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BESTUURSVERSLAG 

Inleiding 

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt dit jaar door Stichting Roparun een geconsolideerde 

jaarrekening opgesteld. Bezien in het licht van de transparantie heeft het bestuur van de Stichting 

Roparun ervoor gekozen om de bestuursverslagen van Stichting Roparun, welke aansluit bij de 

enkelvoudige jaarrekening van de Stichting alsook die van haar 100% deelneming Ropament B.V. als 

integraal onderdeel van haar bestuursverslag bij de geconsolideerde jaarrekening op te nemen.  In deze 

inleiding wordt daarom uitsluitend kort stilgestaan bij de belangrijkste bijzonderheden voor zowel 

Stichting Roparun als Ropament B.V. Voor verdere toelichting en details wordt verwezen naar de 

individuele bestuursverslagen.  

Groepsstructuur 

In het boekjaar heeft Stichting Roparun door het aftreden van de Raad van Commissarissen en het op 

zich nemen van de toezichthoudende taak de beschikkingsmacht verkregen over haar 100%  deelneming 

Ropament B.V.. Hierdoor  kwalificeert Ropament B.V. als groepsmaatschappij en wordt daarom 

meegeconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Roparun.  

Het verkrijgen van beschikkingsmacht heeft plaatsgevonden in januari 2020 maar in de jaarrekening 

wordt de overname behandeld alsof deze reeds het gehele boekjaar bestond omdat dit een transactie 

onder gemeenschappelijke leiding betreft en daarom de pooling of interest-methode kan worden 

toegepast. De stichting heeft de activa en passiva tegen hun respectievelijke boekwaarden zoals deze 

blijken uit de jaarrekening 2018-2019 van de deelneming in Ropament B.V. tegen haar boekwaarde 

overgenomen in haar geconsolideerde balans per 1 augustus 2019. De vergelijkende cijfers en 

begrotingscijfers zijn weergegeven alsof deze situatie altijd bestaan heeft.  

De Stichting heeft zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in 

overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad 

van de Jaarverslaggeving. 

Governance structuur 

Per 17 juni 2020 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een nieuwe voorzitter Raad 

van Commissarissen voor Ropament B.V. benoemd waardoor de bestuursstructuur voor de groep aan 

het einde van het boekjaar uit de volgende onderdelen bestaat: 

RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ROPARUN 

Monique Kempff Voorzitter 

Mark van der Waart Financiën 

Karin van der Rijt Algemeen lid RvT 

 

BESTUUR STICHTING ROPARUN 

Auke de Boer Voorzitter 

Anne-Marike van Arkel Secretaris  

Michiel Molier Penningmeester 

Marja Berends Algemeen bestuurslid 
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RAAD VAN COMMISSARISSEN ROPAMENT BV 

Rob Langezaal Voorzitter 

 

DIRECTIE ROPAMENT BV 

Wiljan Vloet Statutair Directeur 

 

Belangrijkste gebeurtenissen 2019-2020 

Kijkend naar het geconsolideerde plaatje kan worden gesteld dat het afgelasten van het evenement 

Roparun 2020 grote financiële consequenties heeft gehad. Het jaar was in augustus 2019 goed en 

voortvarend gestart. Aan het begin van 2020 hadden 333 teams bij Ropament BV zich aangemeld voor 

deelname en leek de doelstelling om voor Stichting Roparun middels het evenement 6 miljoen donaties 

op te halen, zeer reëel. Helaas diende begin februari 2020 de eerste gevallen van Covid-19 zich ook in 

Nederland aan en is op 16 maart het besluit genomen om het evenement Roparun 2020 definitief af te 

gelasten. 

Nadat de eerste teleurstelling was overwonnen is de organisatie hard aan de slag gegaan om de 

financiële schade zo veel mogelijk te beperken. Er is gekeken wat nog wèl mogelijk was zodat alsnog zo 

veel mogelijk geld voor Stichting Roparun opgehaald kon worden. Om de ingeschreven teams tegemoet 

te komen en aan ons verbonden te houden, hebben de teams de keuze gekregen om of het reeds 

betaalde inschrijfgeld door te schuiven naar 2021 of een deel retour te ontvangen. Meer dan 300 teams 

kozen voor de optie doorschuiven waardoor in de geconsolideerde verantwoording  €824.247 onder de 

vooruit ontvangen inschrijfgelden op de balans is opgenomen.  

Nadat de eerste schrik rondom het uitbreken van Covid-19 een beetje was neergedaald kregen de teams 

weer zin en tijd om alsnog acties voor Roparun doelen op te zetten. Dit resulteerde uiteindelijk in een 

totaal van € 2.083.186 dat Stichting Roparun als gerealiseerde baten over het afgelopen boekjaar kon 

rapporteren. Een bedrag waar begin maart niemand meer op had durven hopen. 

Zoals vele andere bedrijven heeft ook Ropament B.V. in april subsidie vanuit de NOW1-regeling 

aangevraagd. Dit heeft geleid tot een subsidie op de loonkosten, voor een totaal bedrag van €30.960. 

Het teveel ontvangen voorschot van  €41.758 is als terugbetalingsverplichting NOW1-regeling op de 

balans opgenomen.  

Het in het boekjaar 2018-2019 genomen besluit om tot verkoop over te gaan van de bungalows, heeft in 

het afgelopen boekjaar zijn vervolg gekregen. Twaalf van de veertien bungalows zijn verkocht voor een 

totaal bedrag van € 2.178.139 welk is verantwoord als Overige baten in de Staat van Baten en Lasten. De 

resterende twee bungalows in Volendam zullen naar alle waarschijnlijkheid in het nieuwe boekjaar 

worden verkocht. Om nog steeds de mogelijkheid te bieden aan kankerpatiënten en hun familieleden 

om kosteloos een weekje of weekend in een vakantiebungalow te verblijven, is een driejarige 

overeenkomst gesloten met Center Parcs.  

Stichting Roparun en Ropament B.V. hebben in het boekjaar 2020-2021 nog steeds te kampen met de 

aanhoudende gevolgen van het coronavirus. Dit hangt samen met de onzekerheid rondom de wijze 

waarop de Roparun in 2021 georganiseerd zal kunnen gaan worden. In ieder geval zal de start van het 

evenement in 2021 niet in Frankrijk en Duitsland plaatsvinden maar uitsluitend in Nederland. Ook is er 

een mogelijkheid dat het evenement in virtuele vorm aan de deelnemende teams zal worden 

aangeboden. Een en ander zal daarmee mogelijk zijn impact hebben op het aantal deelnemende teams, 

met als direct gevolg een impact op de resultaten van Ropament B.V. alsook de donaties en inkomsten 
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vanuit de loterij voor de Stichting. Als gevolg van de liquiditeitspositie van de Stichting alsook het feit dat 

het bestuur, indien noodzakelijk, pas op de plaats maakt met het doen van toezeggingen aan doelen 

verwacht het bestuur dat de Stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Voor de verdere meer specifieke toelichting voor de Stichting respectievelijk Ropament B.V., wordt 

verwezen naar de hierna volgende afzonderlijke bestuursverslagen, welke integraal zijn opgenomen.  
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BESTUURSVERSLAG INZAKE ACTIVITEITEN EN FINANCIEN STICHTING 

ROPARUN 

De cijfers van 2019-2020 en de verhalen achter de cijfers 

Voorwoord Bestuursverslag Stichting Roparun 

De Stichting Roparun heeft ten doel: het doen organiseren van evenementen en het ondernemen van 

andere activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan palliatieve zorg voor kankerpatiënten, 

waartoe mede behoort het ter beschikking stellen van registergoederen en voorts al hetgeen meteen en 

anders rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 

van het woord. 

Stichting Roparun 2020 

Het belangrijkste evenement waarmee Stichting Roparun, verder in het bestuursverslag aan te duiden 

als ‘Roparun’ zijn goede doelen door de opbrengst kan ondersteunen, is de estafetteloop van Parijs naar 

Rotterdam, van Bremen naar Rotterdam (voorheen: Hamburg – Rotterdam) en van Almelo naar 

Rotterdam. Alhoewel Ropament BV dit evenement organiseert, acht Roparun het van belang hier een 

passage over op te nemen in haar bestuursverslag. 

Impact Coronamaatregelen op Stichting Roparun 

Vanaf 12 maart 2020 heeft de regering van Nederland maatregelen moeten treffen om te voorkomen 

dat het Coronavirus in Nederland de gezondheidszorg onbeheersbaar zou maken. Door deze situatie 

heeft de 29ste Roparun in het weekend van Pinksteren 2020 helaas niet kunnen plaatsvinden, omdat 

zowel het treffen van voorbereidingen door de teams als het organiseren van de run zelf niet mogelijk 

was met de aantallen mensen die bij elkaar mochten komen en de afstand die daarbij tussen 

deelnemers en toeschouwers in acht zou moeten worden genomen.  

Dientengevolge heeft ook de Doelenavond 2020 niet plaatsgevonden. 

Het is duidelijk dat de Corona-crisis een enorme financiële impact heeft op Stichting Roparun, met name 

waar het de mogelijkheden betreft goede doelen die aan de criteria voldoen te ondersteunen. Stichting 

Roparun beoordeelt immers de aanvragen die met de opbrengsten van genoemde evenementen en 

andere activiteiten financieel ondersteund willen worden. 

Ondanks de bovengenoemde impact van de coronacrisis, was er in 2020 toch nog een opbrengst van € 

2.083.186. Tot en met maart 2020 zijn er in totaal 106 aanvragen gehonoreerd, te weten 36 kleine 

projecten tot € 5.000 en 70 grotere projecten tot wel € 530.000. 

Tenslotte heeft 1 team 10 boekjes loten retour gezonden en € 500 retour ontvangen. Twee donaties van 

particulieren, te weten van € 500 en € 750 zijn eveneens op verzoek teruggestort. 

Duidelijk is al wel dat door de Coronacrisis het ook naar de loop van 2021 toe op dit moment moeilijker 

is om donaties van particulieren te verkrijgen dan wel evenementen te organiseren ten einde donaties 

te verkrijgen. 
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Bestuur Roparun en haar toezichthoudende taak op de Deelneming  

Begin 2020 is de Raad van Commissarissen (RvC) van de deelneming Ropament BV afgetreden. Het 

bestuur van Stichting Roparun heeft als enige aandeelhouder van de BV de toezichthoudende taak van 

de RvC overgenomen. Momenteel is een nieuwe voorzitter van de RvC benoemd door de enige 

aandeelhouder, te weten Rob Langezaal. 

Een blik naar de toekomst 

Door de ondersteuning van vele doelen hebben wij vanuit Roparun in de afgelopen jaren een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de palliatieve zorg in Nederland. Doordat vele soorten kanker 

inmiddels een meer chronisch karakter hebben gekregen, is niet alleen meer sprake van ondersteuning 

aan palliatieve zorg, maar ook aan mensen die langer met kanker leven of aan hen die nadat de 

behandeling van kanker is afgelopen op meerdere fronten ondersteuning behoeven. 

Stichting Roparun heeft als strategische doelstelling voor de periode 2017-2020: het vervullen van een 

belangrijke rol in het verder verbinden van de vele initiatieven en ontwikkelingen binnen de palliatieve 

zorg. Door te werken aan een betere samenwerking kan hulp effectiever worden geboden. Dit jaar zijn 

er belangrijke samenwerkingen geweest, onder andere met meerdere partijen binnen het project van 

de Koppelbedden, Erasmus MC en IPSO, de koepelorganisatie van de inloophuizen. 

Roparun wil ook in de toekomst samenwerkingen met verschillende partijen uitbreiden en met nieuwe 

partijen aangaan om versnippering te voorkomen en ondersteuning aan patiënten zo effectief mogelijk 

te maken. 

In 2021 zal Roparun haar strategische doelstellingen herijken en vervolgens vaststellen. 

 

Schiedam, 14 januari 2021, 

Bestuur Stichting Roparun 
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Goede doelen – enkele verhalen 

Franciscus Gasthuis & Vlietland 

Bijdrage voor de inrichting van de wachtkamer/huiskamer voor de Franciscus Borstkliniek € 34.000 

Franciscus Gasthuis & Vlietland gaat de komende jaren een volledig en kwalitatief zorgaanbod realiseren 

voor inwoners van beide regio’s. Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, komt op de 

ziekenhuislocatie in Schiedam, onder andere een gespecialiseerd centrum voor kankerpatiënten. 

Onderdeel van het Oncologiecentrum is de Franciscus Borstkliniek, waar zorg rondom 

borstkankerpatiënten centraal staat 

Gelre Ziekenhuis in Zutphen 

Bijdrage voor een hometrainer € 1.525 

Deze hometrainer wordt gebruikt op de afdeling chirurgie, en dan met name voor de patiënten die 

geopereerd zijn aan een darmtumor. In het kader van hun versnelde revalidatie traject, het ERAS 

protocol, is het de bedoeling dat deze patiënten zo snel mogelijk weer gaan mobiliseren. Dit begint al op 

de dag van de operatie. Onder begeleiding van een fysiotherapeut gaat dat in de dagen erna uitgebreid 

worden. 

Hospice de Duinsche Hoeve 

Bijdrage voor het aanpassen van de keuken voor het project “Voeding en Beleving” € 60.000 

In de palliatief terminale fase van het leven van mensen neemt de behoefte aan eten en drinken af. 

Belangrijker wordt dan de smaak beleving, de presentatie, het zogenaamde wensendieet, maar ook de 

sfeer van de omgeving waar men de maaltijd nuttigt. In Hospice de Duinsche Hoeve wordt hier veel zorg 

aan besteed. Voor gasten die in staat zijn om deel te nemen aan de maaltijden is de keuken een 

belangrijke ontmoetingsplaats. Ook al kan men niet deelnemen aan de volledige maaltijd dan nog wordt 

het als waardevol ervaren om getuige te zijn van het bereiden van de maaltijd, te helpen door een 

aardappel te schillen, groente schoon te maken etc. In de keuken treft men elkaar, is er contact met 

gasten en mantelzorgers, vrijwilligers en teamleden. De keuken is het hart van het Hospice. 

Stichting Jij speelt de Hoofdrol 

Bijdrage voor de huur van de studio voor online programma € 1.000 

Het was de bedoeling van Stichting Jij speelt de Hoofdrol om 10 oktober voor de 6e keer het 

Borstkankersymposium te organiseren met als thema “Grip op je leven”. Onder leiding van Marcellino 

Bogers gaan de sprekers samen met een specialist en huisarts het gesprek aan over hoe je grip op je 

leven kunt krijgen na de diagnose of na de behandelingen. Vanwege Corona is ervoor gekozen om het 

wel op 10 oktober te houden maar het op een andere manier aan te pakken en de focus te leggen op 

een online symposium.  

