kantoor werd begin september uitgebreid met een medewerker PR. Helaas heeft deze door
persoonlijke omstandigheden in februari al afscheid genomen. In verband met de afgelasting van het
evenement is besloten de wervingsprocedure om deze functie op te vullen, te staken. Er zal herzien
worden wanneer er een mogelijk moment ontstaat om opnieuw een medewerker aan te nemen. De
huidige verdeling van de functies op kantoor is te zien in onderstaande tabel.

FUNCTIE
Statutair directeur

NAAM
Wiljan Vloet

FTE
1,0

Manager Bedrijfsvoering

Karin Oele

0,9

Coördinator Communicatie

Jitske Versteeg-Keegel

0,9

Medewerker Communicatie

Max van de Ven

0,8

Vrijwilligerscoördinator

Marianne Varekamp

1,0

Administratief Medewerker

Jolanda van der Velde

1,0

Management Assistent

Francisca Olsthoorn

0,9
TOTAAL

6,5

Overzicht functies en aantal FTE Ropament B.V.
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2.3

DOELSTELLINGEN ROPARUN 2020

Roparun (Ropament B.V. en Stichting Roparun) kennen een gezamenlijke doelstelling voor de lange
termijn: Roparun wil onmisbaar zijn in het palliatieve landschap.
Op basis van deze centrale doelstelling formuleert Ropament B.V. ieder jaar haar doelstellingen. Het
resultaat van het jaarlijkse doel is niet te meten binnen de organisatie Ropament, maar bij haar
opdrachtgever: Stichting Roparun. In 2020 was dit doel:

6 miljoen euro opbrengst realiseren voor Stichting Roparun.
Vervolgens zijn hier de volgende strategische doelstellingen aan gekoppeld:
a) inschrijving van 340 teams voor het evenement Roparun;
b) de landelijke bekendheid van Roparun vergroten door een langer stuk route door NoordNederland te realiseren;
c) meer inkomsten genereren door het opbouwen van commerciële partnerships;
d) de samenwerking tussen kantoor en vrijwilligers optimaliseren.

A) Inschrijving van 340 teams voor het evenement Roparun
Automatisering
Om de drempel van inschrijven voor Roparun zo laag mogelijk te maken, voor zowel potentiële als
bestaande teams, is het van belang om dit proces zo makkelijk mogelijk te maken. Zo verliepen de
inschrijvingen, direct vanaf de opening van het Roparunjaar op 1 augustus 2019, via het nieuwe online
teamportaal. Dit portaal is gebouwd door IT-partner Luminis Rotterdam. De introductie is volledig naar
tevredenheid verlopen, het overgrote deel van de teamcaptains lukte het om zonder hulp de
inschrijving compleet te maken. De uitrol van deze eerste fase was vooral gericht op een beter
beveiligde omgeving voor de verwerking van donaties en het voldoen aan de wettelijke Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook voor
teamleden zijn er extra functies ten opzichte van het voorgaande portaal, wat direct verbetering
toonde.
Gezien het tijdsbestek was het niet mogelijk
om op 1 augustus alle gewenste functies te
introduceren, dus werd er een tweede fase
ingepland om te werken aan het portaal.
Ook een gebruikerspanel met een aantal
teamcaptains is hierbij betrokken. Hoewel
deze update al enige tijd klaarstaat om in te
voeren, is deze om diverse redenen
uitgesteld en zal deze in 2021 gedaan
worden.
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Kantoor uitbreiden met PR-medewerker
Om meer potentiële deelnemers te bereiken is het belangrijk dat Roparun werkt aan haar (landelijke)
naamsbekendheid. Hiervoor is het kantoor uitgebreid met een PR-medewerker voor 24 uur per week.
De medewerker is half september gestart met als belangrijkste opdracht om meer (gratis) publiciteit te
realiseren rondom de goede doelen van Stichting Roparun. Iedere maand worden er nieuwe projecten
bekendgemaakt die kunnen rekenen op steun van de stichting.
Dit betekent dat we als organisatie een constante
nieuwswaarde kunnen realiseren, niet alleen regionaal,
maar ook landelijk. Zo heeft de PR-medewerker aan een
medianetwerk gebouwd en diverse publicaties kunnen
realiseren.
Door persoonlijke omstandigheden is de functie door de
medewerker per 1 februari opgezegd en is de zoektocht
naar een nieuwe medewerker gestart. In verband met de
afgelasting van het evenement is deze zoektocht voor
onbepaalde tijd gepauzeerd.

Teams meer en meer ontzorgen
Om teams te werven én te behouden is het van belang om de deelname voor hen zo makkelijk mogelijk
te maken. Dankzij de toevoeging van de PR medewerker kan de Communicatiemedewerker zich meer
richten op deze taken. Dit is bijvoorbeeld gerealiseerd door het verstrekken van zo veel mogelijk
relevante informatie aan teams.
Een uitwerking hiervan zijn de
teambijeenkomsten, waar het
algemene, plenaire gedeelte is
uitgebreid met de mogelijkheid tot het
volgen van verdiepende workshops. Zo
kunnen deelnemers kiezen om
specifieke extra informatie te
ontvangen. Ook is de website
praktischer ingedeeld door een sectie
‘deelnemersinformatie’ toe te voegen,
waarbij gezocht kan worden naar
antwoorden op vele praktische vragen.
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B) De landelijke bekendheid van Roparun vergroten door een langer stuk route door Noord Nederland te realiseren.
Route door Noord-Nederland
Door de jaren heen is de naamsbekendheid van Roparun steeds toegenomen. Echter blijft de
naamsbekendheid in regio’s waar de route van het evenement niet doorheen loopt, achter ten opzichte
van de regio’s waar het evenement wel in het Pinksterweekend te zien is. Zo rees de vraag: ‘Kan er meer
route door Nederland gerealiseerd worden?’.
In 2012 heeft de organisatie besloten om naast Parijs, een tweede startlocatie in Duitsland toe te
voegen om de groeiende wachtlijst voor het evenement Roparun een plek te geven. Zo'n 7 jaar later en
het Duitse startpunt is een vast onderdeel van het evenement Roparun met jaarlijks meer dan 100
deelnemende teams. De Duitse wegen worden als fijn ervaren en het feit dat je als team relatief snel in
Nederland bent, is een pluspunt. Daar beginnen de doorkomstfeestjes namelijk echt. De aanmeldingen
van Duitse teams waren, ondanks de enthousiaste inzet van een aantal vrijwilligers, niet wat de
organisatie ervan verwachtte. Aangezien de bestaande route door Nederland met haar
doorkomstfeesten erg populair is, was de meest voor de hand liggende actie om voorafgaand aan de
Nederlandse doorkomsten een extra stuk route door Noord-Nederland op te zetten.

Verplaatsen startlocatie
Een extra stuk route door Noord-Nederland realiseren, is alleen mogelijk door de route door Duitsland
in te korten. Het verplaatsen van de startlocatie van Hamburg naar Bremen (zo’n 100 kilometer dichter
bij de grens) zou zo’n 100 kilometer aan routemogelijkheden opleveren. De uiteindelijke startlocatie
werd gevonden iets ten westen van de stad Bremen, in Oldenburg.
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Samenwerking opzetten nieuwe doorkomstlocaties
Na de bekendmaking van de vernieuwde startlocatie en route kon de organisatie gelukkig rekenen op
positieve reacties. Het enthousiasme bleef niet alleen binnen de organisatie, maar verspreidde zich al
snel daarbuiten. Dat kwam goed uit, aangezien het doel van deze aanpassing het vergroten van de
naamsbekendheid in deze regio is. Bijvoorbeeld in Groningen, waar niet lang na deze aankondiging al
mensen contact met de organisatie zochten om een doorkomst in de stad te organiseren. Natuurlijk
werd er ook vanuit de organisatie contact opgenomen met mogelijke samenwerkingspartners in deze
streek. Dit resulteerde in gesprekken met allerlei gemeentes en potentieel nieuwe doorkomstcomités,
maar ook met goede doelen langs de route en via Roparunsponsor Office Center ook bij FC Groningen,
waar zij hoofdsponsor zijn. Alles bij elkaar zorgde de inzet voor een recordaantal inschrijvingen op de
Duitse route, maar liefst 121 teams.

C) Meer inkomsten genereren door het opbouwen van commerciële partnerships.
Hoofdsponsor: zichtbaarheid
Een hoofdsponsor kan een evenement niet alleen financieel ondersteunen, maar ook een actieve
samenwerking bieden. Door gebruik te maken van elkaars bekendheid zou dit bijvoorbeeld meer
publiciteit kunnen genereren. Zo startte de zoektocht naar een sponsor met een landelijke uitstraling,
een organisatie die het evenement Roparun een warm hart toedraagt en een langdurige samenwerking
aan wil gaan. Na een uitgebreid voortraject kon Ropament op 2 juni trots de nieuwe hoofdsponsor
bekend maken. Coöperatie DELA zou in ieder geval de komende drie jaar in deze rol deel uit maken van
de run op het leven.

Ondanks dat het evenement
Roparun dit jaar niet door kon gaan,
was voor DELA geen twijfel om de
samenwerking van start te laten
gaan. De heer de Jong, directeur
DELA: “Natuurlijk vinden we het
ontzettend jammer dat er in 2020
geen Roparun is. Maar voor onze
beslissing om dit jaar hoofdsponsor
te worden, maakte het geen verschil.
We vinden palliatieve zorg enorm
belangrijk, dat hangt niet af van één
niet gelopen estafette.”

DELA gaat de samenwerking met Ropament ook intern grootschalig oppakken. In 2020 lag de nadruk op
het uitwerken van ideeën en medewerkers werven voor de editie van 2021. Vanaf 2021 gaan
medewerkers helpen om het evenement Roparun verder uit te breiden. De Jong: “Het belang van samen
herinneringen creëren, geldt ook intern. Samen sponsors werven, trainen en meedoen zorgt voor een
herinnering voor het leven. Zo’n ervaring versterkt onze aantrekkelijkheid als werkgever.”
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Sponsoren: geen kortingen maar cash
Van de huidige sponsoren is het overgrote deel ook leverancier en steunt op die manier het evenement.
Voor meer financiële zekerheid is het wenselijk dat er ook sponsoren zijn die een bedrag sponsoren in
plaats van producten of diensten. Een mooi eerste resultaat hiervan is ook in 2020 gerealiseerd: DSW
Zorgverzekeraar verbindt zich voor drie jaar aan Ropament.