AZ Monica – België 

Bijdrage voor de inrichting van de borstlounge € 20.000 

De borstlounge is een rustpunt in de verwarrende rollercoaster van zorgen, angst en pijn die op je 

afkomt na de diagnose borstkanker. Die verwarring geldt vaak ook voor de naasten. Het is de bedoeling 

om in de borstlounge een gevoel te creëren dat de borstkanker patiënt er niet alleen voor staat. De 

ingerichte activiteiten omvatten de meest ruime waaier aan dienstverlening op maat van de patiënt: 
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gesprekken met een psycholoog, borstverpleegkundige, aanpassen prothese/pruik, contacten met 

lotgenoten, workshops, verwen - en wellness momenten. 

De ruimte is ingericht als een gastvrije ontmoetingsplaats. Veilig, vertrouwd en praktisch. 

De borstlounge is de verbinding tussen zorg en welzijn. 

Stichting Zeedistel – Hospice-Egmond 

Bijdrage voor de inventaris van het hospice € 150.000 

Stichting Zeedistel heeft het mooie initiatief genomen om voor de bewoners van Egmond een hospice te 

realiseren. Nu wordt er gekozen voor een verblijf in een hospice in Alkmaar of Schoorl. Deze lijken 

dichtbij, maar voor veel Egmonders is dit toch een hele stap om te nemen. Veel mensen zijn geboren en 

getogen in Egmond en zouden heel graag ook de laatste dagen in hun eigen dorp doorbrengen met 

familie dichtbij. Maar dit is nu voorbij. 

In Hospice-Egmond wordt zorg geboden in een kleinschalige, huiselijke omgeving waarbij geschoolde 

vrijwilligers en professionele verpleegkundigen continuïteit van zorg waarborgen. De medische 

supervisie geschiedt door de huisarts van de gast of door de aan het hospice verbonden groep van 

artsen, gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Hospice-Egmond krijgt drie gastenkamers en een 

familiekamer. 

Hospice-Egmond is bestemd voor eenieder die zich in de laatste levensfase bevindt. Hierbij richt het 

hospice zich op alle inwoners, ongeacht leeftijd, achtergrond of geloofsovertuiging. Als mensen naar het 

oordeel van de behandelende arts nog slechts korte tijd te leven hebben, kan een opname worden 

gerealiseerd. Het gaat om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de behandeling nog uitsluitend 

gericht is op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste levensfase (palliatieve zorg).  
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Missie, verslag van het bestuur en verantwoordingsverklaring 

Stichting Roparun is verantwoordelijk voor de besteding van de gelden die via de organisatie van de 

Roparun en andere evenementen worden binnengehaald. De 100% deelneming Ropament BV, 

organiseert de Roparun en andere evenementen ten einde financiën te genereren ten behoeve van 

(o.a.) Stichting Roparun. Dit Bestuursverslag heeft betrekking op Stichting Roparun. 

Stichting Roparun is statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam en houdt kantoor in Schiedam aan de 

Jan van Galenstraat 40 (3115 JG).  

De Stichting heeft als statutaire doelstelling: Het doen organiseren van evenementen en het 

ondernemen van andere activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan palliatieve zorg voor 

kankerpatiënten, waartoe mede behoort het ter beschikking stellen van registergoederen en voorts al 

hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 

in de ruimste zin van het woord.  

Het streven is het leven van kankerpatiënten te veraangenamen door het financieel ondersteunen van 

initiatieven die gericht zijn op palliatieve zorg aan mensen met kanker en het zorgdragen voor een 

verantwoorde besteding van die gelden. 

Missie en Visie 

Missie 

 ‘Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het 

leven.’ 

 

Visie 

Het is onze doelstelling om, via de gelden die worden opgehaald met de organisatie van een Roparun 

evenement, het leven van mensen met kanker - voor zover mogelijk - te veraangenamen. Het beleid is 

erop gericht steeds meer en nieuwe doelen te ondersteunen die binnen de doelstelling vallen om er op 

die manier voor te zorgen dat steeds meer mensen, dankzij de inspanningen van Stichting Roparun, 

geholpen zijn, nu en in de toekomst.  

Identiteit 

Roparun staat voor ondersteuning door verbinding, ofwel: samen sterk staan in het ‘palliatieve 

landschap’. Roparun vult een praktische behoefte in door organisaties en individuen samen te brengen. 

Sleutelbegrippen zijn samenhorigheid en samenwerking, in een periode waarin aandacht voor elkaar 

ook hard nodig is. 

Strategische doelstellingen 

Door de ondersteuning aan vele doelen in de afgelopen jaren, hebben wij vanuit Roparun een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de palliatieve zorg in Nederland. Een volgende stap is om als Roparun 

een blijvende en structurele rol te spelen in het verder verbinden van de vele initiatieven en 

ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg. Dit is ook één van de strategische doelstellingen voor 2017-

2020. 

Om die redenen zijn er gesprekken gevoerd met onder andere de organisaties en koepels KWF, IKNL, 

NFK, IPSO om te benadrukken hoe belangrijk samenwerking is in deze branche om zoveel mogelijk te 
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kunnen betekenen voor kankerpatiënten. Daarnaast is ook steeds meer aandacht voor het feit dat ook 

na genezing van kankerpatiënten nog veel lasten kunnen ervaren van de ziekte. 

In 2021 zal Stichting Roparun haar strategische doelstellingen herijken en opnieuw vaststellen. 

 

Juridische structuur  

De juridische structuur is een stichting met een bestuur dat iedere maand vergadert. Daarnaast is een 

Raad van Toezicht aangesteld, welke toezicht houdt op het bestuur. De samenstelling van het bestuur 

van Stichting Roparun is aan het einde van het boekjaar 2019 – 2020 als volgt: 

Auke de Boer Voorzitter 

Anne-Marike van Arkel Secretaris  

Michiel Molier Penningmeester 

Marja Berends Algemeen bestuurslid 

 

Bestuursleden worden door de Raad van Toezicht benoemd en hebben een zittingstermijn van ten 

hoogste vier jaar. 

De Raad van Toezicht bestaat uit drie (natuurlijke) personen: 

Monique Kempff Voorzitter 

Mark van der Waart Financiën 

Karin van der Rijt Algemeen lid RvT 

 

CBF-Keurmerk 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht 

houdt op de inzameling van geld door (en voor) goede doelen. Sinds 1996 verleent het CBF een 

keurmerk aan fondsenwervende instellingen. Elk fonds dat in aanmerking wil komen voor dit ‘CBF-

keurmerk’ moet aan dezelfde criteria voldoen en dezelfde procedure doorlopen. Fondsenwervende 

instellingen, zoals Stichting Roparun, moeten minimaal drie jaar als zodanig actief zijn in Nederland. Het 

keurmerk wordt afgegeven voor een periode van drie jaar, waarbij jaarlijks wordt getoetst of de 

organisatie nog aan de gestelde criteria voldoet. 

Eén van de belangrijkste taken van het CBF is het ontwikkelen van regelgeving voor een betrouwbare en 

verantwoorde fondsenwerving en besteding en het toetsen van de naleving van de regels door 

individuele instellingen. De beoordelingen van het CBF hebben betrekking op: 

• Bestuur 

• Beleid 

• Fondsenwerving 

• Bestedingen 

• Verslaglegging 

 

Stichting Roparun heeft op 1 augustus 2006 het CBF-Keurmerk ontvangen. Dit betekent onder andere 

dat een donateur erop kan vertrouwen dat de stichting verantwoord met een gift omgaat. Het bestuur 
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van de Stichting Roparun hecht waarde aan dit keurmerk omdat het voor donateurs en sponsors net dat 

duwtje in de rug kan zijn om met Stichting Roparun in zee te gaan. Het heeft een positieve uitstraling op 

de belanghebbenden van de stichting. Daar komt bij dat het Keurmerk een manier van werken oplegt 

waarin openheid en controle een belangrijke plaats innemen.  

Op 29 augustus 2017 heeft de stichting een nieuw Keurmerk-certificaat ontvangen. Op basis van de 

informatie die bij het CBF bekend is, is de conclusie dat Stichting Roparun, met inachtneming van de 

gemaakte afspraken rond meerjarenbeleidsplanning en enkele aanpassingen op de website, voldoet aan 

de harde normen van de erkenningsregeling categorie D. Het advies van het CBF is om de erkenning te 

continueren. Het keurmerk is voor onbepaalde tijd geldig, maar er zal vanuit het CBF wel met regelmaat 

toetsing blijven plaatsvinden. 

 

Communicatie met belanghebbenden 

De Stichting Roparun maakt om haar doelen te realiseren gebruik van medewerkers van het kantoor, 

dat onder de directie van Ropament BV valt. De doelen die ondersteund willen worden kunnen hun 

aanvraag indienen bij een medewerker van het kantoor. Informatie over hoe de aanvraag ingediend 

dient te worden en waaraan de aanvraag moet voldoen is op de website van Stichting Roparun te lezen. 

De ontvangen aanvragen worden voorgelegd aan de bestuursleden zodat in de eerstvolgende 

bestuursvergadering een besluit over wel of geen toekenning genomen kan worden. Indien gewenst kan 

het bestuur de vertegenwoordigers van het doel uitnodigen om tijdens een bestuursvergadering nadere 

toelichting te komen geven.  

Nadat het bestuur van de Stichting Roparun besloten heeft tot ondersteuning over te gaan, worden de 

toegekende doelen per brief, via de website en soms ook via social media bekend gemaakt.  

De doelen die worden ondersteund, ontvangen een Ropareader en een aantal wordt uitgenodigd voor 

de Roparun Doelenavond – een event dat in 2020 gezien de Coronacrisis niet kon plaatsvinden - waar zij 

symbolisch een cheque krijgen overhandigd met het bedrag van de donatie. Op de teambijeenkomsten 

worden met regelmaat de ondersteunde doelen uitgenodigd om hun verhaal tevertellen. Teams krijgen 

dan een beter beeld, wat hen motiveert en stimuleert om al het harde werk te blijven verrichten. 
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Informatie over de activiteiten en de financiële positie 

Baten van particulieren 

De stichting kent voor de fondsenwerving drie methodes: 

1. Donaties door teams die deelnemen aan de Roparun; 

2. De organisatie van een loterij waarbij 500.000 loten à EUR 2,50 beschikbaar zijn;   

3. Donaties door derden. 

Baten van particulieren is als volgt opgebouwd: 

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2019-2020 2019-2020 2018-2019 

Donaties teams 1.151.445 5.050.000 4.782.741 

Donaties derden 42.040 0 59.763 

Lotenverkoop 889.700 950.000 962.000 

 2.083.186 6.000.000 5.804.504 

 

Hieruit blijkt dat 97,98% van de donaties (incl. lotenverkoop) gedoneerd werd door de teams (2018-

2019: 98,97%).  

Overige baten 

Deze baten van €2.178.139 betreffen de verkoopopbrengst van de bungalows. 

De som van de baten komt hiermee op €4.261.325 (2018-2019: €6.363.504).  

Ten opzichte van de begroting kwamen de baten van particulieren aanmerkelijk lager uit. Dit heeft 

natuurlijk alles te maken met het niet doorgaan van de Roparun in 2020. Een vergelijking met andere 

jaren is derhalve nietszeggend. Het is een bijzondere prestatie dat de teams desondanks nog ruim € 2 

mln bij elkaar gebracht hebben. 

De financiële baten (rente op spaarrekeningen) zijn minimaal door het risicomijdende beleid. Op 

bepaalde tegoeden wordt door de banken een negatieve rente berekend. 

De toezeggingen uit de eigen fondsenwerving 

In het boekjaar is er €3.471.666 toegezegd. Dit is t.o.v. het boekjaar 2018-2019  €4.193.870 minder. 

De stichting gebruikt bij de toezeggingen altijd dezelfde methode. Allerlei organisaties kunnen bij de 

stichting een aanvraag indienen voor ondersteuning. Indien de aanvraag voldoet aan de doelstelling van 

Stichting Roparun wordt de aanvraag voorgelegd aan het bestuur waar de beslissing wordt genomen om 

wel of niet te ondersteunen. Indien tot ondersteuning wordt overgegaan, vindt uitbetaling pas plaats na 

overlegging van de facturen of bescheiden waaruit blijkt dat het ondersteunde project ook 

daadwerkelijk is uitgevoerd. Op deze manier wordt voorkomen dat  

gelden worden uitgekeerd die niet of niet juist worden besteed en tevens wordt daarmee de voortgang 

van een project gevolgd. 

Er is een Raad van Advies ingesteld die het bestuur op verzoek kan adviseren bij ingewikkelde en 

financieel belangrijke aanvragen. 
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Vanaf maart 2020 is het bestuur een terughoudend beleid gaan voeren met betrekking tot toezegging 

van aanvragen. De liquiditeitspositie als gevolg van het afgelasten van het evenement Roparun 2020 

dwong daartoe. Dit terughoudende beleid zal afhankelijk van de omstandigheden in 2020/2021 

voortgezet worden. 

Bestedingen 

Toegezegde uitkeringen 
Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2019-2020 2019-2020 2018-2019 

Toezeggingen boekjaar 3.471.666 6.000.000 7.665.536 

Vrijval verplichtingen -291.476 0 -336.148 

 3.180.190 6.000.000 7.329.388 

 

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

Kosten bungalows, hospice en inloophuis 2019-2020 2019-2020 2018-2019 

Bungalows en inloophuis De Boei 114.930 0 188.652 

Onderhoudskosten 8.811 0 85.467 

Overige exploitatiekosten 0 0 0 

 123.741 200.000 274.119 

 

Daarmee komen de totale bestedingen aan doelstellingen voor het boekjaar 2018-2019 op €3.303.931 

t.o.v. €7.603.507 in boekjaar 2018-2019. 
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De lasten uit de eigen fondsenwerving  

De lasten t.b.v. de eigen fondsenwerving bestaan uit kosten die rechtstreeks te maken hebben met de 

loterij, de bijdrage aan Ropament B.V. en de kosten voor Beheer & Administratie. Een gedetailleerd 

overzicht van de Beheer & Administratiekosten is terug te vinden in de jaarrekening. 

 

  Werkelijk Begroting Werkelijk 

Wervingskosten 2019-2020 2019-2020 2018-2019 

Prijzengeld en kosten loterij 190.919 180.000 176.234 

Communicatie 42.350 50.000 48.738 

Bijdrage Ropament B.V.  480.000 480.000 441.990 

Bijzondere waardeverm. Ropament B.V. 0 0 9.033 

Resultaat deelneming Ropament B.V. 191.666 0 0 

 904.935 710.000 675.995 

 

Tot de bijdrage aan Ropament B.V. is besloten om uitbreiding van de capaciteit van het evenement 

mogelijk te maken. Door het afgelasten van het evenement zijn de directe kosten van Ropament 

weliswaar aanzienlijk minder geweest, maar door het doorschuiven van reeds ontvangen inschrijfgelden 

had Ropament BV. daaruit voor het boekjaar ook geen baten. Daarom is de voor 2019-2020 begrote 

bijdrage ook geëffectueerd ter dekking van de indirecte kosten. Jaarlijks wordt in onderling overleg met 

de directie en Raad van Commissarissen van Ropament B.V.  bezien of en zo ja voor welke bedrag 

Stichting Roparun een bijdrage zal leveren. 