DSW staat bekend als verzekeraar die weinig geld besteedt aan reclame, maar tekent bij Ropament toch
een sponsorcontract voor een periode van drie jaar. Adjunct-directeur Jako Papac van DSW: “Wij
hebben maar een bescheiden marketingbudget, omdat wij altijd beseffen dat dit premiegeld is van onze
verzekerden. Als je dat dus uitgeeft aan sponsoring proberen we daar altijd een win-win situatie van te
maken. Iets wat goed is voor ons, maar ook goed is voor de zorg. Het evenement Roparun is daar een
evident voorbeeld van.”
Collectief inkopen
Door de jaren heen zijn er vele leveranciers geweest die het evenement hebben voorzien tijdens het
evenement. Een aantal zijn decennialang meegegroeid, op andere gebieden was er voor iedere locatie
een andere leverancier aangenomen. Altijd is er gewerkt met leveranciers die bereid zijn om een stapje
extra te zetten voor het evenement als goede doelenorganisatie, in welke vorm dan ook. Toch werd het
besluit genomen om te onderzoeken of het groter uitbesteden van bepaalde zaken zou kunnen leiden
tot meer voordeel. Denk bijvoorbeeld aan eenzelfde leverancier voor voorzieningen op de beide
startlocaties èn de finishlocatie. Ook faciliteiten onderweg kunnen misschien beter landelijk, of zelfs
internationaal geregeld worden in plaats van met meerdere leveranciers te werken, om zo een
financieel voordeel te behalen. In 2020 is gestart met dit onderzoek en naar verwachting zijn in 2021 de
eerste resultaten hiervan zichtbaar.

D) Samenwerking strategisch kantoor en uitvoerende vrijwilligers optimaliseren.
Ontwikkelingssessies medewerkers kantoor
Het kantoor heeft diverse strategische sessies gedaan om de onderlinge samenwerking te verbeteren.
Door te kijken waar de sterke punten van de collega’s liggen en hoe je deze kunt inzetten om
gezamenlijk tot de beste resultaten te komen. Door hier bewust bij stil te staan is er meer onderling
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begrip gegroeid en is het duidelijk hoe onderlinge samenwerking een constant relevant punt is om
gezamenlijk te bespreken.
Ontwikkeling vrijwilligersbeleid
Een organisatie met inmiddels meer dan 500 vrijwilligers vraagt om een beleid omtrent vrijwilligers,
maar door de snelle groei van de organisatie is dit nog niet eerder vastgesteld. Met de komst van de
Vrijwilligerscoördinator in 2018 is ook de start voor dit document gemaakt, die in 2020 is afgerond. Het
beleid kan worden omschreven als ‘Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen de
organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een zodanige
manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden’ (Heinsius, 1998).
Het document is vanuit strategisch oogpunt opgesteld, wat
automatisch vroeg om een meer uitvoerende vertaling. Om een
brug te slaan naar de uitvoerende vrijwilligers is er besloten tot
de ontwikkeling van een toegankelijke ‘meetlat’ voor de
vrijwilligers van Ropament. Dit document is op dit moment nog
in ontwikkeling en zal in de loop van 2021 worden
gepubliceerd.
Verbindingsmogelijkheden zoeken
De Vrijwilligerscoördinator hield zich al actief bezig met het verbeteren van de verbinding met
vrijwilligers. Door de afgelasting van het evenement is dit punt nog hoger op de agenda komen te staan.
Dit heeft ertoe geleid dat er regelmatig enquêtes worden gehouden onder vrijwilligers om hun mening
en ideeën te inventariseren, om deze mee te laten wegen in het maken van beslissingen. Om de
betrokkenheid te vergroten is er ook gekeken naar het verbeteren van de communicatie binnen de
organisatie.
Belangrijke conclusie hierin is het gelijktijdig
informeren van alle belanghebbenden binnen en
buiten de organisatie, zodat alle betrokkenen zich
gelijkwaardig behandeld voelen. Ook is er
onderzocht of er alternatieve mogelijkheden zijn
om vrijwilligers te informeren, waarvan inmiddels
de eerste actie is ondernomen met het uitrollen
van speciale Facebookgroepen.
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2.4

TERUGBLIK RESULTATEN

De voorbereidingen voor het evenement Roparun 2020 liepen voorspoedig en de prognose voor het
behalen van de doelstellingen zag er aan het begin van het jaar met 333 ingeschreven teams positief uit.
In februari verschenen er steeds meer berichten in de media over het COVID-19 virus wat inmiddels ook
in Europa en in Nederland meerdere keren werd geconstateerd. Op 12 maart kregen we in Nederland
de eerste maatregelen opgelegd, onder andere een verbod op evenementen groter dan 100 personen.
In de loop van de week werd steeds duidelijker dat deze maatregelen niet zomaar voorbij zouden zijn,
het zag er zelfs naar uit dat de maatregelen strenger zouden worden.
Het verloop van de situatie zorgde logischerwijs ook voor een oploop aan vragen zowel binnen de
organisatie, maar ook van buitenaf. Naast deelnemers, wilden ook vrijwilligers, doorkomsten en
leveranciers weten of en hoe het evenement Roparun 2020 door zou gaan. Er werden dan ook
uitgebreid adviezen ingewonnen en er werd veelvuldig onderling besproken. Uiteindelijk is in overleg
met opdrachtgever Stichting Roparun op maandagochtend 16 maart de knoop doorgehakt om het
evenement Roparun 2020 niet plaats te laten vinden.
Direct daarna is gestart met de communicatie naar alle stakeholders. Er werd gereageerd met
teleurstelling, maar veel begrip voor de situatie. Ook gaven veel betrokkenen aan ‘opgelucht’ te zijn, om
te weten waar ze aan toe zijn en hierop actie te kunnen ondernemen in plaats van nog langer af te
wachten.
Door deze beslissing zag voor Ropament het behalen van de doelstellingen voor 2020 er plots niet erg
rooskleurig uit. De organisatie ging aan de slag met de volgende vragen:
- Kunnen we alsnog zo veel mogelijk geld voor Stichting Roparun ophalen?
- Kunnen in de reeds afgesloten overeenkomsten met leveranciers kosten beperkt worden?
- Kunnen we de teams behouden voor een volgende editie?
- Kunnen we de partnerships die in onderhandeling zijn nog doorzetten?
Inkomsten voor Stichting Roparun
Begin maart stond de tussenstand met donaties op bijna 1,3 miljoen. Na het afgelasten van het
evenement viel de teller zo goed als stil en was de verwachtte zes miljoen die deelnemers gingen
ophalen voor de stichting plotsklap mijlenver. De teams, vaak ook nog met teamleden die werkzaam
waren in een vitale baan, hadden veel aan hun hoofd. Door de onzekerheid over de gehele situatie had
het ophalen van geld voor velen niet meer de hoogste prioriteit. Aan Ropament de taak om de teams te
motiveren en inspireren om, ondanks de geldende maatregelen, toch nog zo veel mogelijk gelden op te
halen en over te maken naar de stichting.
Als extra motivatie is toegezegd dat deze opbrengsten opgeteld worden bij de teamopbrengsten van
2021, om zo de teams die gingen voor een podiumplek voor de hoogste opbrengst erbij te betrekken.
Indien mogelijk, kunnen zij dus in 2021 op het Slotfeest worden gehuldigd voor de hoogste opbrengst
2020/2021.
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Daarnaast is er in de communicatie extra aandacht besteed aan de goede doelen van Stichting Roparun.
Alles bij elkaar heeft dit geleid tot een eindopbrengst voor Stichting Roparun van circa 2,1 miljoen euro.
Niet in de buurt van het streefbedrag. Maar alsnog een bedrag om, als organisatie van een evenement
wat niet plaats heeft gevonden, trots op te zijn.
Kostenbesparing Ropament
Ook is er direct gekeken naar de mogelijkheden om afspraken, bestellingen en contracten met
leveranciers voor het Pinksterweekend af te zeggen. Op dit moment kon Ropament de vruchten plukken
van de investering in relatiebeheer met haar leveranciers. Vanuit alle betrokken partijen werd er zeer
ruimhartig omgegaan met het opzeggen van de gemaakte afspraken. Kosteloos mochten orders worden
geannuleerd, contracten een jaar worden doorgeschoven en/of kwamen annuleringskosten te vervallen.
Dit alles heeft ertoe geleid dat Ropament niet onnodig kosten heeft hoeven maken ten behoeve van het
evenement.
Teams behouden
De loyaliteit van deelnemers is van groot belang voor Ropament. Ieder jaar kan er gerekend worden dat
minimaal zo’n 80% van de deelnemers zich opnieuw inschrijft voor het volgende jaar. Nu alle
deelnemers voor 2020 wegvielen, verviel ook deze zekerheid. Om de teams betrokken te houden is
onder andere communicatie ingezet, bijvoorbeeld door inzet van nieuwsbrieven, social media en zelfs
een live uitzending tijdens het pinksterweekend, om het ‘Roparun-gevoel’ laten leven bij de deelnemers.
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Administratief gezien kreeg ieder team de mogelijkheid om door te geven of zij hun inschrijving wilden
door schuiven naar 2021 of liever een deel van het inschrijfgeld terug te ontvangen. Via een nieuwsbrief
konden teamcaptains van de betreffende teams hun keuze doorgeven in een online portaal. Het was
dan ook een geruststellende en bijzondere prestatie om op 1 juli 2020 te kunnen vermelden dat 303
teams de inschrijving wilden doorschuiven voor deelname in 2021. Deze loyaliteit en het vertrouwen
geeft Ropament een mooi uitgangspunt om een volgend evenement op te gaan bouwen.
Partnerships opzetten
Vanuit Ropament werd er gewerkt aan het zoeken van mogelijke sponsoren om langdurige partnerships
mee op te bouwen. Het sponsoren van een evenement wat niet plaatsvindt, is natuurlijk weinig
aantrekkelijk voor commerciële partijen. Dit zorgde wederom voor een extra uitdaging, maar door
uitgebreid in gesprek te gaan met partijen waar al het contact al opgebouwd was, bleken er nog wel
mogelijkheden te zijn.
Zo besloot Coöperatie DELA na maandenlang overleg en het afstemmen van
(communicatie)doelstellingen dat het partnership met Ropament nog steeds een goede match zou zijn.
Al was het in 2020 in minder zichtbare mate, sprak DELA het vertrouwen uit om de samenwerking voor
meerdere jaren aan te gaan. Zo werd in juni het contract voor hoofdsponsor van Ropament officieel
ondertekend.
Ook zorgverzekeraar DSW was bereid om een meerjarig sponsorcontract te ondertekenen om het
evenement Roparun te steunen. Het vertrouwen van commerciële partijen in de organisatie en de
continuïteit van het evenement zorgden hiermee ook voor een positieve uitstraling naar alle
stakeholders van Ropament.
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2.5

ACTIVITEITEN

Doelenavond 12 oktober 2019
De jaarlijks terugkerende Doelenavond vond dit jaar plaats in het Wereldmuseum in Rotterdam. Een
prachtige locatie om goede doelen, doorkomststeden, vrijwilligers en overige genodigden samen te
laten komen voor een diner. Tijdens deze bijeenkomst werden onder andere de doorkomststeden van
het evenement Roparun 2019 bekend gemaakt. De prijswinnaars voor 2019 waren als volgt:

1
2
3
4

Frankrijk
Zele
Oud-Beijerland
Ossendrecht
Antwerpen

Duitsland
Ede
Almelo
Zutphen
Lienden

Geldbedrag Stichting
€ 45.000
€ 22.500
€ 12.500
€ 7.500

Naast de prijzen voor de verschillende Roparundoorkomsten werd er ook nog een doel verrast op het
podium. Het Familiehuis Daniel den Hoed kreeg als klapper van de avond te horen dat ze een extra
bijdrage van € 1.500.000 ontvangen van Stichting Roparun om de bouw van het nieuwe Familiehuis te
realiseren.
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Teambijeenkomst 1 december 2019
De eerste teambijeenkomst van het jaar voelt altijd weer speciaal, deze keer was het extra bijzonder
vanwege de nieuwe locatie: de Doelen in Rotterdam. Ropament is een 3-jarige samenwerking
aangegaan met de Doelen als locatiepartner voor alle evenementen en bijeenkomsten die door het jaar
heen worden georganiseerd.

Voor deze bijeenkomst waren alle nieuwe teams uitgenodigd om geïnformeerd te worden over het
aankomende evenement en specifieke workshops te volgen van ervaren teamleden en vrijwilligers. Op
deze manier kunnen de nieuwe deelnemers zo goed mogelijk worden voorbereid op wat zij kunnen
verwachten. Je kon een speld horen vallen in de zaal toen een deelnemer zijn persoonlijke Roparunverhaal deelde. Zo verlieten de deelnemers niet alleen met veel informatie, maar ook met enthousiasme
en motivatie de bijeenkomst.
Nieuwjaarsborrel 8 januari 2020
De nieuwjaarsborrel vond plaats in de Korenbeurs in Schiedam. Een mooie locatie vlakbij het
Roparunkantoor. De Vrijwilligerscoördinator opende de avond om vervolgens het woord te geven aan
Wiljan Vloet, Directeur van Roparun en de heer Lamers, burgemeester van Schiedam. Zij proostten met
de ruim honderdvijftig aanwezige vrijwilligers op het nieuwe jaar en het vooruitzicht van een mooi
Roparunweekend in mei.
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Doorkomstenbijeenkomst 1 februari 2020
Op zaterdagochtend waren om 11 uur alle doorkomstcomités uitgenodigd op het kantoor in Schiedam.
Met een volle zaal begon het programma met terugblik op de evaluatie van vorig jaar en algemene
informatie over het evenement Roparun 2020 zoals de nieuwe route door Noord-Nederland, een
schatting van de doorkomsttijden en andere ontwikkelingen.
Na een gezellige lunch vervolgende het programma met specifieke informatie over veiligheid tijdens een
doorkomst en administratieve informatie over de financiering en overige ondersteuning van de
doorkomsten. Vervolgens werd rond 14.30 uur de dag afgesloten en vertrokken de aanwezigen vol
motivatie en informatie weer naar huis.

Teambijeenkomst 8 februari 2020
De tweede teambijeenkomst is toegankelijk voor alle teams, voor veel deelnemers het eerste moment
van het jaar dat ze aanwezig zijn bij een Roparunevenement. Deze energie is goed voelbaar en de teams
komen in grote getalen naar de bijeenkomst toe.

Een kleine 1000 Roparunners heeft de zaterdagochtend gebruikt om op de hoogte te raken van alle
nieuwe Roparun regelgeving en meer te horen over de goede doelen. Voor deze editie was Guusje
Eijbers, directrice van Stichting Bedtime Stories aanwezig om te vertellen over de ondersteuning van
Stichting Roparun die ze hebben ontvangen en hoe zij hiermee zieke kinderen helpen. Aanvullend was
er mogelijkheid om een verdiepende workshop bij te wonen.
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Vrijwilligersbijeenkomst 4 maart 2020
Zo’n 200 vrijwilligers kwamen in de Doelen in Rotterdam bij elkaar voor de jaarlijkse
vrijwilligersbijeenkomst. Het programma startte om 19 uur speciaal voor vrijwilligers die zich nieuw
hadden aangemeld in 2020. Vervolgens startte om 20 uur het algemene programma waarbij alle
vrijwilligers aanwezig waren. Er werd hier informatie verstrekt over de komende editie en ook werden
alle jubilarissen in het zonnetje gezet.

Jan van Echten

25 jaar

Henk Timmers

25 jaar

Maurice Kieneker

25 jaar

Ed Dekker

20 jaar

Annette van Eijk-Morel

20 jaar

Rien Lindsen

20 jaar

Jan Karel Smits

20 jaar

Leonard Davids

15 jaar

Sandy Graafmans

15 jaar

Mike Krijgsman

15 jaar

Dirk Oomsen

15 jaar

René Toonen

15 jaar

Doorkomstenbijeenkomst 18 april 2020
Heeft helaas niet plaats kunnen vinden in verband met COVID-19 maatregelen.
Kick off 25 april 2020
Heeft helaas niet plaats kunnen vinden in verband met COVID-19 maatregelen.
Teambijeenkomst 9 mei 2020
Heeft helaas niet plaats kunnen vinden in verband met COVID-19 maatregelen.
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Roparun 30 mei t/m 1 juni 2020
De 29e editie van het evenement Roparun heeft niet plaats kunnen vinden vanwege de COVID-19
maatregelen. Om toch zichtbaarheid te creëren bij de teams, vrijwilligers en doorkomsten tijdens dit
weekend hebben we dit hele weekend “bekende momenten” gedeeld op verschillende social media.
Denk aan start hoogtepunten van de afgelopen jaren, beelden van “de eerste avond”, de verschillende
Roparun doorkomsten en meer.

Om het weekend met zijn allen af te sluiten hadden we op de zondag een live uitzending gepland vanuit
het Roparunkantoor. Via de Facebookpagina hebben uiteindelijk zo’n 16.000 mensen deze uitzending
bekeken. Bij deze online-uitzending sloten naast directeur Wiljan Vloet ook verschillende teamleden,
vrijwilligers en doorkomsten aan om hun verhaal te doen. Specifiek werd ambassadeur Nelli Cooman in
het zonnetje gezet omdat zij zich al 25 jaar met grote betrokkenheid inzet voor Roparun.

Aantal mensen dat Facebookpagina Roparun heeft gezien
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1-6-2020

2-6-2020

Prijsuitreiking loterij 13 juni 2020
Waar de loterij hoofdprijzen normaal uitgegeven worden onder het genot van een gezamenlijke lunch
was dat helaas dit jaar geen optie, maar dat mocht de pret niet drukken. Jolanda van der Velde en
Directeur Wiljan Vloet zijn samen in de Roparunbus gestapt om de prijswinnaars op te zoeken en (op
gepaste afstand) de hoofdprijs te overhandigen. Op deze manier werden de prijswinnaars toch nog leuk
in het zonnetje gezet.

Slotfeest 20 juni 2020
Het slotfeest, de afsluiting van het Roparunjaar en het moment waarop de opbrengst van de editie
bekend gemaakt wordt. Dit jaar kon ook dit evenement geen doorgang vinden. Om het bedrag toch op
een leuke manier aan alle teams, vrijwilligers en andere Roparunners bekend te maken hebben we een
speciale slotclip gemaakt. In deze clip werden beelden van afgelopen edities afgewisseld met
verschillende opvallende teamopbrengsten en de voorlopige eindbedrag van dit jaar. De slotclip is
uiteindelijk door meer dan 23 duizend mensen bekeken en meer dan 400 keer gedeeld. Met de
nagekomen opbrengsten heeft dit uiteindelijk geleid tot een totaal bedrag van € 2.083.186,-

Doorkomstenbijeenkomst 4 juli 2020
Heeft helaas niet plaats kunnen vinden in verband met COVID-19 maatregelen.
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2.6

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Ropament sluit het boekjaar 2019-2020 af met een tekort van €191.666. In de begroting was rekening
gehouden met een verlies van €5.264. Het verschil van €186.402 is met name het gevolg van het
afgelasten van de Roparun 2020 waardoor de opbrengsten zeer gering waren (€123k tov €1.345k
begroot). Daar tegenover staan aanzienlijk lagere evenementskosten (€222k tov €1.259k begroot) en
licht toegenomen vaste kosten (€92 tov €91k begroot).