 

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

Kosten beheer & administratie 2019-2020 2019-2020 2018-2019 

    

  298.881 400.000 323.825 

 

Op het kantoor zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd zoals bedrijfsvoering, financiële 

administratie, communicatie en PR. De directe personele werkzaamheden tussen de Stichting en het 

personeel zijn formeel in een SLA vastgelegd. Communicatie over Roparun, Ropament en over de teams 

en hun doelen vindt plaats vanuit het kantoor.  Deze kosten zijn grotendeels vast.  
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Goede doelen 

Het afgelopen jaar heeft Stichting Roparun 106 (inclusief 36 kleine projecten (< EUR 5.000)) doelen 

ondersteund.  

Een volledige lijst met doelen die het afgelopen jaar ondersteuning toegezegd hebben gekregen, is 

opgenomen in de bijlage van de jaarrekening. 

Het bestedingspercentage ten opzichte van de baten 

Het is van belang om van de afgelopen jaren het percentage te vergelijken dat wordt bepaald door het 

totaal van de bestedingen aan de doelstelling in het boekjaar te delen door het totaal van de baten in 

dat boekjaar. Met andere woorden, welk percentage van de opbrengst is in het boekjaar besteed aan 

goede doelen? 

Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling wordt bepaald door het totaal van: 

• de toegezegde uitkeringen 

• exploitatiekosten bungalows, hospice en inloophuizen. 

 

Het totaal van de baten wordt bepaald door het totaal van: 

• donaties 

• lotenverkoop 

• financiële baten en lasten 

• bijzondere baten. 

 

Hieronder de gegevens voor de afgelopen drie jaar. 

Jaar 
Bestedingen aan 

doelstelling 
Baten Percentage 

 EUR EUR % 

2019-2020 3.303.931 4.261.325 77,53% 

2018-2019 7.603.507 6.363.504 119,49% 

2017-2018 5.724.059 5.862.720 97,63% 

 

Ook hier geldt dat door het halverwege het boekjaar ingezette terughoudende beleid m.b.t. de 

bestedingen aan de doelstelling, deze procentueel aanmerkelijk lager zijn dan andere jaren. Daarnaast 

speelt mee dat door het afgelasten van de Roparun, ook in absolute zin de baten lager zijn geweest dan 

andere jaren.  Aangezien het bestuur op voorhand geen besluit heeft genomen over de bestemming van 

de bijzondere baten voortkomend uit de verkoop van de bungalows heeft dit niet direct tot 

doelbestedingen geleid wat mede van invloed is op het lagere bestedingspercentage.  
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Het bestedingspercentage ten opzichte van de lasten 

Verder wordt ook het percentage vergeleken dat wordt bepaald door het totaal van de bestedingen aan 

de doelstelling in het boekjaar te delen door het totaal van de lasten in dat boekjaar. Met andere 

woorden, welk percentage van de lasten is in het boekjaar besteed aan het doel?  

Hieronder de gegevens van de afgelopen drie jaar. 

 

Jaar  
Bestedingen aan 

doelstelling 
Lasten Percentage 

 EUR EUR % 

2019-2020 3.303.931 4.507.747 73,29% 

2018-2019 7.603.507 8.603.327 88,38% 

2017-2018 5.724.059 6.612.951 86,56% 

 

Hier veroorzaken schaalnadelen (lagere opbrengsten en doelbestedingen bij gelijkblijvende vaste lasten) 

het lagere bestedingspercentage. Door het hogere negatieve resultaat van de deelneming zijn daarnaast 

de wervingskosten hoger wat tevens een daling van het percentage tot gevolg heeft. 

Het kostenpercentage eigen fondsenwerving 

Een derde interessant percentage om te vergelijken van de afgelopen jaren is het percentage dat wordt 

bepaald door de kosten van eigen fondsenwerving te delen door de baten uit eigen fondsenwerving 

(zijnde de baten van particulieren).  

Het totaal van de kosten van eigen fondsenwerving wordt bepaald door: 

• communicatie 

• kosten en het prijzengeld van de loterij 

• bijdrage aan Ropament B.V.  

 

Het totaal van de baten uit eigen fondsenwerving wordt bepaald door het totaal van: 

• donaties 

• lotenverkoop. 

 

Het bestuur van Stichting Roparun streeft naar een zo laag mogelijk percentage kosten van de 

fondsenwerving ten opzichte van de opbrengsten en is daar tot dit boekjaar redelijk in geslaagd. 
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In onderstaande tabel de percentages van de afgelopen drie jaar: 

Jaar  Kosten Baten Percentage 
 EUR EUR % 

2019-2020 904.935 2.083.186 43,44% 

2018-2019 675.995 5.804.504 11,65% 

2017-2018 662.223 4.885.308 13,56% 

 

Echter, het kostenpercentage is in het boekjaar enorm gestegen. Ook hier laat zich het afgelasten van de 

Roparun en de daarmee gepaard gaande terugloop van de baten gelden. 
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Financiële instrumenten 

De Stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten 

die de Stichting blootstelt aan rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. De Stichting heeft een 

beleid opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten 

en daarmee de financiële prestaties van de Stichting te beheersen en te beperken. 

De Stichting zet geen afgeleide financiële instrumenten in. 

Beleggingsbeleid  

Stichting Roparun heeft als beleggingsbeleid dat er op geen enkele manier belegd wordt. Dus niet in 

aandelen, beleggingsfondsen, onroerend goed of wat dan ook. De gelden die weliswaar gereserveerd 

staan voor de doelen maar die nog niet uitgegeven kunnen worden, staan op spaarrekeningen. 

Kredietrisico  

De Stichting heeft per jaareinde geen vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren. 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 Stichting 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. 

 

Beleid met betrekking tot reserves  

Continuïteitsreserve 

Het bestuur van Stichting Roparun wil een continuïteitsreserve aanhouden. De continuïteitsreserve 

wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de Stichting ook 

in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. In de uitgangspunten ‘Reserves en 

Beleggingsbeleid’ van het CBF-Keur is vastgelegd dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de 

jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag bedragen. Het bestuur heeft de omvang van de 

continuïteitsreserve voor het jaar 2019-2020 gehandhaafd op EUR 888.892. 

Bestemmingsreserves 

Er is een bestemmingsreserve van €954.350 die bestaat uit: 

1. Vastgelegd vermogen in vaste activa bestaande uit: 

€291.673 in materiële vaste activa van de bedrijfsvoering (kantoorpand). 

Met ingang van het boekjaar 2006/2007 is ervoor gekozen niet langer lineair af te schrijven op voor 

de doelstelling aangeschaft onroerend goed, maar om investeringen direct ten laste te brengen van 

het lopend boekjaar en de WOZ-waarde (zie jaarrekening) te vermelden. Hiermee wordt voorkomen 
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dat er oneindig wordt afgeschreven en dat de werkelijke waarde te veel afwijkt van de waarde in de 

boeken.  

€627.494 in deelneming Ropament B.V. 

 

2. Reserve ten behoeve van onderhoud in inloophuizen en bungalows voor een bedrag van €35.183 

 

Overige reserve 

Overige reserve van €1.722.368 ten behoeve van doelen die nog niet zijn uitgekozen en toegezegd. Dit 

bedrag zal in de toekomst toegezegd worden aan doelen die binnen de doelstelling vallen. 
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Informatie met betrekking tot het bestuur en Raad van Toezicht 

De taak van het bestuur is het uitzetten van het beleid voor de korte en lange termijn en de controle op 

een juiste uitvoering van het beleid. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om tijdens de 

bestuursvergadering alle relevante zaken te bespreken en om beslissingen te nemen. De bestuursleden 

worden benoemd door de Raad van Toezicht en de zittingsduur van de leden is vier jaar. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten. De enige vergoeding die de 

bestuursleden ontvangen, is een vergoeding van EUR 375,-- per kwartaal, de netto vrijwilligers 

vergoeding van 1500 euro per jaar, waaruit alle onkosten en dergelijke betaald moeten worden. Het 

bestuur heeft besloten om vanwege de minder rooskleurige financiële situatie waarin de Roparun 

momenteel verkeert vanaf 1 juli 2020 voorlopig af te zien van deze vergoeding. Dit voorbeeld is gevolgd 

door de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen van Ropament B.V. 

Het bestuur bespreekt minimaal 1 keer per kwartaal alle financiële stukken (balans, resultatenrekening 

en begroting). Daarbij wordt onder andere gecontroleerd hoeveel toegezegde uitkeringen er op dat 

moment zijn gedaan.  

Hoofd- en nevenfuncties Bestuur 

(hoofdfunctie staat bovenaan)  

Auke de Boer 
 

Gepensioneerd Internist 
 

Michel Molier 
 

Directeur Ondernemerschap van het ROC Da Vinci 
College in Dordrecht. 

Anne-Marike van Arkel 
 

Algemeen directeur Nederlandse Registervastgoed 
Taxateurs tot oktober 2020. 
Voorzitter Commissie van Advies Stichting Aqto tot juli 
2020. 
Lid van de Raad van Advies van AREA-OS. 
Voorzitter Kascontrolecommissie New Orleans. 

Marja Berends 
 

Manager bij Humanitas DMH. 
Eigenaar M.B.M. Mediation. Mediator, 
conflictbemiddeling & coaching. 
Coach Qredits financiering. 
 

 

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht 

(hoofdfunctie staat bovenaan)  

Monique Kempff Bestuurslid kunststichting IJsselland Ziekenhuis. 
Bestuurslid Calibris Foundation. 
Bondsvoorzitter KNGU. 
Voorzitter ANKO tot november 2019. 

Mark van der Waart Vermogensmanager Private Banking Rabobank 
Rotterdam. 
Lid RvT Stichting PEP. 

Karin van der Rijt Hoogleraar palliatieve oncologische zorg bij Erasmus 
MC. 
Voorzitter Palliactief. 
Voorzitter consortium palliatieve zorg zuidwest 
Nederland. 
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De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van Stichting Roparun. De 

Raad bestaat uit ten minste 3 leden die worden benoemd voor maximaal twee termijnen van maximaal 

vier jaar. De Raad van Toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar. De raadsleden ontvangen 

vacatiegeld gesteld op € 1.500 per jaar, maar zullen daar evenals het bestuur van de Stichting Roparun 

i.v.m. de tegenvallende inkomsten in de huidige situatie vanaf 1 juli 2020 voorlopig vanaf zien. 

 

Jaarverslag Raad van Toezicht Stichting Roparun 2019-2020  

Dit jaarverslag betreft de periode 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2020. De raad van toezicht van de 

stichting Roparun bestaat uit 3 natuurlijke personen. Dhr. M. van der Waart, Financiën, Mw. C.C.D. van 

der Rijt, lid en Mw. M. J. Kempff, voorzitter. De raad van toezicht heeft in haar jaarevaluatie vastgesteld 

3 maal per jaar te vergaderen.  

• De raad van toezicht is in 2019 twee keer bijeengeweest, nl. op 4 september en 4 december. 

• De raad van toezicht heeft in 2020 drie keer vergaderd, nl. op 19 februari in de aanwezigheid 

van de accountant, op 17 juni 2020 en informeel op 22 juli.  

• Daarnaast heeft op 14 mei en 1 juli 2020 de raad van toezicht met het bestuur van de stichting 

Roparun vergaderd en opp 11 januari 2020 heeft de raad van toezicht een gezamenlijke 

vergadering met het bestuur van de stichting Roparun bijgewoond.  

Er zijn verschillende overlegsituaties tussen raad van toezichtleden en voorzitter c.q. penningmeester 

van de stichting Roparun geweest. Deze gesprekken hadden het karakter van informeren, afstemmen en 

bijpraten met name over de vacatures in de raad van commissarissen, werving interim-voorzitter RvC, 

vacatures in het bestuur en financiën ten tijde van de COVID-19 pandemie. Op verzoek van het bestuur 

heeft de raad van toezicht voor Q3 en Q4 van 2020 afgezien van de vrijwilligersvergoeding. De raad van 

toezicht heeft vastgesteld de huidige samenstelling van de raad en de frequentie van de vergaderingen 

te continueren in 2020-2021. 
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Toekomst 

In een jaar waarin de corona pandemie het sociale leven domineert, is het duidelijk dat ook een goede 

doelen organisatie als de Roparun de gevolgen hiervan ervaart. Veel activiteiten die voor patiënten met 

kanker georganiseerd werden konden geen doorgang vinden door de corona maatregelen, inloophuizen 

moesten voor een langere periode hun deuren sluiten, en dat gold ook voor meerdere hospices. Het 

niet doorgaan van de Roparun in 2020 heeft daarnaast een negatief effect gehad op de hoeveelheid 

geld die de stichting ter beschikking heeft voor de ondersteuning van haar goede doelen, met ook een 

voortdurende onzekerheid voor het komend jaar. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat het bestuur van de stichting dit jaar extra kritisch is geweest met 

betrekking tot aanvragen voor ondersteuning van goede doelen, en vaker dan voorheen het geval was 

nee heeft moeten verkopen. Belangrijke criteria zijn nu urgentie en duurzaamheid van de aanvragen. 

Anderzijds zijn er ook nu en straks mensen die geconfronteerd worden met de diagnose kanker en voor 

wie de door de Roparun gefinancierde ondersteuning heel belangrijk is. Energie en focus behouden op 

onze doelen blijft dus cruciaal. 

De huidige crisis dwingt het bestuur van de stichting proactief na te denken over de toekomst, de wijze 

van fondsenwerving en het uitbouwen van de relatie met doelen en teams. Juist in dit corona jaar is 

duidelijk geworden hoe intensief de relatie tussen doelen en lokale sponsoren vaak is, waarbij de teams 

een belangrijke schakel zijn. Hier actiever op inspelen, met name qua communicatie, versterkt 

naamsbekendheid en de positie van de Roparun naar de toekomst toe. Deze visie vertalen naar concrete 

stappen is een van de uitdagingen voor de korte termijn. 

Van de langlopende projecten is de realisatie van het familiehuis voor het nieuwe EMC vrijwel afgerond. 

Een doorlopend project voor de komende twee jaar is nog de ondersteuning van de inloophuizen via de 

koepelorganisatie IPSO. Samen met het KWF is een meerjaren beleidsplan ontwikkeld, wat momenteel 

wordt uitgewerkt. Ook met de ontwikkeling van het masterplan voor de informele palliatieve zorg is 

samen met het KWF een begin gemaakt. 

Met de nieuwe RvC is afgesproken onze huidige governance structuur te evalueren. Zodra hierover 

conclusies zijn getrokken en besluiten genomen, kan gekeken worden naar een optimale  invulling van 

de huidige en komende vacatures. Dit om onze ambities voor al onze partners te kunnen blijven 

realiseren. 