Omzet
Op het moment van afgelasten van de Roparun 2020, hadden 333 teams zich ingeschreven voor de
aanstaande run. Aangezien de inschrijffacturen in november/december worden verzonden hadden de
teams deze ook al betaald. Vandaar dat we teams drie keuzes hebben voorgelegd wat met het
inschrijfgeld kon worden gedaan. Hier is als volgt op gereageerd:

Opties

Gekozen door teams

Inschrijving Roparun 2020 doorschuiven naar 2021

303

Deel van de reeds betaalde inschrijving retour ontvangen

28

Inschrijfgeld niet retour

2

De keuzes van de teams hebben er voor gezorgd dat een groot deel van de reeds geboekte omzet via de
balans naar het volgende boekjaar is doorgeschoven. Dit betreft een bedrag van €824k.
De teams die aangegeven hebben dat ze een deel van het geld retour wilde hebben, zijn gecrediteerd en
hebben €2.500,- of €1.600,- (voor de halve Roparun) retour op hun bankrekening ontvangen. In totaal is
hiermee de omzet met €60k afgenomen.
Restant van de gerapporteerde omzet betreft dus de niet-gecrediteerde inschrijfgelden ter waarde van
€26k. In het budget was gerekend met 350 deelnemende teams en €953k opbrengst op inschrijfgelden.
Verschil tussen realisatie en budget komt uit op €927k minder omzet.
Ondanks dat de Roparun niet is doorgegaan, hebben we van de volgende bedrijven toch een
sponsorbijdrage mogen ontvangen:
•
•
•
•
•
•
•

DELA (Hoofdsponsor)
Leesmap (Barterdeal)
Pon’s Automobielhandel
ISBC/Masita
Het Welzijnswarenhuis
Damen Motorkleding
Studio NewMedia bv
Totaal

€30.000,€37.500,€10.000.€ 5.300,€ 4.959,€ 2.400,€ 2.066,€92.225,-

Ten opzichte van het begrote bedrag (€225k) is dit €133k lager.
De merchandise artikelen, deelnemersshirts en medailles zijn zoals te verwachten, niet of nauwelijks
verkocht. In totaal betreft het een bedrag van €5,1k ten opzichte van €168k begroot. Verschil van €163k.
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Totale omzet is daarmee €1.222k lager dan begroot en ook €1.038k lager dan de gerealiseerde omzet
van vorige jaar.

Kostprijs van de omzet
De kostprijs van de omzet was begroot op een bedrag van €1.259k maar is door het afzeggen van het
evenement uitgekomen op €222k. Verschil van €1.037k. Ten opzichte van vorig jaar zijn de werkelijke
kosten €883k lager uitgekomen.
Ondanks dat met de meeste leveranciers al afspraken over hun inzet tijdens de Roparun waren
gemaakt, zijn bijna geen annuleringskosten in rekening gebracht. Dit is zeker het gevolg van de
uitstekende contacten die Ropament BV heeft met de leveranciers. De meeste kunnen jaarlijks rekenen
op een informeel bezoekje waar de onderlinge samenwerking van het afgelopen jaar wordt besproken.
De Roparun is dan wel afgezegd maar in het afgelopen boekjaar zijn ter voorbereiding op het jaarlijkse
evenement wel kosten gemaakt die direct gerelateerd zijn aan de omzet. De belangrijkste zijn:
1. PR en Communicatiekosten €85K; Het grootste gedeelte van deze kosten betreffen de
barterdealkosten met de Leesmap (€38k) en advertentiekosten voor naamsbekendheid in het
Noorden van Nederland (€9k). De overige kosten betreffen de productie van de Ropareader en
overige drukwerk (€20k), kosten voor (online) promotie en monitoring (€9k) en kosten website in
verband met noodzakelijke veiligheids- en versie-updates (€9k).
2. Kosten Teams en Teambijeenkomsten €30k; Veroorzaakt door met name de reeds in februari
geleverde teamstickers (€12k) en de kosten voor de beide teambijeenkomsten in november en
februari (€17k). Wellicht kunnen, met een kleine aanpassing/toevoeging, de teamstickers geschikt
gemaakt worden voor de volgende Roparun editie.
3. Kosten vrijwilligers €24 ; Het grootste gedeelte van deze kosten betreffen in 2018-2019
aangeschafte vrijwilligerskleding (inclusief de motorjassen) waarvan de kosten over 5 jaar worden
verdeeld (€16k). Daarnaast zijn ook kosten gemaakt voor de nieuwsjaarreceptie (€4k) en de
informatiebijeenkomst in februari (€4k)
4. Kosten Sponsoring €12k ; Om de contract besprekingen met o.a. DELA en DSW daadwerkelijk af te
kunnen ronden, is ter ondersteuning van dit proces een sport- en evenementen marketeer
ingehuurd (Rik van Aalst) (€12k). Hij ziet er tevens op toe dat de overeengekomen Rights & Benefits
op de juiste wijze worden uitgevoerd.
5. Kosten Route, Finish en Logistiek €19k; Net als de stickers voor de teams zijn de organisatiestickers
ook in februari reeds geleverd (€7k). Deze stickers kunnen zondermeer voor een volgende Roparun
worden gebruikt. Ten behoeve van de vergunningaanvraag gemeente Rotterdam zijn o.a. kosten
gemaakt voor de uitwerking van de verkeersmaatregelen (€4k) en het opstellen van de
gedetailleerde tekeningen van het finish evenemententerrein (€6k).
6. Afboeking incourante voorraad (46k); Aangezien de medailles en de deelnemersshirts ver van te
voren worden besteld zodat ze in zo goedkoop mogelijk geproduceerd kunnen worden, hebben we
bijna de gehele voorraad als incourant moeten afboeken. In totaal zijn 3.118 deelnemersshirts
afgeboekt met een waarde van €35k en 6.850 medailles met een waarde van €11k.
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Personeelskosten
De salariskosten zijn na de doorbelasting aan de Stichting Roparun €33k lager dan begroot. Ten opzichte
van vorig jaar zijn de kosten dit jaar €36k lager. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de
ontvangen subsidie van €31k uit de NOW1 regeling. Wegens het afzeggen van de Roparun, viel een
aanzienlijk deel van de omzet van Ropament BV weg. Net als zoveel andere organisaties heeft
Ropament BV de NOW1 regeling aangevraagd en een voorschot van €73k ontvangen waarbij het teveel
ontvangen voorschot, ad € 42k is opgenomen als terugbetalingsverplichting
Zoals in de SLA tussen Ropament BV en Stichting Roparun is vastgelegd worden de werkzaamheden die
direct betrekking hebben op Stichting Roparun, doorbelast volgens vooraf vastgestelde verdeling en
kostprijs (€167k). Ten opzichte van vorig jaar is de doorbelasting naar Stichting Roparun met €26k
toegenomen als gevolg van de afspraak dat de kosten voor de PR medewerkster volledig aan de
Stichting doorbelast zouden worden.
De bruto salariskosten van dit boekjaar blijven achter op de begroting (- €27k) als gevolg van het eerder
uitdienst gaan (februari 2020) van de PR Medewerkster. Zij zou zich met name inzetten voor betere PR
van de Stichting Roparun en de goede doelen die door de Stichting Roparun worden gesteund. De
ontstane vacature is vanwege de financiële onzekerheid door het Corona-virus niet opgevuld maar daar
waar noodzakelijk, opgevuld de collega’s.
De pensioenkosten zijn ten opzichte van begroting en voorgaand jaar toegenomen (+ €31k en + €25k)
als gevolg van de wettelijke bijbetalingsverplichting bij waardeoverdracht en indexatie.

Afschrijvingen
De afschrijvingskosten zijn €75k hoger dan was begroot en €104k hoger dan vorig jaar. De afwijking met
de begroting is veroorzaakt door een afwijkend afschrijvingspercentage voor de investering in de
immateriële vaste activa (het teamportaal, dat door Luminis Rotterdam bv is ontwikkeld). In de
begroting is gerekend met 10% maar uiteindelijk is gerekend met 20% omdat dit beter aansluit bij de
verwachte economische levensduur van de investering. Daarnaast is de investering in de donatiemodule
niet als investering bij Stichting Roparun maar als investering bij Ropament B.V. opgenomen, omdat zij
een niet separeerbaar onderdeel is van het gehele ontwikkelde portaal door Luminus. De hiermee
gepaarde stijging van de afschrijvingen bedraagt €33k. Ten opzicht van vorig jaar zijn de afschrijvingen
op immateriële vaste activa nieuw. Het boekresultaat van €1.750 betreft de verkoopopbrengst van de
oude Roparunbus.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten zijn lager uitgevallen dan begroot (- €41k ). De oorzaak hiervan moet o.a.
worden gezocht in het volgende:
•
•

•

Lagere overige personeelskosten (- €49k) door lagere kosten ingehuurd personeel (- €45k) en
lagere reiskosten personeel (- €4k).
Hogere algemene kosten (+ €46k) vanwege hogere kosten voor o.a. fiscaal en juridisch advies
ten aanzien van het afgelasten van de Roparun 2020 (+ €13k), kosten voor het
selectieprocedure voorzitter RvC (+ €10k) en overige advieskosten (+ €13k). De
accountantskosten zijn €10k hoger als gevolg van de reeds voorziene kosten voor de nog uit te
voeren controle op de NOW1 regeling.
Lagere kantoorkosten (- €37k) met name als gevolg van de doorbelasting van een
licentievergoeding voor het gebruik van het Luminis portaal aan Stichting Roparun (-€33k).

JAARVERSLAG ROPAMENT B.V. 2019/2020

- 27 -

De overige bedrijfskosten zijn ten opzichte van vorig jaar met €42k afgenomen met name als gevolg van:
•
•
•

•

Lagere kosten overige personeelskosten (- €33k) als gevolg van minder inhuur extern personeel
(- €30k) en lagere reiskosten personeel (- €3k).
Lagere kosten kantoorkosten (- €34k) als gevolg van de doorbelasting van de licentiekosten van
het Luminis portaal aan Stichting Roparun.
Hogere advieskosten als gevolg van:
o kosten voor Fiscaal en Juridisch advies (+ €18k) ten aanzien van het afgelasten van de
Roparun 2020 en aftreden van de RvC;
o advies en ondersteuning van een externe Event Coördinator (+ €25k) met als doel
standaardisatie van de 13 “overige evenementen” en ondersteuning bij totstandkoming
van meerjaren overeenkomsten.
o overige advieskosten (+ €20k) voor selectieprocedure nieuwe voorzitter RvC (+€10k) en
aanvullende opdracht beoordeling huidige bestuursstructuur (+ €10K).
Hogere bijzondere baten (- €38k) als gevolg van de hogere exploitatiebijdrage van Stichting
Roparun.