De Stichting heeft in het boekjaar 2020-2021 nog steeds te kampen met de aanhoudende gevolgen van 

het coronavirus. Dit hangt samen met de onzekerheid rondom de wijze waarop de Roparun in 2021 

georganiseerd zal kunnen gaan worden. In ieder geval zal de start van het evenement in 2021 niet in 

Frankrijk en Duitsland plaatsvinden maar uitsluitend in Nederland. Ook is er een mogelijkheid dat het 

evenement in virtuele vorm aan de deelnemende teams zal worden aangeboden. Een en ander zal 

daarmee mogelijk zijn impact hebben op het aantal deelnemende teams, met als direct gevolg een 

impact op de resultaten van de deelneming Ropament B.V. alsook de donaties en inkomsten vanuit de 

loterij voor de Stichting. Als gevolg van de liquiditeitspositie van de Stichting alsook het feit dat het 

bestuur, indien noodzakelijk, pas op de plaats maakt met het doen van toezeggingen aan doelen 

verwacht het bestuur dat de Stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 
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Begroting 2020 - 20211 

Het bestuur van de Stichting houdt rekening met beperktere opbrengsten in 2020-2021, vanwege de 

onzekerheden die COVID 19 met zich meebrengt.  Momenteel worden scenario’s uitgewerkt voor de 

Roparun van 2021, waarbij er ernstig rekening mee gehouden wordt dat een klassieke Roparun er niet 

in zit komend jaar. Alle hoop is natuurlijk gevestigd op een fysiek Run, maar digitale alternatieven 

komen ook in de scenario’s voor. Het begin 2020 ingezette terughoudende financiële beleid zal derhalve 

in het komende jaar gecontinueerd worden. Bij lagere baten zullen ook de toezeggingen aan de 

doelstellingen beperkt zijn. Uiteraard zullen ook in de bedrijfsvoering de uitgaven daar waar mogelijk 

gematigd worden. 

 

 

 

 

 

  

 

1 Deze begroting is een voorlopige begroting welke nog niet is vastgesteld/goedgekeurd door de RvT. 

Begroting Stichting Roparun

BATEN € € € € € €

Baten van particulieren 2.083.186   6.000.000 3.125.000 

Baten van andere organisaties 

zonder winstoogmerk -                -              -              

Overige baten 2.178.139   1.500.000 700.000     

Som der baten 4.261.325   7.500.000 3.825.000 

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Toegezegde uitkeringen 2.825.060 6.000.000 2.800.000 

Kosten bungalows, hospice en 

inloophuizen 154.871     200.000     200.000     

2.979.931   6.200.000 3.000.000 

Wervingskosten 854.011       710.000     505.000     

Kosten Beheer en administratie 298.881       400.000     320.000     

SOM DER LASTEN 4.132.823   7.310.000 3.825.000 

Fianciele baten en lasten 11.560         -              -              

RESULTAAT 140.062       190.000     -              

Realisatie 2019/2020 Begroting 2019/2020 Begroting 2020/2021
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BESTUURSVERSLAG INZAKE ACTIVITEITEN EN FINANCIEN ROPAMENT 

B.V. 

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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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. 

 

  

 

 

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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Organigram vrijwilligersorganisatie Ropament B.V. 
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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 NAAM FTE 

Statutair directeur Wiljan Vloet 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. 

 

  



JAARSTUKKEN STICHTING ROPARUN  2019/2020 - 28 - 
 

 

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 Noord-

Nederland 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.  

 

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 
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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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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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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:  

 

 Frankrijk Duitsland Geldbedrag Stichting 

1 Zele Ede € 45.000 

2 Oud-Beijerland Almelo € 22.500 

3 Ossendrecht Zutphen € 12.500 

4 Antwerpen Lienden €   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. 

 

  

 

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.   
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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 Roparun-

verhaal 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.  

 

  

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 
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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. 

 

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.  
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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 
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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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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)  €30.000,- 

• Leesmap (Barterdeal) €37.500,- 

• Pon’s Automobielhandel €10.000.- 

• ISBC/Masita € 5.300,- 

• Het Welzijnswarenhuis € 4.959,- 

• Damen Motorkleding  € 2.400,- 

• Studio NewMedia bv € 2.066,- 
Totaal €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. 

Totale omzet is daarmee €1.222k lager dan begroot en ook €1.038k lager dan de gerealiseerde omzet 

van vorige jaar. 
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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).  
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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. 

 

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 

corona-maatregelen 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. 

 

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. 

 

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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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 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. 
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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 

corona-maatregelen 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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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 begroting2 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 2019-

2020. 

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.  

 

2 Deze begroting is een voorlopige begroting welke nog niet is vastgesteld/goedgekeurd door de RvC. 
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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 2019-2020. 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.  

 

  

Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

2018/2019 2019/2020 2019/2020 2020/2021

Netto Omzet 1.160.784          1.345.382       124.998           1.032.627     

Kostprijs van de Omzet 1.104.216          1.258.678       221.632           874.074         

Bruto Marge 56.568                86.704             -96.634           158.553         

Personeelskosten 282.663              280.000           274.750           242.000         

Afschrijvingen 15.751                45.000             121.814           128.100         

Overige Bedrijfskosten -232.801            -233.832         -303.159         -244.734       

Som der bedrijfslasten 65.613                91.168             93.404             125.366         

Bedrijfsresultaat -9.045           -4.464         -190.038     33.187       

Fianciele Baten & Lasten 12                        -800                 -1.628              -2.000            

Resulaat voor belasting -9.033           -5.264         -191.666     31.187       

BEGROTING ROPAMENT BV 
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Schiedam, 14 januari 2021 

Bestuur Stichting Roparun  
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Mark van der Waart (Financiën) 
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JAARREKENING 2019 - 2020 

 

 



Stichting Roparun

Geconsolideerde Balans per 31 juli
(na resultaatverwerking)

€ € € €

Vaste Activa

Immateriële vaste activa 1 420.020 298.815

Materiele vaste activa 2 361.467 341.258

781.487 640.073

Vlottende Activa

Voorraden 3 33.954 23.524

Vorderingen en overlopende activa 4 81.895 270.716

Liquide middelen 5 7.534.765 12.456.602

7.650.615 12.750.841

8.432.102 13.390.914

Reserves en fondsen van de groep 6 3.565.606 3.800.468

Kortlopende schulden 7 4.866.495 9.590.446

8.432.102 13.390.914

31 juli 2020 31 juli 2019
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Stichting Roparun

Geconsolideerde Staat van baten en lasten over de periode 

1 augustus tot en met 31 juli

€ € € € € €

Baten

Baten van particulieren 10 2.203.961 7.294.467 6.923.983

11 0 559.000

Overige baten 12 2.178.139 1.500.000 0

Som der baten 4.382.100 8.794.467 7.482.983

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Toegezegde uitkeringen 13 3.180.190 6.000.000 7.329.388

Kosten bungalows, hospice en

   inloophuizen 14 123.741 200.000 274.119

3.303.931 6.200.000 7.603.507

Wervingskosten 16 706.840 1.747.041 1.564.957

Kosten beheer en administratie 17 616.124 661.890 554.354

Som der lasten 4.626.894 8.608.931 9.722.818

Saldo voor financiele baten en lasten -244.794 185.536 -2.239.835

Saldo Financiële baten en Lasten 18 9.932 -800 2.416

Saldo van baten en lasten -234.862 184.736 -2.237.420

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  6 0 488.892

Bestemmingsreserves en fondsen 6 -376.685 -1.621.697

Overige reserve 6 141.824 -1.104.615

-234.862 -2.237.420

Werkelijk 2019/2020 Begroot 2019/2020 Werkelijk 2018/2019

Baten van andere organisaties 

zonder winstoogmerk
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Stichting Roparun

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 

1 augustus tot en met 31 juli

€ € € €

Resultaat -234.862 -2.237.420

Gecorrigeerd voor:

 - Afschrijvingen 123.022 27.355

 - Mutatie in werkkapitaal (exclusief

   liquide middelen en kortlopend

   bankkrediet) -4.545.561 719.376

- Mutatie in financiële vaste activa

Kasstroom uit operationele activiteiten -4.657.401 -1.490.689

Investeringen in:

 - Immateriële vaste activa bedrijfsvoering -226.211 -298.815

 - Desinvestering Immateriële vaste activa 0 15.590

 - Materiële vaste activa doelstelling 0 -12.034

 - Materiële vaste activa bedrijfsvoering -38.225 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -264.436 -295.259

Mutatie langlopende schulden 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Netto kasstroom -4.921.837 -1.785.948

Saldo liquide middelen per 31 juli 2019 / 31 juli 2018 12.456.602 14.242.550

Saldo liquide middelen per 31 juli 2020 / 31 juli 2019 7.534.765 12.456.602

Mutatie liquide middelen -4.921.837 -1.785.948

2019/2020 2018/2019
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Stichting Roparun

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 

Stichting Roparun 

Activiteiten
Volgens artikel 3 van de statuten streeft de stichting de volgende doelen na:

1: De stichting heeft ten doel:

2: De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het voeren van overleg met autoriteiten;

- het beheren van registergoederen en houden van deelnemingen;

- het jaarlijks (doen) organiseren van de Roparun;

- het (doen) organiseren van andere sponsor- en benefietbijeenkomsten,

evenementen of activiteiten;

- het doen van giften in geld en/of natura aan (zorg)instanties die activiteiten

ondernemen op het gebied van palliatieve zorg.

Naam Statutaire Aandeel geplaats kapitaal Verwekingswijze in

vestigingsplaats consolidatie

Ropament BV Schiedam 100% Integraal

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de stichting en haar 

groepsmaatschappijen, evenals andere rechstpersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden 

uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. Hierbij worden mede in aanmerking genomen 

de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. 

De Stichting staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.

Groepsverhoudingen

Vestigingsplaats: Jan van Galenstraat 40, Schiedam (inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41132992)

het doen organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten waarbij de 

opbrengsten ten goede komen aan palliatieve zorg voor kankerpatiënten, waartoe mede behoort het 

ter beschikking stellen van registergoederen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Groepsshoofd

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken 

rechtspersonen en vennootschappen worden volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 

onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

Overzicht kapitaalbelangen

In consolidatie betrokken groepsmaatschappijen 
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Stichting Roparun

Verslaggevingsperiode

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen 

met het activiteitenjaar van het evenement Roparun, namelijk van 1 augustus tot 31 juli. 

Toelichting op de grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening

Grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

De Stichting heeft zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in 

overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen van de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad 

van de Jaarverslaggeving.

In het boekjaar heeft Stichting Roparun beschikkingsmacht verkregen over de deelneming Ropament B.V. 

waardoor Ropament B.V. als groepsmaatschappij classificeert en meegeconsolideerd is. Het verkrijgen 

van beschikkingsmacht heeft plaatsgevonden in januari 2020 maar in de jaarrekening wordt de overname 

behandeld alsof deze reeds het gehele boekjaar bestond omdat dit een transactie onder 

gemeenschappelijke leiding betreft en daarom de pooling of interest-methode kan worden toegepast. De 

stichting heeft de activa en passiva tegen hun respectievelijke boekwaarden zoals deze blijken uit de 

jaarrekening 2018-2019 van de deelneming in Ropament B.V. tegen haar boekwaarde overgenomen in 

haar geconsolideerde balans per 1 augustus 2019. De vergelijkende cijfers zijn weergegeven alsof deze 

situatie altijd bestaan heeft. 

Stichting Roparun heeft geen geconsolideerde begroting opgesteld voor het boekjaar 2019/2020. Voor de 

vergelijkbaarheid zijn derhalve de vastgestelde begrotingen van Stichting Roparun en Ropament B.V. 

voor het boekjaar 2019/2020 samengevoegd.

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 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.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het Bestuur 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 baten en lasten. 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.
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Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële instrumenten

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Overige vorderingen

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Immateriële vaste activa

* Software : 20%

Bijzondere waardeverminderingen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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 stichting heeft dergelijke afgeleide financiële instrumenten niet.

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 worden na eerste opname gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

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.

Immateriële 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 immaterieel vast actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid 

van immateriële vaste 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 immaterieel 

vast actief naar verwachting zal genereren.
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Materiële vaste activa

* Bungalows en Inventaris : 10% - 20%

* Kantoorpand : 4%

* Verbouwing Kantoorpand : 10%

* Inventaris Kantoorpand : 20% - 33,3%

* Vervoermiddel : 20%

* Logistiek : 20%

Bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van materiele vaste activa

Vermogensmutatiemethode

Nettovermogenswaarde

Materiele 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 materieel vast actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van 

materiele vaste 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 materieel vast actief naar 

verwachting zal genereren.

Voor verkoop beschikbare materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 

opbrengstwaarde.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafwaarde volgens de lineaire 

methode op basis van de economische levensduur. Voor de kantoorpanden wordt de WOZ-waarde als 

restwaarde gehanteerd.

De aankoop van panden ten behoeve van de doelstelling wordt direct ten laste van de staat van baten en 

lasten gebracht.

Financiële vaste activa

Deelnemingen  waarin invloed van betekenis

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 

worden vanaf het moment van verwerving gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode. Het 

verschil tussen de kostprijs van de deelneming en de eerste waardering op basis van de 

vermogensmutatiemethode wordt verwerkt als goodwill. De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs 

vermeerderd met eventuele kosten die direct toerekenbaar zijn aan het verkrijgen van de deelneming.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen.

Deze deelnemingen worden volgens deze methode in de balans opgenomen tegen het aandeel van de 

vennootschap in de netto-vermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de 

deelnemingen vanaf het moment van verwerving. Deze netto-vermogenswaarde wordt bepaald volgens de 

grondslagen van de deelnemende rechtspersoon zoals vermeld in deze jaarrekening.
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Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Daar waar de deelneming de grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de deelnemende 

rechtspersoon niet hanteert, wordt het door de deelneming verantwoorde resultaat aangepast aan de 

grondslagen van de deelnemende rechtspersoon. Dit betekent dat de netto-vermogenswaarde van de 

deelneming afwijkt van het door de deelneming gepresenteerde eigen vermogen.

Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt deze 

methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden op nihil 

gewaardeerd. Hierbij worden andere langlopende belangen in de deelneming die feitelijk worden 

aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering, mede in aanmerking genomen.

Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt pas weer verwerkt indien en 

voorzover het cumulatief niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen.

Indien en voorzover de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming 

respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te 

stellen, wordt een voorziening opgenomen.'

Deelnemingen  waarin geen invloed van betekenis

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 

worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs, bestaande uit de verkrijgingsprijs 

vermeerderd met eventuele kosten die direct toerekenbaar zijn aan het verkrijgen van de deelneming. Na 

de eerste verwerking worden deze deelnemingen gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van 

toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Het in het verslagjaar gedeclareerd dividend van de deelnemingen wordt ten gunste van het resultaat van 

vennootschap gebracht. Afboekingen wegens alsmede terugnemingen van bijzondere 

waardeverminderingen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, en dus de effectieve rente nihil bedraagt, is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Vlottende vorderingen worden bij de eerste verwerking  opgenomen tegen reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.
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Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves

Schulden

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten van particulieren

Teamdonaties en donaties derden

Inschrijfgelden

Lotenverkoop

Sponsoring

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijk) sterk 

tegenvallende opbrengsten. Volgens de CBF-regels kan hiervoor een reserve worden aangehouden van 

maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie 

wordt verstaan: personeelskosten, huisvestings- en facilitaire kosten, ICT kosten, kosten van bestuur, 

financiën, planning & control en de kosten voor fondsenwerving. Het bestuur heeft de omvang van de 

continuïteitsreserve bepaald op € 888.892,-.  