2.7

RISICOMANAGEMENT

Kredietrisico
Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen wordt verwezen naar punt 4 bij de toelichting op balans –
Vorderingen en overlopende activa.

Renterisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en
uitgegeven leningen. Er is geen sprake van opgenomen en uitgegeven leningen maar wel van een
Rekeningcourantrelatie met Stichting Roparun.

Liquiditeits- en kasstroomrisico
Het liquiditeitsrisico is aanwezig aangezien inkomende kasstromen mogelijk niet toereikend zijn en/of
gelijk lopen met de uitgaande kasstromen. Daarvoor zal jaarlijks in overleg met het bestuur van Stichting
Roparun worden bepaald of en zo ja voor welk bedrag een bijdrage wordt verkregen. Ten aanzien van
de continuïteit in verband met de Covid-19 pandemie is in het jaarverslag het volgende opgenomen:
“De vennootschap heeft in het boekjaar 2020-2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus
omdat zij niet in de gelegenheid zal zijn het evenement Roparun te organiseren met een startlocatie in
Frankrijk en in Duitsland doch uitsluitend met een startlocatie in Nederland. Dit heeft mogelijk zijn
impact op het aantal deelnemende teams en daarmee direct op de netto-omzet en liquiditeiten van de
onderneming. Ook is er de mogelijkheid dat als de start van het evenement, als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid, niet landelijk georganiseerd kan worden de Roparun in een virtuele vorm
aan de deelnemende teams zal worden aangeboden. Ook dit heeft mogelijk zijn impact op het aantal
deelnemende teams en daarmee direct op de netto-omzet en liquiditeiten van de onderneming. Stichting
Roparun heeft Ropament B.V. toegezegd een eventueel tekort in liquiditeiten, dat als gevolg van
bovenstaande omstandigheden zou kunnen ontstaan, te dragen tot een maximaal bedrag van € 362.500
zodat Ropament B.V. naar verwachting aan haar verplichtingen jegens derden kan blijven voldoen.
Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.”
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Daarnaast wordt getracht om middels sponsorcontracten extra opbrengsten te genereren en wordt
actief ingezet op grotere bekendheid van het evenement Roparun ten einde meer deelnemende teams
aan te kunnen trekken.

2.8

GEVOERD BELEID

Milieu aspecten
Om het evenement Roparun zo min mogelijk belastend voor het milieu te laten zijn, zijn de volgende
acties ondernomen:
Het projectonderdeel “milieudienst” draagt zorg voor de inrichten en verantwoord afvoeren van
milieuplaatsen en het opruimen van eventueel achter gebleven afval van deelnemers en/of organisatie.
In het Roparun regelement is in bepaling 4.2 opgenomen dat het voor deelnemende teams verboden is
om afval of ander vuil (waaronder fecaliën) achter te laten op andere dan de daarvoor bestemde
plaatsen. Er zijn speciale milieuplaatsen ingericht door de organisatie waar afval achtergelaten kan
worden. Overtreding van deze bepaling kan uitsluiting van deelname opleveren.

Sociale aspecten
Het doel van de onderneming is het organiseren van o.a. het evenement Roparun, waarvan de
opbrengsten hoofdzakelijk ten goede komt aan palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Ropament draagt
hiermee bij aan een evenement met een grote maatschappelijke betekenis.
De medewerkers van Ropament zijn trots op de bijdrage die zij kunnen leveren aan de organisatie van
het evenement Roparun. De medewerkers voelen zich daardoor ook sterk betrokken bij de organisatie.
Aangezien deze betrokkenheid zeer wordt gewaardeerd worden naast wekelijkse overleggen ook sfeer
bevorderende activiteiten georganiseerd.

Economische aspecten
De onderneming heeft als doel om winst te maken met het organiseren van het evenement Roparun.
Om deze doelstelling te realiseren is een goede en constructieve samenwerking en overleg met alle
betrokken partijen (opdrachtgever Stichting Roparun, vrijwilligers, leveranciers, sponsoren en teams)
noodzakelijk. Het streven van Ropament is om met alle partijen een langdurige en positief gerichte
samenwerking te realiseren.

2.9

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Ropament houdt jaarlijks enquêtes onder diverse stakeholders om de diensten van Ropament steeds te
blijven verbeteren.
Ropament voert geen activiteiten uit met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling van producten of
productiemethodes om economisch voordeel te behalen.
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2.10

BLIK OP DE TOEKOMST

Toen in maart 2020 besloten werd het evenement Roparun niet door te laten gaan, overheerste er een
gevoel van teleurstelling, maar ook een vastberadenheid om van 2021 een succesvol jaar te maken.
Voor Ropament was direct duidelijk dat er een Roparun evenement zou moeten plaatsvinden in 2021, in
welke vorm dan ook. Uit enquêtes, een teamcaptainpanel en de directe berichten van deelnemers en
vrijwilligers, bleek dat het evenement enorm was gemist. Dit was ook goed terug te zien in de meer dan
300 toezeggingen van teams voor deelname aan Roparun 2021. Ook de vrijwilligers tonen een grote
betrokkenheid en zelfs bereidheid tot extra werkzaamheden om van het evenement Roparun 2021 een
succes te maken.
Daarmee komt een eerste doelstelling voor Ropament in beeld: een zo hoog mogelijke opbrengst
realiseren voor Stichting Roparun. Een goede opbrengst staat gelijk aan meer ondersteuning voor goede
doelen. Dat is de centrale doelstelling waarop iedere actie en activiteit is gebaseerd.
Dit leidt direct tot de tweede doelstelling: het organiseren van het evenement Roparun in 2021, in welke
mogelijke vorm dan ook. Het evenement en haar deelnemers zijn nodig om een zo hoog mogelijke
opbrengst voor de stichting te realiseren. Om een juiste beslissing te maken over de invulling van het
evenement Roparun blijft Ropament in gesprek met alle stakeholders over de mogelijkheden en opties.
Diverse scenario’s zullen de komende tijd worden uitgewerkt, van de reguliere route, een route alleen in
Nederland tot een digitale versie van het evenement.
Een volgende belangrijke doelstelling is het behouden van betrokkenheid van stakeholders. De
deelnemende teams, vrijwilligers, sponsoren, goede doelen, doorkomstcomités, doorkomstgemeenten
en leveranciers van Ropament zijn van groot belang om een succesvol evenement in 2021 te kunnen
organiseren. Het is dan ook zaak om hen zo goed mogelijk betrokken te houden naar aanloop van en
tijdens het evenement. Er zijn door de nog steeds geldende COVID-maatregelen weinig mogelijkheden
tot fysieke contactmomenten. Contact onderhouden met alle stakeholders om hen om een mening te
vragen over de situatie en zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken, zal extra belangrijk
zijn in de komende periode. Gezamenlijk wordt er gezocht waar kansen voor het evenement liggen, ook
in een door COVID-maatregelen beperkte omgeving. Zo zou bijvoorbeeld door de wet- en regelgeving
buiten onze landsgrenzen de optie om het evenement Roparun enkel binnen Nederland te laten
plaatsvinden, aantrekkelijk kunnen zijn. Daarbij zou een route, ontwikkeld in samenspraak met
sponsoren en goede doelen, juist een kans kunnen bieden.
Een hierop aanvullende doelstelling heeft betrekking op de belangrijkste stakeholder van Ropament: de
deelnemende teams. Het is zaak om het ontzorgen van de deelnemers centraal te zetten. Dit vergroot
de kans op deelname, maar ook op de inzet om geld op te halen voor de Stichting Roparun. Het blijven
ontwikkelen van de service richting de teams zal hun vertrouwen in de organisatie behouden en zelfs
kunnen vergroten, ook bij nodige veranderingen.
Ropament hoopt van harte dat het evenement Roparun in de welbekende vorm georganiseerd kan
worden, of in ieder geval in een volgende editie zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Ook na 29
jaar Rotterdam-Parijs-Run moet het streven blijven om minimaal deze steden te betrekken bij dit
evenement. Zo komen we tot de afsluitende doelstelling, Ropament wil zorgen dat de dertigste editie
van het evenement Roparun 2021 alle aandacht krijgt. Ook al is er eenmalig een aangepaste variant van
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het evenement nodig, dan nog moeten er komend jaar zo veel mogelijk mensen kennismaken met de
tradities, feestelijkheden en emoties die bij het evenement Roparun horen. Voor het jubileumjaar
stonden al verschillende feestelijke activiteiten gepland die helaas niet allemaal kunnen doorgaan onder
de huidige regelgeving. Een speciale commissie blijft aan het werk om het jubileum zoveel mogelijk
zichtbaarheid te geven bijvoorbeeld in de Roparun huisstijl en extra activiteiten waar mogelijk.

Continuïteit
De vennootschap heeft in het boekjaar 2020-2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus
omdat zij niet in de gelegenheid zal zijn het evenement Roparun te organiseren met een startlocatie in
Frankrijk en in Duitsland doch uitsluitend met een startlocatie in Nederland. Dit heeft mogelijk zijn
impact op het aantal deelnemende teams en daarmee direct op de netto-omzet en liquiditeiten van de
onderneming. Ook is er de mogelijkheid dat als de start van het evenement, als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid, niet landelijk georganiseerd kan worden de Roparun in een virtuele vorm
aan de deelnemende teams zal worden aangeboden. Ook dit heeft mogelijk zijn impact op het aantal
deelnemende teams en daarmee direct op de netto-omzet en liquiditeiten van de onderneming.
Stichting Roparun heeft Ropament B.V. toegezegd een eventueel tekort in liquiditeiten, dat als gevolg
van bovenstaande omstandigheden zou kunnen ontstaan, te dragen tot een maximaal bedrag van €
362.500 zodat Ropament B.V. naar verwachting aan haar verplichtingen jegens derden kan blijven
voldoen. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.”