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves is door het bestuur bepaald en betreft 

geen verplichting; het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

De opbrengst uit verkoop van loten wordt verantwoord in het boekjaar waarin de loterij valt, met 

uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie 

heeft plaats gevonden.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, en dus de effectieve rente nihil bedraagt, is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

De inschrijfgelden worden verantwoord in het boekjaar waarin het evenement waarvoor het inschrijfgeld 

is betaald plaatsvindt.

Opbrengsten uit hoofde van sponsoring worden verantwoord in het boekjaar waarop deze betrekking 

hebben.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten enerzijds en anderzijds de lasten van het jaar, 

gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Opgenomen rentredragende en niet-rentedragende leningen en schulden worden bij de eerste verwerking 

opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Teamdonaties worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst. Donaties van teams die na afloop 

boekjaar worden ontvangen, worden verantwoord in het volgende boekjaar onder de titel donaties derden.
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Verkoop goederen

Baten van andere organisaties zonder winstoogmerk
Donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Overige baten

Overige baten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Besteed aan doelstellingen

Kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Wervingskosten

De wervingskosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Kosten beheer en administratie

Personeelskosten

Toegezegde pensioenregeling

Afschrijvingen

Kosten van beheer en administratie worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

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.

De afschrijvingen van (im) 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. 

Overige baten uit eigen fondsenwerving, worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 

hebben.

Uitkeringen worden geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning 

schriftelijk aan de ontvanger is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de uitkering wordt betaald.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden onder de baten tegen de brutowinst opgenomen. De 

brutowinst is de netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte goederen. Onder de netto-

omzet wordt verstaan de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. 

Onder de kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop en 

verkoop drukkende directe (aan derden betaalde) verwervingskosten. De door de fondsenwervende 

instelling in dit verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van fondsenwerving verantwoord.

Overige baten uit eigen fondsenwerving
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Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Kostentoerekening

•        direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;

•        niet direct toerekenbare kosten worden als volgt verdeeld:

- Prijzengeld en kosten loterij 100% Eigen fondsenwerving

- Bestuur 100% Beheer en administratie

- Personeelskosten 100% Beheer en administratie (stg Roparun)

- Personeelskosten - directie 87% Eigen fondsenwerving (Ropament B.V.)

13% Beheer en administratie (Ropament B.V.)

- Personeelskosten - overig 80% Eigen fondsenwerving (Ropament B.V.)

20% Beheer en administratie (Ropament B.V.)

- Huisvestingskosten 100% Beheer en administratie

-  Kantoor- en algemene kosten 100% Beheer en administratie

- Afschrijving en rente 100% Beheer en administratie.

- Bijdrage Ropament B.V. 100% Eigen fondsenwerving

- Bijzondere waardevermindering Ropament B.V. 100% Eigen fondsenwerving

 - Resultaat deelneming Ropament B.V. 100% Eigen fondsenwerving

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie op basis van de 

volgende maatstaven:

65



Stichting Roparun

Toelichting op de Geconsolideerde Balans

Vaste activa

1. Immateriële vaste activa (ten behoeve van bedrijfsvoering)
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

31 juli 2020 31 juli 2019

Aanschafwaarde € €

Stand per 1 augustus 298.815 31.183

Investeringen 226.211 298.815

Desinvesteringen 0 -31.183

Stand per 31 juli 525.025 298.815

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus 0 -5.197

Afschrijvingen -105.005 -10.396

Desinvesteringen 15.593

Stand per 31 juli -105.005 0

Boekwaarde 31 juli 420.020 298.815

2. Materiele vaste activa 31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Ten behoeve van:

Doelstelling 0 0

Bedrijfsvoering 361.467 341.258

361.467 341.258

De immateriele vaste activa betreffen de kosten van de ontwikkeling van het Luminis portaal welke per 1 

augustus 2019 in gebruik is genomen en over wordt afgeschreven.
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Het verloop van de materiele vaste activa ten behoeve van de doelstelling is als volgt weer te geven:

Bungalows en Inloophuis Totaal Totaal

Inventaris Doelstelling Doelstelling

2019/2020 2018/2019

€ € € €

Aanschafwaarde

Stand per 1 augustus 1.081.097 344.692 1.425.789 1.425.789

Desinvesteringen -1.081.097 0 -1.081.097 0

Stand per 31 juli 0 344.692 344.692 1.425.789

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus -1.081.097 -344.692 -1.425.789 -1.425.789

Afschrijvingen 0 0 0 0

Desinvesteringen 1.081.097 0 1.081.097 0

Stand per 31 juli 0 -344.692 -344.692 -1.425.789

Boekwaarde 31 juli 0 0 0 0

Inloophuis

WOZ waarde bungalows en inloophuis

1 januari 1 januari

2020 2019

€ €

Bungalow Bernisse, nr. 97 183.000

Bungalow Bernisse, nr. 103 184.000

Bungalow Arcen, nr 69 134.000

Bungalow Arcen, nr 90 136.000

Bungalow Arcen, nr 201 138.000

Bungalow Drenthe, nr. 215 174.000

Bungalow Drenthe, nr. 263 174.000

Bungalow Drenthe, nr. 437 175.000

Bungalow Zeeland, nr 1 193.000

Bungalow Zeeland, nr 3 195.000

Bungalow Kortgene, nr 9 236.000

Bungalow Kortgene, nr 25 217.000

Bungalow Volendam, De Krom, nr. 238 151.000 151.000

Bungalow Volendam, De Krom, nr. 242 163.000 163.000

Inloophuis De Boei 385.000 380.000

699.000 2.833.000

Per 31 juli 2018 betreft dit het pand waar Inloophuis De Boei gebruik van maakt met een aanschafwaarde 

van € 344.692. Het pand waarin het Inloophuis De Boei is gevestigd is eigendom van Stichting Roparun 

en is aan het inloophuis kosteloos ter beschikking gesteld voor de periode van 2014 t/m 2024.
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Bungalows

Het verloop van de materiële vaste activa ten behoeve van de bedrijfsvoering is als volgt weer te geven:

Kantoor- Verbouwing Inventaris Logistiek Tot. Bedrijfs- Tot. Bedrijfs-

panden Kantoor- Kantoor- Vervoers- voering voering

panden panden middelen 2019/2020 2018/2019

€ € € € € €

Aanschafwaarde

Stand per 1 augustus 392.838 95.363 234.622 40.616 763.439 751.406

Investeringen 0 0 4.215 34.010 38.225 12.034

Desinvesteringen 0 0 -19.089 -9.352 -28.441 0

Stand per 31 juli 392.838 95.363 219.748 65.274 773.223 763.440

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus -103.575 -66.001 -219.916 -32.689 -422.181 -405.223

Afschrijvingen 0 -8.063 -5.013 -4.941 -18.016 -16.959

Desinvesteringen 0 0 19.089 9.352 28.441 0

Stand per 31 juli -103.575 -74.063 -205.840 -28.278 -411.756 -422.182

Boekwaarde 31 juli 289.263 21.300 13.908 36.996 361.467 341.258

De WOZ-waarde van de kantoorpanden bedraagt totaal € 341.000 (waarde peildatum 1 januari 2019) 

(€ 333.000 waarde peildatum 1 januari 2018). Op de kantoorpanden aan de Jan van Galenstraat kan niet 

meer worden afgeschreven, de boekwaarde is lager dan de WOZ-waarde.

Het bestuur heeft in 2018/2019 het besluit genomen om in boekjaar 2019/2020 tot verkoop van de 

bungalows over te gaan.

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.

12 van de 14 bungalows zijn in het afgelopen boekjaar verkocht. Alleen de 2 bungalows in Volendam zijn 

nog niet verkocht. Het is de bedoeling dat dit in het aankomende boekjaar alsnog gaat plaatsvinden. 

Omdat de bungalows onder toepassing van de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen in het 

verleden reeds volledig zijn afgeschreven zijn de verkoopopbrengsten volledig verantwoord onder de 

Overige baten.
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3. Voorraden
31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Voorraad beschikbaar voor de doelstelling 33.954 23.524

4. Vordering en overlopende activa

31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Debiteuren 3.130 41.224

Nog door te belasten 0 45

Omzetbelasting 9.807 130.574

Nog te ontvangen rente 0 32

Vooruitbetaalde pensioenpremies 25.117 28.342

Overige vorderingen 43.842 70.498

81.895 270.716

5. Liquide middelen

31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Banken 7.534.387 12.451.395

Kasmiddelen 378 5.207

7.534.765 12.456.602

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 mede het gevolg van het afgelasten van de Roparun 2020 en is verantwoord 

als onderdeel van de wervingskosten in de staat van baten en lasten.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

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

jaar.
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6. Reserves en fondsen van de groep

7. Kortlopende Schulden

31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Crediteuren 176.771 252.703

Omzetbelasting 0 891

Toegezegde uitkeringen 3.622.655 9.164.143

Vooruitontvangen inschrijfgelden 824.247 0

Terugbetalingsverplichting NOW 41.758 0

Overige schulden en overlopende passiva 201.065 172.708

4.866.495 9.590.446

Toegezegde uitkeringen

Overige schulden en overlopende passiva

31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Advies- en Accountantskosten 46.119 28.335

Reservering vakantiegeld en - dagen 27.794 36.819

Overige schulden en overlopende passiva 127.152 107.554

201.065 172.708

Voor een toelichting op de reserves en fondsen van de groep verwijzen wij u naar de toelichting op 

reserves en fondsen van de enkelvoudige balans op pagina 85 van dit rapport.

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

terugbetalingsverplichting NOW verantwoord. 

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar, met uitzondering van de toezeggingen met 

een langlopend karakter.

De toegezegde uitkeringen betreffen de per balansdatum verschuldigde uitkeringen. Wanneer aan de door 

het bestuur van de stichting gestelde voorwaarden is voldaan, vindt uitkering plaats. De toegezegde 

uitkeringen bestaan voor € 773.246 uit toezeggingen met een langlopend karakter

(2018/2019: € 3.208.606).

Vanwege het afgelasten van het evenement 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.
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8. Financiële instrumenten

Algemeen

De stichting zet geen afgeleide financiële instrumenten in.

Kredietrisico

Renterisico en kasstroomrisico

Reële waarde

9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

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

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.

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.

De verplichtingen die hieruit voortvloeit bedraagt voor de kopieermachine voor 2019/2020 € 11.071 

(2018/2019: € 10.992) en loopt tot december 2024. Voor de frankeermachine bedraagt dit voor 2019/2020  

€920 (2018/2019 €920) en loopt tot september 2020.

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 

vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De stichting is huurverplichtingen aangegaan ter zake van een kopieermachine en frankeermachine

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten 

die de stichting blootstelt aan rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te 

beheersen heeft de stichting een beleid opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige 

ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de stichting te beperken.

De stichting heeft per jaareinde geen vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren. Voor de 

kredietrisico’s inzake de overige vorderingen wordt verwezen naar punt 4 - Vorderingen.

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven 

leningen. De stichting heeft geen opgenomen en uitgegeven leningen.

71



Stichting Roparun

Toelichting op de Geconsolideerde staat van baten en lasten

10. Baten van particulieren

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Donaties teams 1.151.445 5.050.000 4.782.741

Donaties derden 42.040 0 59.763

Inschrijfgelden 25.879 952.534 882.028

Lotenverkoop 889.700 950.000 962.000

Sponsoring 92.225 225.000 116.949

Verkoop goederen 2.622 65.258 68.645

Overige baten uit eigen fondsenwerving 50 51.675 51.857

2.203.961 7.294.467 6.923.983

Donaties teams

Inschrijfgelden

Verkoop goederen Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Netto omzet 5.095 116.173 109.950

Kostprijs -2.473 -50.915 -41.305

Netto winst 2.622 65.258 68.645

Marge 51% 56% 62%

Overige baten uit eigen fondsenwerving Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Opbrengst slotavond 0 26.028 24.915

Opbrengst OV 0 250 236

Opbrengst Campings 0 9.297 9.777

Overige opbrengsten evenement 50 16.100 16.928

50 51.675 51.857

De daling van alle te onderscheiden categorieën in de baten van particulieren ten opzichte van voorgaand 

jaar en de begroting is direct gerelateerd aan het afgelasten van de Roparun 2020.

Vanwege het afgelasten van het evenement Roparun 2020, hebben 300 teams de voorkeur uitgesproken 

om het reeds betaalde inschrijfgeld door te schuiven naar het volgende jaar. 28 teams hebben gekozen 

voor gedeeltelijke creditering van 80% van het inschrijfgeld.

In de donaties teams is een bedrag van € 37.744,- uit hoofde van collectes inbegrepen (2018/2019:  

€97.857)
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11. Baten van andere organisaties zonder winstoogmerk

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Donaties andere organisaties zonder winstoogmerk 0 0 559.000

12. Overige baten
Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Verkoopopbrengst bungalows 2.178.139 1.500.000 0

13. Toegezegde uitkeringen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Toezeggingen boekjaar 3.471.666 7.665.536

Vrijval verplichtingen -291.476 -336.148

3.180.190 6.000.000 7.329.388

Voor een nadere uitzeenzettingen van de toegezegde uitkeringen wordt verwezen naar de bijlage.

14. Kosten bungalows, hospice en inloophuis

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Bungalows en inloophuis De Boei 114.930 188.652

Onderhoudskosten 8.811 85.467

Overige exploitatiekosten 0 0

123.741 200.000 274.119

12 van de 14 bungalows zijn in het afgelopen boekjaar verkocht. Alleen de 2 bungalows in Volendam 

zijn nog niet verkocht. Het is de bedoeling dat dit in het aankomende boekjaar alsnog gaat plaatsvinden
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15. Bestedingspercentage

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Totaal bestedingen 3.303.931 6.200.000 7.603.507

Totaal baten 4.382.100 8.794.467 7.482.983

Totaal lasten 4.626.894 8.608.931 9.722.818

Bestedingspercentage (baten) 75,40% 70,50% 101,61%

Bestedingspercentage (lasten) 71,41% 72,02% 78,20%

16. Wervingskosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Prijzengeld en kosten loterij 190.920 180.000 176.235

Communicatie 42.350 50.000 48.738

Kosten Evenement 219.159 1.207.763 1.062.911

452.429 1.437.763 1.287.883

Toegerekende personeelskosten 254.411 309.278 277.074

706.840 1.747.041 1.564.957

Het bestedingspercentage (baten) is gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt vooral  verklaard 

door de baten op verkoop van de bungalows (+€ 2.178.139). Aangezien het bestuur op voorhand geen 

besluit heeft genomen over de bestemming van deze baten heeft dit niet direct tot doelbestedingen geleid 

met als gevolg dat het bestedingspercentage ten opzichte van voorgaand jaar is gedaald.  Daarnaast heeft 

het bestuur bewust pas op de plaats gemaakt bij het doen van toezeggingen in verband met het afgelasten 

van het evenement 2020 en de daarmee samenhangende afname van de donaties en overige inkomsten 

uit het evenement. 