2.11

BEGROTING 2020 – 2021

Waar voorheen de begroting en de gerealiseerde cijfers van het afgelopen jaar, het uitgangspunt voor
het budget van het nieuwe jaar is geweest, gaat dat helaas dit jaar niet op. Vanwege het afgelasten van
het evenement in 2020 en de onzekerheid over de vorm van het evenement Roparun 2021, hebben we
een afwijkende begroting1 opgesteld. In onderstaande budget houden we rekening met een start in
Nederland in plaats van Parijs en Bremen. Daarnaast zijn ook kosten voor het ontwikkelen van app
waarmee een virtuele Roparun georganiseerd kan worden in het budget opgenomen. Het uitgangspunt
van het budget 2021 is dat het evenement in 2021 door gaat maar in welke vorm dat gaat plaatsvinden
is nog onzeker.

Netto omzet
Begin juni hebben ca 300 teams aangegeven dat het reeds betaalde inschrijfgeld doorgeschoven mocht
worden naar het volgende Roparunjaar. De reeds behaalde omzet is in 2019 op de balans als vooruit
ontvangen inschrijfgelden verantwoord (€824k) en zal in het nieuwe boekjaar als omzet worden
gepresenteerd. Begrote inschrijfgelden 2021 is berekend op 300 deelnemende teams. Door het
verschuiven van de startlocaties naar Nederland zal echter de afdracht van btw hoger zijn dan bij de
startlocaties in het buitenland waardoor de netto omzet circa €50k lager gaat uitvallen. Ook de
eventueel te behalen overige opbrengsten uit verkopen van merchandise, medailles, pastamaaltijden
etc. is lager ingeschat dan voorgaand jaar. Netto omzet is €313k lager dan begroot in boekjaar 20192020.

1

Deze begroting is een voorlopige begroting welke nog niet is vastgesteld/goedgekeurd door de RvC.
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Kostprijs van de Omzet
De kostprijs van de omzet betreffen alle kosten die betrekking hebben op de organisatie van het
evenement Roparun. Naast de kosten van het evenement zelf worden hieronder ook de kosten voor de
teambijeenkomsten, vrijwilligers en slotavond in opgenomen.
Zoals hierboven aangegeven is het op dit moment onduidelijk in welke vorm de geplande activiteiten en
evenementen worden gehouden. Aangezien we sowieso met deelnemers en vrijwilligers veelvuldig
contact moeten hebben, zullen een aantal vaste communicatiemethoden zoals het versturen van
nieuwsbrieven en het plaatsen van informatie op de website op normale wijze doorgang vinden.
Daarnaast zal ook worden ingezet om de teambijeenkomsten dan wel vrijwilligersbijeenkomsten op een
Corona verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Dit kan wellicht in beperkte mate fysiek met
daarnaast inzet van digitale communicatiemiddelen. Vooralsnog verwachten we slechts beperkte
kostenreductie op deze onderdelen te realiseren.
Het verplaatsen van twee startlocaties naar één in Nederland brengt wel een kostenreductie met zich
mee. Het inrichten van één locatie is natuurlijk goedkoper dan twee. We verwachten echter wel extra
kosten te moeten maken voor Corona gerelateerde voorzieningen en aanpassingen. Dat zal niet alleen
op de startlocatie maar ook op de route en finishlocatie gelden. Om toch op totaal binnen het gestelde
budget te blijven is besloten om o.a. de finishlocatie soberder aan te kleden. Natuurlijk worden de
teams feestelijk onthaald maar ook hierbij zullen we rekening moeten houden met de dan geldende
Corona maatregelen.
Aangezien we ook rekening houden met zeer strenge maatregelen, is in het budget ruimte gemaakt
voor de aanschaf van een app waarmee het evenement zelfs virtueel gehouden kan worden.
Totale kostprijs van de omzet komt €385k lager uit dan die van begroting 2019-2020.

Personeelskosten
In het budget van 2019-2020 was rekening gehouden met de invulling van de vacature voor PR
medewerkster goede doelen. Deze vacature is slechts tijdelijk ingevuld in het afgelopen boekjaar maar is
sinds maart 2020 vervallen waardoor de begrote kosten €38k lager uitkomen dan in de begroting 20192020. Een verdere uitbreiding van het aantal FTE wordt niet verwacht.

Afschrijvingen
De afschrijvingskosten zijn €83k hoger dan budget 2019-2020 als gevolg van het ingebruiknemen van
het Luminis Teamportaal/Donatiemodule en de vervanging van de Roparunbus. Beide zullen in 5 jaar
worden afgeschreven. Voor het boekjaar 2020-2021 zijn er geen voornemens om materieel omvangrijke
investeringen te doen.

Overige Bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten bestaan naast kosten ook uit de reeds in de begroting opgenomen exploitatie
bijdrage van Stichting Roparun (€380k). De bate (€380k) is hoger dan de begrote kosten (€135k) vandaar
dat de overige bedrijfskosten op een batig saldo uitkomt.
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BEGROTING ROPAMENT BV
Realisatie
2018/2019
Netto Omzet
Kostprijs van de Omzet

Begroting
2019/2020

Realisatie
2019/2020

Begroting
2020/2021

1.160.784
1.104.216

1.345.382
1.258.678

124.998
221.632

1.032.627
874.074

56.568

86.704

-96.634

158.553

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige Bedrijfskosten

282.663
15.751
-232.801

280.000
45.000
-233.832

274.750
121.814
-303.159

242.000
128.100
-244.734

Som der bedrijfslasten

65.613

91.168

93.404

125.366

Bedrijfsresultaat

-9.045

-4.464

-190.038

33.187

12

-800

-1.628

-2.000

-9.033

-5.264

-191.666

31.187

Bruto Marge

Fianciele Baten & Lasten

Resulaat voor belasting
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3

JAARREKENING
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Ropament BV

Balans per 31 juli
(voor resultaatverwerking)

31 juli 2020
€

€

31 juli 2019
€
€

Vaste Activa
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa

1
2

420.020
69.794

298.815
48.377
489.814

347.192

Vlottende Activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Eigen Vermogen

3
4
5

23.524
270.184
572.300
1.088.541

866.007

1.578.354

1.213.199

6

Aandelenkapitaal
Agioreserve
Wettelijke reserves
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

Kortlopende schulden

33.954
297.484
757.103

100
975.221
420.020
-576.181
-191.666

7

100
975.221
298.815
-445.943
-9.033
627.494

819.160

950.861

394.039

1.578.354

1.213.199
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Ropament BV

Verlies en winstrekening over de periode 1 augustus tot en met 31 juli

Netto omzet
Kostprijs van de omzet

10
11

Bruto Marge

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige Bedrijfskosten

12
13
14

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Financiële Baten & Lasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen

Resultaat na belastingen

15

Werkelijk
2019/2020

Begroting
2019/2020

Werkelijk
2018/2019

€

€

€

123.248
221.632

1.345.382
1.258.678

1.160.784
1.104.216

-98.384

86.704

56.568

246.653
120.064
-275.062

280.000
45.000
-233.832

282.663
15.751
-232.801

91.654

91.168

65.613

-190.038

-4.464

-9.045

-1.628

-800

12

-191.666

-5.264

-9.033

0

0

0

-191.666

-5.264

-9.033
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Kasstroomoverzicht over de periode 1 augustus tot en met 31 juli
2019/2020
€
Resultaat
Gecorrigeerd voor:
- Afschrijvingen
- Mutatie in werkkapitaal (exclusief
liquide middelen en kortlopend
bankkrediet)

€

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
- Storting aandelenkapitaal

€

-9.033

121.814

15.751

519.092

542.178
449.239

-226.211
-38.225
0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden

€

-191.666

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringsactiviteiten
- Investeringen in immateriële vaste activa
- Investeringen in materiële vaste activa
- Desinvestering in materiele vaste activa

2019/2020

548.896

-298.815
-12.034
0
-264.436

0

-310.849

0

0

0

Netto kasstroom

184.803

238.047

Saldo liquide middelen per 31 juli 2019/2018
Saldo liquide middelen per 31 juli 2020/2019

572.300
757.103

334.253
572.300

Mutatie liquide mddelen

184.803

238.047
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019/2020
Algemeen
De vennootschap is opgericht op 9 januari 2018 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 70582319.

Activiteiten
Volgens artikel 2 van de statuten streeft Ropament de volgende doelen na:
1:

Ropament heeft ten doel:
het doen organiseren en coördineren van fondsenwervende evenementen en
activiteiten, waaronder de jaarlijkse Roparun, in opdracht van de Stichting,
waarbij zo veel mogelijk opbrengsten worden gegenereerd, die uitsluitend en
onverkort ten goede komen van de Stichting.

2:

Ropament tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- overleg met autoriteiten;
- werven van sponsors;
- het voorbereiden van hardloopwedstrijden;
- merchandising;
- het organiseren van feestavonden;
- het organiseren van sponsorbijeenkomsten.

Groepsverhoudingen
De besloten vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Stichting Roparun te Rotterdam aan
het hoofd staat.
In het boekjaar heeft Stichting Roparun beschikkingsmacht verkregen over haar 100% deelneming
Ropament B.V. waardoor Ropament B.V. als groepsmaatschappij classificeert en meegeconsolideerd
wordt in de geconsoldieerde jaarrekening van Stichting Roparun 2019/2020.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De vennootschap heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een jaar. Het boekjaar valt
samen met het activiteitenjaar van het evenement Roparun, namelijk van 1 augustus tot en met 31 juli.

Continuïteit
De vennootschap heeft in het boekjaar 2020-2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus
omdat zij niet in de gelegenheid zal zijn het evenement Roparun te organiseren met een startlocatie in
Frankrijk en in Duitsland doch uitsluitend met een startlocatie in Nederland. Dit heeft mogelijk zijn
impact op het aantal deelnemende teams en daarmee direct op de netto-omzet en liquiditeiten van de
onderneming. Ook is er de mogelijkheid dat als de start van het evenement, als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid, niet landelijk georganiseerd kan worden de Roparun in een virtuele vorm
aan de deelnemende teams zal worden aangeboden. Ook dit heeft mogelijk zijn impact op het aantal
deelnemende teams en daarmee direct op de netto-omzet en liquiditeiten van de onderneming. Stichting
Roparun heeft Ropament B.V. toegezegd een eventueel tekort in liquiditeiten, dat als gevolg van
bovenstaande omstandigheden zou kunnen ontstaan, te dragen tot een maximaal bedrag van
€ 362.500 zodat Ropament B.V. naar verwachting aan haar verplichtingen jegens derden kan blijven
voldoen. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Foutherstel
Na vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018-2019 is gebleken dat deze een onjuistheid
van materieel belang bevat.
De vennootschap heeft de kosten van ontwikkeling van het Luminis-teamportaal onder de immateriële
vaste activa geactiveerd. Ter hoogte van het geactiveerde bedrag van € 298.815 had onder het eigen
vermogen ten laste van de overige reserves een wettelijke reserve gevormd moeten worden. Dit is ten
onterechte niet gebeurd.
Deze onjuistheid heeft geen effect op de hoogte van het resultaat en het totale eigen vermogen, maar
wel op de samenstelling van het eigen vermogen. De post overige reserves is ultimo 2018-2019 voor
een bedrag van € 298.815 te positief opgenomen; deze had € 445.943 negatief in plaats van € 147.128
negatief moeten bedragen. De post wettelijke reserves is ultimo 2018-2019 niet opgenomen, terwijl
deze € 298.815 positief had moeten bedragen. Het vrij uitkeerbare eigen vermogen is daardoor
€ 298.815 te hoog weergegeven.
Deze materiële onjuistheid is op retrospectieve wijze ('met terugwerkende kracht') hersteld door middel
van een rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen aan het begin van dit boekjaar, waarbij de
overige reserves met € 298.815 zijn verlaagd en de wettelijke reserve met hetzelfde bedrag is
verhoogd. De vergelijkende cijfers van de posten 'wettelijke reserve' en 'overige reserves' zijn
gepresenteerd zoals deze zouden zijn geweest zonder deze onjuistheid. Het verschil met de
oorspronkelijke cijfers is in een verloopoverzicht in de toelichting op deze posten weergegeven.
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Gebruik van Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Directie oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van resultaten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafwaarde volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur.
: 20%
* Software

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafwaarde volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur.
* Verbouwing kantoorpand
: 10%
* Inventaris kantoorpand
: 20%
* Vervoermiddelen
: 20%
* Logistiek
: 20%
Bijzondere waardeverminderingen
Immateriële en materiële vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op
bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen
vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een
actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het
actief naar verwachting zal genereren.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere
opbrengst-waarde.
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Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voorraden die benodigd zijn voor de
doelstelling mogen niet direct ten laste van het saldo van baten en lasten worden gebracht, maar worden
als voorraad beschouwd. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de
eventueel op balansdatum opgetreden duurzame waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële
instrumenten.

Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de
volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: (overige) vorderingen, geldmiddelen,
kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten
(derivaten). De bv heeft dergelijke afgeleide financiële instrumenten niet.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
(Overige) vorderingen
(Overige) vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
Ropament BV heeft als staand beleggingsbeleid dat er op geen enkele manier belegd wordt. Dus niet in
aandelen, beleggingsfondsen, onroerend goed of wat dan ook.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Netto Omzet
De netto omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en
verrichten diensten na aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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Kostprijs
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen kosten. De kostprijs bevat een afwaardering tot lagere opbrengstwaarde van de voorraden.

Personeelskosten
Toegezegde pensioenregeling
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode
aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum
reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de
toekomst verschuldigde premies.

Afschrijvingen
De afschrijvingen van materiële vaste activa worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening
houdend met de restwaarde. Hierbij wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. De
afschrijvingen worden berekend op basis van, "een vast percentage van de kostprijs minus eventuele
investeringssubsidies en rekening houdend met de restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten & lasten
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de verlies en winstrekening verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost voor zover hun bedrag bepaalbaar is en
hun ontvangst waarschijnlijk.
Rentelasten en soortgelijke kosten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd zijn, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiefpost.

Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscale
faciliteiten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.
Voor compensabele verliezen wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover deze in de
toekomst gerealiseerd kan worden.

Grondslagen voor kasstromen
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de Balans
1. Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:
Totaal
2019/2020
€

Totaal
2018/2019
€

Aanschafwaarde
Stand per 1 augustus
Investeringen
Desinvesteringen

298.815
226.211
0

0
298.815
0

Stand per 31 juli

525.025

298.815

Afschrijvingen
Stand per 1 augustus
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Stand per 31 juli

0
-105.005
0
-105.005

0
0
0
0

Boekwaarde 31 juli

420.020

298.815

De immateriele vaste activa zijn gevormd voor de kosten van de ontwikkeling van het Luminis portaal welke per 1
augustus 2019 in gebruik is genomen en over wordt afgeschreven.

2. Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Verbouwing
Inventaris
Kantoorpand Kantoorpand
€
€

Vervoermiddelen
€

Logistiek
€

Totaal
2019/2020
€

Totaal
2018/2019
€

Aanschafwaarde
Stand per 1 augustus
Investeringen
Desinvesteringen

80.627
0
0

58.644
4.215
-19.089

7.025
34.010
-7.025

33.591
0
-2.327

179.886
38.225
-28.441

167.852
12.034
0

Stand per 31 juli

80.627

43.769

34.010

31.264

189.670

179.886

Afschrijvingen
Stand per 1 augustus
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Stand per 31 juli

-51.264
-8.063
0
-59.327

-47.556
-3.805
19.089
-32.272

-7.025
-2.001
7.025
-2.001

-25.664
-2.940
2.327
-26.277

-131.509
-16.809
28.441
-119.877

-115.759
-15.751
0
-131.509

Boekwaarde 31 juli

21.300

11.498

32.009

4.987

69.794

48.377
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De materiële vaste activa worden geheel aangehouden voor de bedrijfsvoering. De investeringen betreffen een
laptop ten behoeve van het kantoorpersoneel en een nieuwe telefooncentrale. Daarnaast is een nieuwe Roparun bus
aangeschaft ter vervanging van de oude. De desinvesteringen betreffen met name oude laptops en tomtom
systemen welke zijn aangeschaft tussen 2008 en 2015 en niet meer functioneren.

3. Voorraden
Voorraad beschikbaar voor de doelstelling

31 juli 2020
€
33.954

31 juli 2019
€
23.524

De voorraad bestaat uit Roparun artikelen ten behoeve van de verkoop.
In 2019/2020 is € 45.486 incourante voorraad medailles en deelnemersshirts afgeboekt (2018/2019: €27.875).
Deze afwaardering is het gevolg van het afgelasten van de Roparun 2020 en is verantwoord als onderdeel van de
kostprijs omzet in de verlies en winstrekening.

4. Vordering en overlopende activa

Debiteuren
Nog door te belasten
Rekening-courant Stichting Roparun
Omzetbelasting
Vooruitbetaalde pensioenpremies
Overige vorderingen en overlopende activa

31 juli 2020
€
3.130
0
215.538
9.857
25.117
43.842
297.484

31 juli 2019
€
41.224
45
0
130.574
28.342
69.998
270.184

Rekening-courant Stichting Roparun
Over het uitstaande gemiddelde saldo wordt een marktconforme rente gebaseerd op 12 maands Euribor met een
opslag van 1,5% berekend. Aflossingen vinden plaats in overleg en zekerheden zijn niet overeengekomen.

Onder de vorderingen en overlopende activa bevinden zich geen posten met een looptijd
van meer dan 1 jaar.

5. Liquide middelen

Banken
Kasmiddelen

31 juli 2020
€
756.766
337
757.103

31 juli 2019
€
567.293
5.007
572.300

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.
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6. Eigen vermogen

Aandelenkapitaal
Agioreserve
Wettelijke reserves
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

31 juli 2020

31 juli 2019

€

€

100
975.221
420.020
-576.181
-191.666
627.494

100
975.221
298.815
-445.943
-9.033
819.160

Verloopoverzicht Eigen Vermogen

Stand per 1 augustus 2019
Effect foutherstel
Herrekende stand per 1 augustus 2019
Mutaties:
-Dotatie wettelijke reserves
- Resultaat boekjaar
- Resultaatbestemming
Stand per 31 juli 2020

Aandelenkapitaal
€
100
0
100

Agio
reserve
€
975.221
0
975.221

Wettelijke
reserves
€
0
298.815
298.815

Overige
reserves
€
-147.128
-298.815
-445.943

Onverdeeld
resultaat
€
-9.033
0
-9.033

0
0
0
100

0
0
0
975.221

121.205
0
0
420.020

-121.205
0
-9.033
-576.181

0
-191.666
9.033
-191.666

Totaal
€
819.160
0
819.160
0
-191.666
0
627.494

Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt €100,- en van dit kapitaal zijn 100 aandelen met een nominale waarde van €1,geplaatst en volgestort op 9 januari 2018 bij oprichting van de vennootschap.
Wettelijke reserves
De wettelijke reserves betreffen de wettelijke reseves voor Onderzoek en Ontwikkeling welke samenhangen met de kosten van
de ontwikkeling van het Luminus portaal dat onder de immateriële vaste activa is geactiveerd.
Foutherstel
Na vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018-2019 is gebleken dat de presentatie van het eigen vermogen een
onjuistheid van materieel belang bevat als gevolg van het ontbreken van een wettelijke reserve voor de geactiveerde
ontwikkelingskosten van software.
De foutieve eindstand van de balanspost overige reserves bedraagt volgende de vastgestelde jaarrekening 2018-2019:
€ 147.128 (negatief) maar dit had € 445.943(negatief) moeten zijn (effect foutenherstel: € 298.815 negatief).
De eindstand van de wettelijke reserve in de jaarrekening van 2018-2019 ontbrak, maar dit had € 298.815 (positief) moeten
zijn (effect foutenherstel: € 298.815 positief).
Voor meer informatie omtrent het foutenherstel wordt verwezen naar de tekstuele toelichting op pagina 39
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7. Kortlopende Schulden
31 juli 2020
€
Crediteuren
Rekening-courant Stichting Roparun
Overige schulden en overlopende passiva

Advies- en Accountantskosten
Reservering vakantiegeld en - dagen
Vooruit ontvangen inschrijfgelden
Terugbetalingsverplichting NOW
Overige schulden en overlopende passiva

31 juli 2019

2.812
0
948.049
950.861

€
227.315
10.350
156.373
394.039

31 juli 2020
€
23.975
27.794
824.247
41.758
30.275
948.049

31 juli 2019
€
12.000
36.819
0
0
107.554
156.373

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Vanwege het afgelasten van de Roparun 2020, hebben 300 teams de voorkeur uitgesproken om het reeds betaalde inschrijfgeld
door te schuiven naar het volgende jaar. Deze schuld is opgenomen onder de vooruit ontvangen inschrijfgelden.