Het bestedingspercentage (lasten) is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vanwege de lagere inkomsten, 

als gevolg van het afgelasten van het evenement 2020, zijn vanaf maart 2020 hoegenaamd geen nieuwe 

toezeggingen gedaan, waardoor de toezeggingen lager uitkomen dan voorgaande jaren.

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie tot de totale 

baten en de totale lasten procentueel weergegeven:
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

Kosten Evenement

Kosten Teams 12.897 27.416 21.006

Kosten Teambijeenkomsten 17.050 25.000 19.464

Kosten Vrijwilligers 24.105 67.015 38.470

Doorkomststeden 207 82.432 0

Finish Locatie 6.508 200.000 213.443

Startlocatie Parijs 746 130.000 112.446

Steunpunt Frankrijk 0 9.000 8.802

Startlocatie Duitsland 1.436 130.000 114.114

Steunpunt Duitsland 285 14.000 9.851

Startlocatie Almelo -426 9.000 7.783

Route 5.263 161.050 156.683

Kosten Logistiek 7.105 52.850 32.962

Slotfeest 0 115.000 102.011

Kosten Marketing & Communicatie 85.483 130.000 143.383

Kosten Sponsoring 12.341 5.000 0

Afwaarderen voorraad T-shirts en medailles 45.486 0 27.874

Diversen en onvoorzien 673 50.000 54.620

219.159 1.207.763 1.062.911

Kostenpercentage Wervingskosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Baten eigen fondsenwerving (baten particulieren) 2.203.961 7.294.467 6.923.983

Wervingskosten 706.840 1.747.041 1.564.957

Kostenpercentage fondsenwerving 32,07% 23,95% 22,60%

17. Kosten beheer en administratie

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Bestuur

Onkostenvergoeding 11.250 19.500 17.000

Organisatie- en vergaderkosten 12.052 12.000 45.937

23.302 31.500 62.937

De stijging van het kostenpercentage is het gevolg van de lagere baten uit de eigen fondsenwerving 

welke veroorzaakt is door het afgelasten van het evenement Roparun 2020.

Onderstaand is de verhouding van de Wervingskosten in relatie tot de baten eigen fondsenwerving 

(zijnde "baten particulieren") procentueel weergegeven:
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Financiën, planning & control

Advies- en accountantskosten 143.512 82.000 92.158

ICT

Automatiseringskosten 42.735 142.000 58.484

Personeelskosten

Brutolonen 323.105 350.000 327.945

Sociale lasten 51.831 60.000 49.825

Pensioenlasten 70.694 40.000 46.002

Subsidie op personeelskosten -31.914 0 0

Reiskosten personeel 11.440 15.000 14.257

Inhuur personeel 34.720 80.000 64.320

Overige 11.500 11.668 -3.643

471.377 556.668 498.705

Toegerekend aan Evenement -254.411 -309.278 -277.074

216.966 247.390 221.631

Huisvesting en facilitair

Afschrijving (im)materiële vaste activa 123.022 80.000 27.355

Boekresultaat materiële vaste activa -1.750 0 0

Overige huisvestingskosten 19.467 25.000 24.672

Telefoon 3.888 5.500 5.529

Portokosten 5.942 7.000 6.576

Overige kantoorkosten 1.264 4.500 3.041

Verzekeringen 13.245 13.000 12.257

Kosten CBF 7.410 7.500 7.084

Bankkosten 2.693 1.000 2.530

Overige algemene kosten 14.428 15.500 30.100

189.609 159.000 119.144

616.124 661.890 554.354

18. Financiële baten en lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Rentebaten 12.886 3.724

Rentekosten -2.953 -800 -1.308

9.932 -800 2.416
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19. Toelichting bestedingen

Werving Beheer en Totaal Begroting Totaal

Baten administratie 2019/2020 2019/2020 2018/2019

Toegezegde Bungalows,

uitkeringen Hospice

Inloophuis

€ € € € € € €

Subsidies en bijdragen 3.180.190 123.741 3.303.931 6.200.000 7.603.507

Publiciteit en communicatie 233.270 233.270 230.000 224.972

Kosten evenement 219.159 219.159 1.207.763 1.062.911

Bestuur 23.302 23.302 31.500 62.937

Financiën, planning & control 143.512 143.512 82.000 92.158

ICT 42.735 42.735 142.000 58.484

Personeelskosten 254.411 216.966 471.377 556.668 498.705

Huisvesting en facilitair 189.609 189.609 159.000 119.144

Totaal 3.180.190 123.741 706.840 616.124 4.626.894 8.608.931 9.722.818

Besteed aan doelstelling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming.
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Balans per 31 juli
(na resultaatverwerking)

€ € € €

Vaste Activa

Immateriële vaste activa 1 0 0

Materiele vaste activa 2 291.673 292.881

Financiële vaste activa 3 627.494 819.160

919.167 1.112.041

Vlottende Activa

Vorderingen en overlopende activa 4 0 10.882

Liquide middelen 5 6.777.663 11.884.302

6.777.663 11.895.185

7.696.830 13.007.226

Reserves en Fondsen 6

Continuïteitsreserve 888.892 888.892

Bestemmingsreserves 954.347 1.331.032

Overige reserve 1.722.368 1.580.544

3.565.606 3.800.468

Kortlopende schulden 7 4.131.223 9.206.758

7.696.830 13.007.226

31 juli 2020 31 juli 2019
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Staat van baten en lasten over de periode 1 augustus tot en met 31 juli

€ € € € € €

Baten

Baten van particulieren 10 2.083.186 6.000.000 5.804.504

11 0 559.000

Overige baten 12 2.178.139 1.500.000 0

Som der baten 4.261.325 7.500.000 6.363.504

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Toegezegde uitkeringen 13 3.180.190 6.000.000 7.329.388

Kosten bungalows, hospice en

   inloophuizen 14 123.741 200.000 274.119

3.303.931 6.200.000 7.603.507

Wervingskosten 16 904.935 710.000 675.995

Kosten beheer en administratie 17 298.881 400.000 323.825

Som der lasten 4.507.747 7.310.000 8.603.327

Saldo voor financiele baten en lasten -246.422 190.000 -2.239.823

Saldo Financiële baten en Lasten 18 11.560 0 2.404

Saldo van baten en lasten -234.862 190.000 -2.237.420

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  6 0 488.892

Bestemmingsreserves en fondsen 6 -376.685 -1.621.697

Overige reserve 6 141.824 -1.104.615

-234.862 -2.237.420

Werkelijk 2019/2020 Begroot 2019/2020 Werkelijk 2018/2019

Baten van andere organisaties 

zonder winstoogmerk
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Toelichting op de grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening

Grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Kostentoerekening

•        direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;

•        niet direct toerekenbare kosten worden als volgt verdeeld:

- Prijzengeld en kosten loterij 100% Eigen fondsenwerving

- Bestuur 100% Beheer en administratie

- Personeelskosten 100% Beheer en administratie

- Huisvestingskosten 100% Beheer en administratie

-  Kantoor- en algemene kosten 100% Beheer en administratie

- Afschrijving en rente 100% Beheer en administratie.

- Bijdrage Ropament B.V. 100% Eigen fondsenwerving

- Bijzondere waardevermindering Ropament B.V. 100% Eigen fondsenwerving

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie op basis van 

de volgende maatstaven:

Voor de algemene grondsalagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de 

waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de 

onderscheidende activa en passiva en resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de 

geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld. 

Fondsenwerving vindt (mede) plaats door de organisatie van het evenement Roparun door de 

deelneming Ropament B.V.. De bijzondere waardevermindering van de deelneming (in het geval sprake 

is van een deelneming zonder invloed van betekenis en daarmee waardering op kostprijs) alsook het 

negatieve resultaat van de deelneming (in het geval sprake is van een deelneming met invloed van 

betekenis en daarmee waardering op nettovermogenswaarde) worden daarom beschouwd als kosten 

eigen fondsenwerving. Eventuele dividenden (in geval van waardering van de deelneming op kostprijs) 

danwel positieve resultaten (in het geval van waardering van de deelneming op netto-vermogenswaarde) 

zullen in analogie worden beschouwd als baten uit eigen fondsenwerving.
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Toelichting op de Balans

Vaste activa

1. Immateriële vaste activa (ten behoeve van bedrijfsvoering)
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

31 juli 2020 31 juli 2019

Aanschafwaarde € €

Stand per 1 augustus 0 31.183

Investeringen 0

Desinvesteringen -31.183

Stand per 31 juli 0 0

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus 0 -5.197

Afschrijvingen -10.396

Desinvesteringen 15.593

Stand per 31 juli 0 0

Boekwaarde 31 juli 0 0

2. Materiele vaste activa 31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Ten behoeve van:

Doelstelling 0 0

Bedrijfsvoering 291.673 292.881

291.673 292.881

Het verloop van de materiele vaste activa ten behoeve van de doelstelling is als volgt weer te geven:

Bungalows en Inloophuis Totaal Totaal

Inventaris Doelstelling Doelstelling

2019/2020 2018/2019

€ € € €

Aanschafwaarde

Stand per 1 augustus 1.081.097 344.692 1.425.789 1.425.789

Desinvesteringen -1.081.097 0 -1.081.097 0

Stand per 31 juli 0 344.692 344.692 1.425.789

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus -1.081.097 -344.692 -1.425.789 -1.425.789

Afschrijvingen 0 0 0 0

Desinvesteringen 1.081.097 0 1.081.097 0

Stand per 31 juli 0 -344.692 -344.692 -1.425.789

Boekwaarde 31 juli 0 0 0 0
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Inloophuis

WOZ waarde bungalows en inloophuis

1 januari 1 januari

2020 2019

€ €

Bungalow Bernisse, nr. 97 183.000

Bungalow Bernisse, nr. 103 184.000

Bungalow Arcen, nr 69 134.000

Bungalow Arcen, nr 90 136.000

Bungalow Arcen, nr 201 138.000

Bungalow Drenthe, nr. 215 174.000

Bungalow Drenthe, nr. 263 174.000

Bungalow Drenthe, nr. 437 175.000

Bungalow Zeeland, nr 1 193.000

Bungalow Zeeland, nr 3 195.000

Bungalow Kortgene, nr 9 236.000

Bungalow Kortgene, nr 25 217.000

Bungalow Volendam, De Krom, nr. 238 151.000 151.000

Bungalow Volendam, De Krom, nr. 242 163.000 163.000

Inloophuis De Boei 385.000 380.000

699.000 2.833.000

Bungalows

Per 31 juli 2018 betreft dit het pand waar Inloophuis De Boei gebruik van maakt met een aanschafwaarde van € 

344.692. Het pand waarin het Inloophuis De Boei is gevestigd is eigendom van Stichting Roparun en is aan het 

inloophuis kosteloos ter beschikking gesteld voor de periode van 2014 t/m 2024.

Het bestuur heeft in 2018/2019 het besluit genomen om in boekjaar 2019/2020 tot verkoop van de bungalows 

over te gaan.

12 van de 14 bungalows zijn in het afgelopen boekjaar verkocht. Alleen de 2 bungalows in Volendam zijn nog 

niet verkocht. Het is de bedoeling dat dit in het aankomende boekjaar alsnog gaat plaatsvinden. Omdat de 

bungalows onder toepassing van de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen in het verleden reeds volledig 

zijn afgeschreven zijn de verkoopopbrengsten volledig verantwoord onder de Overige baten.
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Het verloop van de materiële vaste activa ten behoeve van de bedrijfsvoering is als volgt weer te geven:

Verbouwing Inventaris Totaal Totaal

KantoorpandenKantoorpandenKantoorpanden Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

2019/2020 2018/2019

€ € € € €

Aanschafwaarde

Stand per 1 augustus 392.838 14.737 175.978 583.553 583.553

Investeringen 0 0 0 0 0

Desinvesteringen 0 0 0 0 0

Stand per 31 juli 392.838 14.737 175.978 583.553 583.553

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus -103.575 -14.737 -172.360 -290.672 -289.464

Afschrijvingen 0 0 -1.208 -1.208 -1.208

Desinvesteringen 0 0 0 0 0

Stand per 31 juli -103.575 -14.737 -173.568 -291.880 -290.672

Boekwaarde 31 juli 289.263 0 2.410 291.673 292.881

In 2011/2012 is het pand naast het kantoor van Stichting Roparun gekocht voor €201.661 (incl. 

overdrachtsbelasting). Ropament BV huurt het pand van Stichting Roparun en heeft daarom zelf de 

verbouwingskosten gefinancierd.

De WOZ-waarde van de kantoorpanden bedraagt totaal € 341.000 (waarde peildatum 1 januari 2019) 

(€ 333.000 waarde peildatum 1 januari 2018). Op de kantoorpanden aan de Jan van Galenstraat kan niet meer 

worden afgeschreven, de boekwaarde is lager dan de WOZ-waarde.
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3. Financiële Vaste Activa

Dit betreft Ropament BV te Schiedam (100%)

2019/2020 2018/2019

€ €

Stand per 1 augustus 819.160 828.193

Resultaat deelneming -191.666 0

Bijzondere waardevermindering deelneming 0 -9.033

Stand per 31 juli 627.494 819.160

4. Vordering en overlopende activa

31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Rekening-courant Ropament BV 0 10.351

Nog te ontvangen rente 0 32

Overige vorderingen 0 500

0 10.882

5. Liquide middelen

31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Banken 6.777.621 11.884.102

Kasmiddelen 42 201

6.777.662 11.884.302

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Tot en met boekjaar 2018-2019 kwalificeert de deelneming Ropament B.V. als een deelneming zonder invloed 

van betekenis welke op kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingen, wordt gewaardeerd. Met 

ingang van boekjaar 2019-2020 kwalificeert de deelneming Ropament B.V. als groepsmaatschappij en daarmee 

als een deelneming met invloed van betekenis. Deelnemingen met invloed van betekenis worden gewaardeerd 

tegen netto-vermogenswaarde. Omdat tot en met boekjaar 2018-2019 de negatieve resultaten van de deelneming 

Ropament B.V. als bijzondere waardevermindering op de kostprijs van de deelneming in mindering zijn gebracht, 

voor een totaal bedrag van € 156.161, is de nettovermogenswaarde van de deelneming per 

1 augustus 2019, het moment waarop de deelneming gekwalificeert wordt als groepsmaatschappij en 

gewaardeerd wordt op netto-vermogenswaarde, gelijk aan de waarde van de deelneming in de vastgestelde 

jaarrekening 2018-2019 van Stichting Roparun.
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6. Reserves en Fondsen

31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Continuïteitsreserve 888.892 888.892

Bestemmingsreserves 954.347 1.331.032

Overige reserve 1.722.368 1.580.544

3.565.606 3.800.468

De mutaties in de reserves zijn als volgt weer te geven: 

Continuïteits- Bestemmings- Overige Totaal

reserve reserves reserves

€ € € €

Stand per 1 augustus 2018 400.000 2.952.729 2.685.159 6.037.888,00

Mutaties:

- Toevoeging via resultaatbestemming 488.892 734.000 0 1.222.892

- Bestedingen via resultaatbestemming 0 -2.355.697 -1.104.615 -3.460.312

Stand per 1 augustus 2019 888.892 1.331.032 1.580.544 3.800.468

Mutaties:

- Toevoeging via resultaatbestemming 0 0 0 0

- Bestedingen via resultaatbestemming 0 -376.685 141.824 -234.862

Stand per 31 juli 2020 888.892 954.347 1.722.368 3.565.606

Continuïteitsreserve

Het bestuur heeft de continuïteitsreserve gehandhaafd op € 888.892,- voor 2019/2020.

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen 

dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. In de uitgangspunten ‘Reserves en 

Beleggingsbeleid’ van het CBF-Keur is opgenomen dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de 

jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag bedragen (zijnde € 1.805.725,- voor 2019/2020).
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Bestemmingsreserve

Vastgelegd

vermogen in Reserve Reserve Totaal

immateriële, onderhoud Roparun Bestemmings-

materiële en inloophuizen Steden reserves

financiële

vaste activa en bungalows

€ € € €

Stand per 1 augustus 2019 1.112.041 43.994 175.000 1.331.035

Mutaties:

Toevoeging via

  resultaatbestemming

- Investeringen in Vaste Activa 0 0

- Voorgenomen toezeggingen 0 0

Bestedingen via

  resultaatbestemming

- Bijzondere waardevermindering 0 0

deelneming

- Resultaat deelneming -191.666 -191.666

- Afschrijvingen Vaste Activa -1.208 0 0 -1.208

- Toezeggingen 0 0 -175.000 -175.000

- Onderhoudskosten 0 -8.811 0 -8.811

    bungalows/inloophuis

Stand per 31 juli 2020 919.167 35.183 0 954.350

De bestemmingsreserves kunnen als volgt gespecificeerd worden:
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7. Kortlopende Schulden

31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Crediteuren 173.959 25.388

Omzetbelasting 51 891

Rekening-courant Ropament BV 215.538 0

Toegezegde uitkeringen 3.622.655 9.164.143

Overige schulden en overlopende passiva 119.021 16.335

4.131.223 9.206.758

Rekening-courant Ropament BV

Toegezegde uitkeringen

Overige schulden en overlopende passiva

31 juli 2020 31 juli 2019

€ €

Advies- en Accountantskosten 22.143 16.335

Overige schulden en overlopende passiva 96.878 0

119.021 16.335

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

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.

De toegezegde uitkeringen betreffen de per balansdatum verschuldigde uitkeringen. Wanneer aan de door 

het bestuur van de stichting gestelde voorwaarden is voldaan, vindt uitkering plaats. De toegezegde 

uitkeringen bestaan voor € 773.246 uit toezeggingen met een langlopend karakter

(2018/2019: € 3.208.606).
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8. Financiële instrumenten

Algemeen

De stichting zet geen afgeleide financiële instrumenten in.

Kredietrisico

Renterisico en kasstroomrisico

Reële waarde

9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

De verplichtingen die hieruit voortvloeit bedraagt voor de kopieermachine voor 2019/2020 € 11.071 

(2018/2019: € 10.992) en loopt tot december 2024. Voor de frankeermachine bedraagt dit voor 2019/2020  

€920 (2018/2019 €920) en loopt tot september 2020.

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 

liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De stichting is huurverplichtingen aangegaan ter zake van een kopieermachine en frankeermachine

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 

de stichting blootstelt aan rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen 

heeft de stichting een beleid opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de 

financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de stichting te beperken.

De stichting heeft per jaareinde geen vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren. Voor de kredietrisico’s 

inzake de overige vorderingen wordt verwezen naar punt 4 - Vorderingen.

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven 

leningen. De stichting heeft geen opgenomen en uitgegeven leningen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

10. Baten van particulieren

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Donaties teams 1.151.445 5.050.000 4.782.741

Donaties derden 42.040 0 59.763

Lotenverkoop 889.700 950.000 962.000

2.083.186 6.000.000 5.804.504

Donaties teams

11. Baten van andere organisaties zonder winstoogmerk

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Donaties andere organisaties zonder winstoogmerk 0 0 559.000

12. Overige baten
Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Verkoopopbrengst bungalows 2.178.139 1.500.000 0

13. Toegezegde uitkeringen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Toezeggingen boekjaar 3.471.666 7.665.536

Vrijval verplichtingen -291.476 -336.148

3.180.190 6.000.000 7.329.388

Voor een nadere uitzeenzettingen van de toegezegde uitkeringen wordt verwezen naar de bijlage.

12 van de 14 bungalows zijn in het afgelopen boekjaar verkocht. Alleen de 2 bungalows in Volendam 

zijn nog niet verkocht. Het is de bedoeling dat dit in het aankomende boekjaar alsnog gaat plaatsvinden

In de donaties teams is een bedrag van € 37.744,- uit hoofde van collectes inbegrepen (2018/2019:  

€97.857)
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14. Kosten bungalows, hospice en inloophuis

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Bungalows en inloophuis De Boei 114.930 188.652

Onderhoudskosten 8.811 85.467

Overige exploitatiekosten 0 0

123.741 200.000 274.119

15. Bestedingspercentage

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Totaal bestedingen 3.303.931 6.200.000 7.603.507

Totaal baten 4.261.325 7.500.000 6.363.504

Totaal lasten 4.507.747 7.310.000 8.603.327

Bestedingspercentage (baten) 77,53% 82,67% 119,49%

Bestedingspercentage (lasten) 73,29% 84,82% 88,38%

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie tot de totale 

baten en de totale lasten procentueel weergegeven:

Het bestedingspercentage (lasten) is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vanwege de lagere donatie-

inkomsten, als gevolg van het afgelasten van het evenement 2020, zijn vanaf maart 2020 hoegenaamd 

geen nieuwe toezeggingen gedaan, waardoor de toezeggingen lager uitkomen dan voorgaande jaren. Door 

het hogere negatieve resultaat van de deelneming zijn daarnaast de wervingskosten hoger dan begroot en 

voorgaand jaar wat tevens een daling van het percentage tot gevolg heeft.

Het bestedingspercentage (baten) is gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt vooral  verklaard 

door de baten op verkoop van de bungalows (+€ 2.178.139). Aangezien het bestuur op voorhand geen 

besluit heeft genomen over de bestemming van deze baten heeft dit niet direct tot doelbestedingen geleid 

met als gevolg dat het bestedingspercentage ten opzichte van voorgaand jaar en de begroting is gedaald.  

Daarnaast heeft het bestuur bewust pas op de plaats gemaakt bij het doen van toezeggingen in verband 

met het afgelasten van het evenement 2020 en de daarmee samenhangende afname van de donaties. 
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16. Wervingskosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Prijzengeld en kosten loterij 190.919 180.000 176.234

Communicatie 42.350 50.000 48.738

Bijdrage Ropament BV 480.000 480.000 441.990

Bijzondere waardevermindering Ropament B.V. 0 0 9.033

Resultaat deelnemimg Ropament B.V. 191.666 0 0

904.935 710.000 675.995

Kostenpercentage Wervingskosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Baten eigen fondsenwerving (baten particulieren) 2.083.186 6.000.000 5.804.504

Wervingskosten 904.935 710.000 675.995

Kostenpercentage fondsenwerving 43,44% 11,83% 11,65%

De stijging van het kostenpercentage is met name het gevolg van de lagere baten uit de eigen 

fondsenwerving welke veroorzaakt is door het afgelasten van het evenement Roparun 2020. Daarnaast 

liggen de wervingkosten op een hoger niveau als gevolg van het hogere negatieve resultaat van de 

deelneming, wat ook mede samenhangt met het afgelasten van het evenement.

Onderstaand is de verhouding van de Wervingskosten in relatie tot de baten eigen fondsenwerving 

(zijnde "baten particulieren") procentueel weergegeven:

De bijzondere waardevermindering betreft de afwaardering van de deelneming (zonder invloed van 

betekenis, gewaardeerd op kostprijs) als gevolg van het verlies.

Met ingang van 1 augustus 2019 wordt de deelneming aangemerkt als groepsmaatschappij en daarmee als 

deelneming met invloed van betekenis, gewaardeerd op netto-vermogenswaarde. Het (negatieve) resultaat 

van de deelneming wordt daarom verantwoord als onderdeel van de wervingskosten.

Fondsenwerving vindt (mede) plaats door de organisatie van het evenement Roparun door de deelneming 

Ropament B.V.. De bijzondere waardevermindering van de deelneming alsook het negatieve resultaat van 

de deelneming worden daarom beschouwd als kosten eigen fondsenwerving.
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17. Kosten beheer en administratie

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Bestuur

Onkostenvergoeding 8.250 12.000 12.000

Organisatie- en vergaderkosten 8.365 10.000 43.565

16.615 22.000 55.565

Financiën, planning & control

Advies- en accountantskosten 35.814 26.000 48.223

ICT

ICT 22.927 122.000 39.724

Licentievergoeding Donatiemodule 39.604 0 0

62.531 122.000 39.724

Personeelskosten

Doorbelasting personeelskosten obv SLA 159.797 170.000 122.004

met Ropament BV

Overige 0 3.025

159.797 170.000 125.029

Huisvesting en facilitair

Telefoon 1.266 3.500 3.332

Overige huisvestingskosten 11.850 16.000 17.407

Afschrijving activa 1.208 35.000 11.604

Energie 6.482 6.000 6.118

Verzekeringen 10.902 11.000 10.784

Kosten CBF 7.410 7.500 7.084

Bankkosten 2.693 1.000 2.530

Overige 12.071 10.000 26.184

53.883 90.000 85.043

Doorbelasting huisvestings kosten aan -29.759 -30.000 -29.759

   Ropament B.V.

24.124 60.000 55.284

298.881 400.000 323.825

18. Financiële baten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2019/2020 2019/2020 2018/2019

€ € €

Rentebaten 12.886 3.064

Rentekosten -1.325 0 -660

11.560 0 2.404

92



Stichting Roparun

19. Toelichting bestedingen

Werving Beheer en Totaal Begroting Totaal

Baten administratie 2019/2020 2019/2020 2018/2019

Toegezegde Bungalows,

uitkeringen Hospice

Inloophuis

€ € € € € € €

Subsidies en bijdragen 3.180.190 123.741 3.303.931 6.200.000 7.603.507

Publiciteit en communicatie 904.935 904.935 710.000 675.995

Bestuur 16.615 16.615 22.000 55.565

Financiën, planning & control 35.814 35.814 26.000 48.223

ICT 62.531 62.531 122.000 39.724

Personeelskosten 159.797 159.797 170.000 125.029

Huisvesting en facilitair 24.124 24.124 60.000 55.284

Totaal 3.180.190 123.741 904.935 298.881 4.507.747 7.310.000 8.603.327

Besteed aan doelstelling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming.
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Overige toelichting

Gebeurtenissen na balansdatum

Personeelsleden

Bezoldiging bestuur Stichting Roparun

Bezoldiging Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen

Bezoldiging Directie Ropament B.V.

De Stichting heeft in het boekjaar 2020-2021 nog steeds te kampen met de aanhoudende gevolgen van het 

coronavirus. Dit hangt samen met de onzekerheid rondom de wijze waarop de Roparun in 2021 

georganiseerd zal kunnen gaan worden. In ieder geval zal de start van het evenement in 2021 niet in 

Frankrijk en Duitsland plaatsvinden maar uitsluitend in Nederland. Ook is er een mogelijkheid dat het 

evenement in virtuele vorm aan de deelnemende teams zal worden aangeboden. Een en ander zal daarmee 

mogelijk zijn impact hebben op het aantal deelnemende teams, met als direct gevolg een impact op de 

resultaten van de deelneming Ropament B.V. alsook de donaties en inkomsten vanuit de loterij voor de 

Stichting. Als gevolg van de liquiditeitspositie van de Stichting alsook het feit dat het bestuur, indien 

noodzakelijk, pas op de plaats maakt met het doen van toezeggingen aan doelen verwacht het bestuur dat 

de Stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

De leden van het bestuur van Stichting Roparun ontvangen een vergoeding van €1.500 per jaar. In 2019-

2020 is voor een totaal bedrag van € 4.875 aan vergoedingen verstrekt.

Bij de groep waren gedurende het boekjaar 2019/2020 gemiddeld 6,75 FTE werkzaam (2018/2019: 6,5 

FTE) waarvan 0 FTE bij de Stichting (2018/2019: 0 FTE).

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Roparun ontvangen een vergoeding van €1.500 per jaar. 

In 2019-2020 is voor een totaal bedrag van € 3.375 aan vergoedingen verstrekt.

De leden van Raad van Commissarissen van Ropament B.V. 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.

Het beloningsbeleid heeft primair tot doel een beloning aan de statutaire directeur te betalen die zowel que 

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 bezoldigingdbeleid 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 van €90.882 (1 fte voor 12 maanden) blijft binnen het geldende maximum. De belaste 

vergoedingen en de werkgeversbijdrage pensioen stonden bovendien in een redelijk verhouding tot het 

jaarinkomen. 
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Dienstverband

Aard contract Onbepaalde tijd

Uren 40

Parttime percentage 100%

Periode Gehele boekjaar

FTE 1 fte

Bezoldiging €

Bruto loon 84.150        

Vakantiegeld 6.732          

Jaarinkomen 90.882        

Pensioenlasten 38.257        

Onbelaste vergoedingen 3.428          

Belaste vergoedingen 600             

Totaal bezoldiging 2019/2020 133.167      

Totaal bezoldiging 2018/2019 121.288      

Bestemming van het saldo van baten en lasten 2019/2020

Werkelijk Werkelijk

2019/2020 2018/2019

€ €

Resultaatverwerking 6

Onttrokken aan bestemmingsreserves:

Bijzondere waardevermindering deelneming 0 -9.033

Resultaat deelneming -191.666

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa -1.208 -11.604

Desinvestering immateriële vaste activa 0 -15.593

Toegezegd aan Roparun Steden 2019/2020 resp. 2018/2019 -175.000 -175.000

Vrijval voorgenomen toezeggingen 2018/2019 0 -1.500.000

Reserve onderhoud inloophuizen en bungalows -8.811 -85.467

-376.686 -1.796.697

Toegevoegd aan bestemmingsreserves:

Voorgenomen toezegging Roparun Steden 2019/2020 resp. 2018/2019 0 175.000

0 175.000

Toegevoegd aan continuïteitsreserve:

Verhoging continuïteitsreserve 0 488.892

Toegevoegd /onttrokken aan overige reserves 141.824 -1.104.615

-234.862 -2.237.420

Het resultaat over het boekjaar 2019/2020 van € 234.862 (negatief) is als volgt verwerkt.
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Schiedam,  14 januari 2021

Bestuur:

Auke de Boer Voorzitter

Michel Molier Penningmeester

Anne-Marike van Arkel Secretaris 

Marja Berends Algemeen bestuurslid

Raad van Toezicht:

Monique Kempff Voorzitter

Mark van der Waart Financiën 

Karin van der Rijt Algemeen lid RvT 
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Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten
Omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten is in de statuten van de stichting geen 

bepaling opgenomen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van Stichting Roparun 
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Toezeggingen boekjaar en vrijval verplichtingen

Projectnr. Projectomschrijving 2019/2020 2018/2019

€ €

Grb-6011 Roparunnersteden Bjr. 2018 175.000

Grb-6011 Roparunnersteden 2018/2019 - additioneel boekjaar  < 2017/2018 0 53.974

Grb-6014 Correctie op Oude Roparunsteden 19.217

Grb-6020 Roparun kinderdag 0 9.334

Grb-6021 Roparun Doelenavond 16.061 9.167

17.01 Klein Projectenfonds (bkjr 2016) -30.719

17.34 Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel -3.296

17.41 Stichting Laurens Cadenza Zuid in Rotterdam -4.451

17.71 Vrienden van Hospice Huizen -38.938

17.78 Stichting Aanmij in Wageningen -5.450

17.85 Zonnehuisgroep Noord in Zuidhortn -8.496

18.01 Klein Projectenfonds (bkjr 2017) -4.355 -57.286

18.03 Hospice Ijsseloever in Capelle aan den Ijssel -40.325

18.07 WensenAmbulance Amsterdam in Amsterdam -431

18.11 Hospice Veen en Wolde in Vlagtwedde -5.589

18.25 Anna's Huis -19.536

18.27 Secretariaat Hospice Duurstede in Wijk bij Duurstede -34

18.32 Pluk de dag in Amsterdam -3.174

18.33 Kanker in Beeld in Amstelveen -10.000

18.34 Hospice Hoeksche Waard in Zuid Beijerland -1.368

18.35 Hospice Kaaskenshuis

18.36 Hospice de Wingerd in Amerongen -885

18.37 Hospice Groep Midden-Kennemerland -1.334

18.40 Spaarne Gasthuis in Hoofddorp -701

18.44 Inloophuis Kennemerland -5.904

18.45 Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk -10.628

18.47 ZieZoZomerZooi in Capelle ad Ijsel -13.763

18.53 Helenn Dowling Instituut in Bilthoven -19

18.56 Stichting Hof van Kairos in Wi -22

18.58 Stichting Powder Days Foundation -1.352

18.60 Toon Herman Huis Tiel in Tiel -197

18.61 Hopital de le Quesnoy in Quesnoy (Frankrijk) 0

18.62 Landelijk buro IPSO in ALmere 0

18.64 Stichting Look Good Feel Bette -54.651

18.65 Prot Christelijk zh Ikazia -177

18.68 Stichting Droomdag Roelofarendsveen -97

18.69 VOKK, Nieuwegein -8.411

18.72 Deventer Ziekenhuis -32.000

18.80 Rescom Cambrésis, Marcoing in Frankrijk -1.468

18.82 Les Chticoureurs Bertry in Frankrijk -1.149

18.83 Etincelle de la Sambre in Maubeuge(Frankrijk) -225

18.88 Netwerk Palliatieve Zorg Regio IJssel-Vecht & Noordoost Overijssel -1.250

18.93 The Majin Foundation in Gent (Belgie) -46.349

18.98 AZ Jan Palfijn in Gent -6.704

18.99/1 Rijndam Volwassenenrevalidatie, Schiedam -1.297

19.01 Klein Projectenfonds (bkjr 2018) -17.576 197.000

19.01kp Klein Projectenfonds (bkjr 2018) -1.825

19.01KP59Inloophuis De Ijssel in Capelle aan de Ijssel 3.000

19.03 Zorggroep Apeldoorn en Omstreken Hospice de Spreng 19.999

19.04 Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen 27.500

19.05 Maastro Clinic & ZON-PTC in Maastricht 40.153

19.06 C'est La Vie Huis in Naarden 8.062

19.07 WensAmbulance Brabant in Valkenswaard 122.000

19.08 DKMS Life in Köln Duitsland 150.000
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Toezeggingen boekjaar en vrijval verplichtingen

Projectnr. Projectomschrijving 2019/2020 2018/2019

€ €

19.09 Klinik-Clowns Hamburg, Duitsland 36.000

19.10 Zorghuis De Dijlevallei 30.000

19.11 Inloophuis Sigrid's Garden in Emmen 8.080

19.12 Stichting Vrienden van Vrijthof en Stichting vr v Rivierenland 24.000

19.13 Stichting Gasthuis van het AvL in Amsterdam 115.500

19.14 az Sint Blasius in Dendermonde Belgie 180.000

19.15 Maasstadziekenhuis in Rotterdam 120.000

19.16 Hospice De Regenboog, Capelle ad Ijssel 19.000

19.17 Stichting Running Team Oirschot in Oirschot 15.000

19.18 St. Anna Ziekenhuis in Geldrop -448 6.000

19.19 Erasmus MC, Rotterdam 80.950

19.20 Stichting Kinderdroomwens in Nijmegen -5 8.200

19.21 Hospice Wageningen-Renkum in Wageningen 81.325

19.22 VOKK in Nieuwegein -3.060 38.930

19.23 Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer in Hoogezand -48 9.200

19.24 Stichting Wensambulance Limburg in Venlo 105.000

19.25 Rijksuniversiteit Groningen in Groningen 0

19.26 Stichting Haaglanden Medisch Centrum in Leidschendam -6.568 31.000

19.27 Stichting De Liedjesfabriek in Nijmegen -310 30.000

19.28 Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland in Amsterdam 30.775

19.29 Stichting Nationaal YA 'Jong& Kanker' Platform in Utrecht 13.000

19.30 Bijna Thuis huis Latesteyn te Nuenen 23.260

19.31 Hospice Noetsele in Hellendoorn 41.744

19.32 DKMS Life in Köln Duitsland 183.260

19.33 Stichting Hair4Her in Arnhem 5.400

19.34 Stichting Samen Varen in Hilversum 24.744

19.35 Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk 5.250

19.36 Hospice Bronnerhof Born in Holtum 6.200

19.37 Stichting de Mantelmeeuw in Woerden 17.188

19.38 Hospice Dommelrode in Sint Oedenrode 16.690

19.39 Stichting Droomdag in Roelofsarendsveen 84.000

19.40 Erasmus MC, Rotterdam -40 7.750

19.41 Stichting Dani Elden in Capelle ad Ijssel 15.000

19.42 Stichting Pluk de dag, Amsterdam -278 25.000

19.43 UZ Leuven/ Palliatieve een heid St Pieter in Leuven 29.000

19.44 Hospice Smelnehaven in Drachten 20.000

19.45 Netwerkwerk Palliatieve Zorg Zeeland in Vlissingen 7.900

19.46 VOKK in Nieuwegein -1.799 34.250

19.47 VPTZ Nederland in Amersfoort 31.600

19.48 Stichting Nationaal YA 'Jong& Kanker' Platform in Utrecht 27.000

19.49 Reinier de Graaf in Delft 10.000

19.50 Power days foundation in Amsterdam 0 40.000

19.51 Stichting Vaarwens, Roden 56.500

19.52 Inloophuis de Cirkel,Helmond 7.500

19.53 Rijnstate Oncologische Centrum, Arnhem 75.000

19.54 Lisanne Spaander, Harderwijk 7.500

19.55 Familiehuis Daniel den Hoed, Rotterdam 100.000

19.56 Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven in Bremervörde 12.000

19.56 Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven in Bremervörde -1.478

19.57 Landelijk Bureau IPSO 327.850

19.58 Stichting Vrienden Hospice Heuvelrug in Zeist 12.500

19.59A Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda 2.200

19.59B Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda 2.785

19.60 Netwerk coordinatoren Palliatieve Zorg Twente 52.140
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19.61 Stichting Antonius Ziekenhuis Utrecht in Utrecht -1.941 7.750

19.62 Hospice Marianahof van Avoord in Etten Leur -1.046 38.150

19.63 LUMC in Leiden -3 5.375

19.64 Radboudumc in Nijmegen 6.050

19.65 OLVG in Amsterdam 5.500

19.66 Coordinator netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe in Apeldoorn 18.000

19.67 Hospice Palliatieve Unit in Berchhiem -16 19.250

19.68 Inloophuis De Eik in Eindhoven 55.400

19.69 Hospice de Waterlelie in Spijkenisse 9.500

19.70 Hospice Parunashia in Sint Michielsgestel 97.400

19.71 Stichting Look Good Feel Better in Zeist 156.520

19.72 Stichting Nationaal AyA "Jong en Kanker" Platform in Utrecht 11.500

19.73 Hospice De Cirkel Alblassewaard in Hendrik Ido Ambacht 180.000

19.74 Hospice Casa Vera in Epe 81.800

19.75 Stichting Living Memories in Limmen 15.000

19.76 Centre Hospitalier de Douai in Douai Cédex 7.690

19.77 Medisch Centrum Leeuwarden in Leeuwarden * 219.500

19.78 Het Jacobshospice in Den Haag 68.000

19.79 Hospice Amsterdam zuidoost in Amsterdam 22.000

19.80 Dijklander Ziekenhuis dagcentrum Oncologie Hoorn in Hoorn 9.500

19.81 Hospice Hoeksche Waard in Zuid Beijerland 40.000

19.82 NKI in Amsterdam 40.650

19.83 Stichting Kanker in Beeld in Huizen 8.750

19.84 Robert Kalkman Foundation 29.500

19.85 Erasmus MC-Sophia KZ in Rotterdam -104 9.000

19.86 Stichting Inloophuis Poppy's in Oosterhout 21.920

19.87 Erasmus MC Kanker Insituut in Rotterdam 243.116

19.88 Familiehuis Daniel den Hoed Rotterdam 1.500.000

19.89A Hospice Hoeksche Waard in Zuid Beijerland 7.550

19.89B Hospice Hoeksche Waard in Zuid Beijerland -8 3.620

19.90 Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam -500 12.500

19.91 Gasthuis AvL in Amsterdam 20.000

19.92 Helianthus inloophuis in Dordrecht 27.500

19.93 UMC Utrecht in Utrecht 10.724

19.94 AZ Delta in Roeselare (Belgie) -1 11.370

19.95 EnVie Association, Frankrijk 10.000

19.96 Association Coucou Nous Voilou, Creteil (Frankrijk 10.000

19.97 Landelijk project Koppelbedden * 620.000 1.500.000

Correctie op Toezeggingen voorgaande jaren 5.873

20.01 Klein Projectenfonds 2020 101.529

Roparunsteden bjr. 2019 175.000

20.03 Lang Leve Thuis Almelo in Almelo 25.000

20.04 Stichting Hospice Eesinge Meppel 23.900

20.05 Hospice de Duinsche Hoeve in Rosmalen 60.000

20.06 ZorgSaam Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen 5.575

20.07 Helen Dowling Instituut in Arnhem 10.861

20.08 Stichting 'Kleef, bijdrage voor nieuwe vouwgordijnen 8.566

20.09 WensenAmbulance Amsterdam in Amsterdam 10.976

20.10 Chtis Coureurs Bertry 24.487

20.11 Dijklander Ziekenhuis dagcentrum Oncologie Hoorn in Hoorn 9.500

20.12 Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam 55.000

20.13 Outward Bound Belgie in Leuven (Belgie) 6.000

20.14 Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland in Vlissingen 9.875

20.15 Centre Hospitalier Compiegne-Noyon in Compiegne 12.700
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20.16 Zorghuis De Dijlevallei in Boortmeerbeek in Belgie 19.000

20.17 Hospice Francinus in Waalwijk 24.000

20.18 Franciscus Gasthuis & Vlietland in Schiedam 34.000

20.19 Comprehensive Cancer Center UMCG in Groningen 5.106

20.20 VOKK in Nieuwegein 6.520

20.21 Stichting Happy Holiday in Wezep 0

20.22 Hospice Oudewater in Oudewate 37.000

20.23 Twentse Wens Ambulance in Hengelo 46.230

20.24 Hof van Kairos in Winterswijk 34.000

20.25 Stichting Veluwse Wens Ambulance in Elburg 46.230

20.26 Stichting Hair4Her in Arnhem 5.400

20.27 Hospice de Caembroot in Middelburg 13.485

20.28 Klinikum Oldenburg Universitätsklinik in Oldenburg 15.000

20.29 Vitras Thuiszorg in Wijk bij Duurstede 7.085

20.30 Hospice de Goudsbloem in Veghel 18.000

20.31 Hospice Het Vliethuys in Voorburg 5.200

20.32 Xenia 'Huis met een Hart' in Leiden 19.500

20.33 VPTZ Julia Jan Wouters in Heereveen 9.200

20.34 Stichting Droomdag in Roelofsarendsveen 100.000

20.35 Hospice Wijchen in Wijchen 13.700

20.36 Hospice de Reiziger in Barendrecht 6.000

20.37 ISOZzon in Venray 10.000

20.38 Bijna Thuis Huis in Udenhout 12.631

20.39 Deventer Ziekenhuis, Deventer 25.000

20.40 Stichting VieAmie Vrienden van VieCuri Medisch Centrum 15.000

20.41 Landelijk Bureau IPSO, Almere 530.030

20.42 Stichting Hospice Almere in Almere 62.050

20.43 Wilhelmina Ziekenhuis in Assen 10.000

20.44 Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein 4.990

20.45 Stichting Pluk de dag, Amsterdam 25.000

20.46 OLV in Aalst 9.620

20.47 Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee 6.000

20.48 Stichting Jongeren en Kanker in Utrecht 17.550

20.49 Stichting Powerdays-foundation in Amsterdam 0

20.50 Stichting Jacqueline in St. Willebrord 6.404

20.51 VPTZ Nederland in Amersfoort 25.918

20.52 Borstkankervereniging Nederland UMC Utrecht 5.000

20.53 Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis 30.000

20.54 Hospice de Reiziger in Barendrecht 6.800

20.55 Ziekenhuigsgroep Twente in Almelo 30.000

20.56 Vrienden van Bernhoven in Uden 50.000

20.57 Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede 8.250

20.58 Stadshospice thuis en in ons huis in Utrecht 100.000

20.59 Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk 5.500

20.60 UZ UCL Namen in Namen 13.304

20.61 Inloophuis Oriolus in Winterswijk 31.415

20.62 UMCU Cancer Centrum Utrecht 5.000

20.63 Stichting Robbedoes, Waalwijk 5.000

20.64 Netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe 6.374

20.65 Centre Hospitalier de Cambrai in Cambrai Cedex 11.000

20.66 Samen Varen in Hilversum 26.995

20.67 Erasmus MC - de Patio in Rotterdam 6.485

20.68 Hospice Egmond in Egmond aan Zee 150.000

20.69 Marikenhuis in Nijmegen 11.000
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20.70 Netwerken Palliatieve Zorg Twente 18.000

20.71 Borstkliniek AZ Monica in Deurne 20.000

6025-6026Toezegging Huurovereenkomst Center Parcs 355.130

Eindtotaal 3.180.190 7.329.388

Ad * In samenwerking met Stichting Maarten van der Weijden Foundation
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