Op basis van de voorlopige berekening van de NOW subsidie is het teveel ontvangen voorschot als terugbetalingsverplichting
NOW verantwoord.

8. Financiële instrumenten
Algemeen
De bv maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de bv blootstelt aan
rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de vennootschap een beleid opgesteld om
de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de
bv te beperken.
De vennootschap zet geen afgeleide financiële instrumenten in.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn verdeeld over 11 sponsoren. Voor de kredietrisico’s inzake de overige
vorderingen wordt verwezen naar punt 4 - Vorderingen.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. De bv heeft
geen opgenomen en uitgegeven leningen.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
De vennootschap is een huurovereenkomst aangegaan voor de huisvesting met Stichting Roparun. De hieruit voortvloeiende
verplichting bedraagt circa € 24.800 voor het jaar 2020/2021. De huurovereenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Met een Sportmarketing & Eventbureau is een meerjarenverplichting aangegaan voor consultancy en contractvorming met
sponseren voor een periode van drie jaar, eindigend op 30 juni 2023. De totale resterende verplichting uit hoofde van dit
contract bedraagt per balansdatum € 73.500.
In het boekjaar is een sponsorcontract aangegaan met een nieuwe hoofdsponsor welke zich gecommiteerd heeft om voor een
periode van drie jaar een jaarlijkse sponsorbijdrage aan Ropament B.V. te leveren. De overeenkomst heeft een looptijd tot 1
juli 2023. Het totale recht voortkomend uit deze overeenkomst voor Ropament B.V. bedraagt per balansdatum
€ 225.000.
In het boekjaar is een sponsorcontract aangegaan met OWM DSW Zorgverzekeraar U.A. welke zich gecommiteerd heeft om
voor een periode van drie jaar een jaarlijkse sponsorbijdrage aan Ropament B.V. te leveren. De overeenkomst heeft een
looptijd van 1 april 2021 tot 1 juli 2024. Het totale recht voortkomend uit deze overeenkomst voor Ropament B.V. bedraagt
per balansdatum
€ 75.000.
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Toelichting op de Verlies- & Winstrekening
10. Netto omzet

Sponsoring
Inschrijfgelden
Opbrengst Merchandising
Overige evenement opbrengsten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2019/2020
€
92.225
25.879
3.318
1.826
123.248

2019/2020
€
225.000
952.534
17.000
150.848
1.345.382

2018/2019
€
116.949
882.028
16.442
145.364
1.160.784

De daling van alle te onderscheiden categorieën in de netto-omzet ten opzichte van voorgaand jaar en de begroting is
direct gerelateerd aan het afgelasten van de Roparun 2020.

Overige evenement opbrengsten
Opbrengst T-Shirt logo jaartal
Opbrengst Medailles
Opbrengst slotavond
Opbrengst OV
Opbrengsten Campings
Overige opbrengsten evenement

1.777
0
0
0
0
50
1.826

41.322
57.851
26.028
250
9.297
16.100
150.848

42.227
51.281
24.915
236
9.777
16.928
145.364

Werkelijk
2019/2020
€
173.672
1.511
962
0
45.486
221.632

Begroting
2019/2020
€
1.207.763
9.000
30.000
11.915
0
1.258.678

Werkelijk
2018/2019
€
1.035.037
8.954
21.789
10.562
27.875
1.104.216

11. Kostprijs van de omzet

Directe kosten Evenement
Kostprijs Merchandise
Kostprijs T-Shirt logo jaartal
Kostprijs Medailles
Afboeking incourante voorraad
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Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2019/2020
€

2019/2020
€

2018/2019
€

Directe kosten evenement
Kosten Teams
Kosten Teambijeenkomsten
Kosten Vrijwilligers
Doorkomststeden
Finish Locatie
Startlocatie Parijs
Steunpunt Frankrijk
Startlocatie Duitsland
Steunpunt Duitsland
Startlocatie Almelo
Route
Kosten Logistiek
Slotfeest
Kosten Marketing & Communicatie
Kosten Sponsoring
Diversen en onvoorzien

12.897
17.050
24.105
207
6.508
746
0
1.436
285
-426
5.263
7.105
0
85.483
12.341
673

27.416
25.000
67.015
82.432
200.000
130.000
9.000
130.000
14.000
9.000
161.050
52.850
115.000
130.000
5.000
50.000

21.006
19.464
38.470
0
213.443
112.446
8.802
114.114
9.851
7.783
156.683
32.962
102.011
143.383
0
54.620

173.672

1.207.763

1.035.037

De daling van de directe kosten evenement ten opzichte van voorgaand jaar en de begroting is direct gerelateerd aan het
afgelasten van de Roparun 2020

12. Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Subsidies op personeelskosten
Doorbelasting personeelskosten Stichting Roparun

Werkelijk
2019/2020
€
323.105
51.831
70.694
-31.914
-167.064
246.653

Begroting
2019/2020
€
350.000
60.000
40.000
0
-170.000
280.000

Werkelijk
2018/2019
€
327.945
49.825
46.002
0
-141.109
282.663

105.005
16.809
121.814
-1.750
120.064

25.000
20.000
45.000
0
45.000

0
15.751
15.751
0
15.751

13. Afschrijvingen
Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Boekresultaat
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14. Overige Bedrijfskosten

Overige Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Bijzondere baten

Werkelijk
2019/2020
€
58.055
30.893
-3.094
119.085
-480.000
-275.062

Begroting
2019/2020
€
106.668
33.000
33.500
73.000
-480.000
-233.832

Werkelijk
2018/2019
€
91.013
30.906
30.574
56.696
-441.990
-232.801

11.440
34.720
11.894
58.055

15.000
80.000
11.668
106.668

14.257
64.320
12.437
91.013

24.802
4.956
1.135
30.893

25.000
5.000
3.000
33.000

24.802
4.956
1.148
30.906

2.622
5.942
993
50
19.809
221
29.637
-32.731
-3.094

2.000
7.000
2.000
1.000
20.000
1.500
33.500
0
33.500

2.197
6.576
1.593
900
18.760
548
30.574
0
30.574

36.912
70.785
3.000
3.688
2.343
1.986
371
119.085

21.000
35.000
7.500
2.000
2.000
3.500
2.000
73.000

35.814
8.121
5.000
2.372
1.473
3.466
450
56.696

-480.000

-480.000

-441.990

Overige personeelskosten
Reiskosten personeel
Inhuur personeel
Overige

Huisvestingskosten
Huur Jan van Galenstraat
Energiekosten
Overige huisvestingskosten

Kantoorkosten
Telefoon
Portokosten
Kantoorbenodigdheden
Contributies en abonnementen
Automatisering
Overige kantoorkosten
Doorbelasting licentievergoeding Stichting Roparun

Algemene kosten
Accountantskosten
Advieskosten
Onkostenvergoeding
Organisatie- en vergaderkosten
Verzekeringskosten
Kosten kantoorbus
Overige algemene kosten

Bijzondere baten
Bijdrage Stichting Roparun

Jaarlijks wordt door het bestuur van Stichting Roparun bepaald of en zo ja voor welk bedrag een bijdrage
wordt gegeven aan Ropament B.V.
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15. Financiële Baten & Lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Werkelijk
2019/2020
€
0
-1.628
-1.628

Begroting
2019/2020
€
0
-800
-800

Werkelijk
2018/2019
€
660
-648
12

0
0

0
0

660
660

767
17
844
1.628

800
0
0
800

690
-41
0
648

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente rekeningcourant Stichting Roparun

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
Betalingsverschillen
Rente rekeningcourant Stichting Roparun
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Overige toelichting
Personeelsleden
Gedurende het boekjaar 2019/2020 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 6,75 FTE (2018/2019:
6,5 FTE).

Resultaat bestemming
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad €191.666,- over het boekjaar 1 augustus
2019 tot en met 31 juli 2020 in mindering worden gebracht op de overige reserves. In afwachting van
de goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering is dit voorstel nog niet in de
jaarrekening verwerkt maar opgenomen onder de post onderverdeeld resultaat.

Bezoldiging bestuurder
Omdat de bedragen van de bezoldiging herleid kunnen worden tot 1 natuurlijk persoon is deze opgave
onder verwijzing naar artikel 2:383 lid 1 BW achterwegen gelaten.

Bezoldiging Raad van Commissarissen
De leden van Raad van Commissarissen hebben in het boekjaar totaal € 3.000 aan vacatiegelden
ontvangen. Aanvullend is door de Raad van Commissarissen een adviesopdracht uitgevoerd voor een
bedrag van € 10.000.
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Schiedam, 14 januari 2021

Bestuur
Wiljan Vloet

Directeur

Raad van Commissarissen
Rob Langezaal
Voorzitter
RvC - lid vanaf 17 juni 2020

Irma Kenter
Voorzitter
RvC - lid tot 12 januari 2020
Jurjen Bouwens
Vicevoorzitter
RvC - lid tot 12 januari 2020
Stephanie ter Borg
Algemeen lid
RvC - lid tot 12 januari 2020
Eliane Schoonman
Algemeen lid
RvC - lid tot 12 januari 2020
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Overige gegevens
Statutaire regeling winstbestemming
Op grond van artikel 25.1 staat het resultaat ter beschikking van de Algemene Vergadering. De
vennootschap kan slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die
krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de directie van Ropament BV
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