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1 BESTUURSVERSLAG ROPAMENT B.V. 2020 - 2021 
 

1.1 VOORWOORD DIRECTEUR 

 

Het jaar 2020/2021 was voor de totale Roparun organisatie een feestelijk jaar. Het evenement Roparun 

bestond 30 jaar! Iets om bij stil te staan. 

Ondanks de toename in aantal besmettingen werd bij de start van het nieuwe Roparun jaar er nog 

vanuit gegaan dat tijdens het Pinksterweekend een Roparun, wellicht met wat aanpassingen, 

georganiseerd zou gaan worden. Starten in het buitenland was echter wel een groot risico vandaar dat 

er in de zomer van 2020 al goede contacten waren aangegaan met de eigenaar van het Megalandterrein 

in Landgraaf, Zuid-Limburg. Het terrein zou groot genoeg zijn om de circa 300 teams te laten starten. De 

route zou dan van Limburg naar Noord-Brabant of Gelderland uiteindelijk weer aansluiten op de 

bekende route en zo eindigen in Rotterdam. 

Vanwege de aanwezigheid van Covid-19 pandemie was er veel onzekerheid of het evenement met de 

Pinksterdagen wel door kon gaan. Maar een 30-jarig jubileum kun je niet zomaar voorbij laten gaan dus 

is contact gezocht met eRoutes voor het ontwikkelen van een digitale Roparun-app. Mocht de fysieke 

Roparun toch afgelast worden, is er altijd nog de mogelijkheid om de teams vanuit hun eigen huis of 

omgeving, een aangepaste Roparun te laten houden.  

Toen begin 2021 de ziekenhuisopnames als gevolg van de Covid-19 pandemie zo enorm waren gestegen 

en het vaccinatieplan ook niet erg snel werd opgestart, is besloten om de fysieke Roparun te 

verplaatsen van mei naar begin oktober 2021. Tijdens de Pinksterdagen konden de teams met de 

digitale Roparun-app alsnog een eigen Roparun organiseren. Bovendien werd het fysieke evenement 

niet alleen verplaatst naar oktober maar zou zowel de start als de finish op het Pinkpop terrein in 

Landgraaf plaatsvinden. Een finish in Rotterdam was namelijk niet mogelijk. 

Om het Pinksterweekend van een feestelijk tintje te voorzien, werd op zaterdag 22 mei voor de start van 

de digitale Roparun, de dertigste jaargang geopend met de jubileumtentoonstelling in het Erasmus MC 

Kanker Instituut. De tentoonstelling werd onthuld door Prof. Dr. Sleijfer, vice-voorzitter van het EMC 

Kanker Instituut, Chris Beaulen, directeur van DELA en Henk van der Velde namens Roparun. 

Daarna zijn circa 400 deelnemers begonnen aan de eigen digitale Roparun variant waarbij in totaal bijna 

13.000 kilometer is afgelegd.  

Het was waanzinnig om te zien dat er zoveel teams en vrijwilligers zich tijdens het weekend hebben 

ingezet. Zelfs tijdens de moeilijke Corona-tijden blijven zoveel de teams en de vrijwilligers zich met vol 

enthousiasme zich inzetten voor het evenement met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor 

Stichting Roparun! 

Daar kun je alleen maar trost op zijn! 

Schiedam, 15 februari 2022 

Gerard Bakx 

Directeur Ropament B.V.  
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1.2 INTERNE ORGANISATIE 

 

De in 2017/2018 vernieuwde organisatiestructuur blijkt gezien de omvang van de organisatie niet 

helemaal geschikt te zijn. De organisatie is klein en zowel de medewerkers op kantoor als de vrijwilligers 

ervaren de structuur als ingewikkeld. Wie is nu waar verantwoordelijk voor? Het heeft in de afgelopen 

jaren tot veel discussies geleid waardoor in het huidige jaar gesprekken zijn gestart om te komen tot een 

nieuwe structuur die beter op organisatie aansluit.  

 

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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Kantoor en personeel 

Het kantoor werd begin oktober vanwege een aanstaande zwangerschapsverlof uitgebreid met een 

medewerker PR, Rowan.  

Zoals hierboven al is aangeven heeft de huidige organisatiestructuur tot veel discussie geleid, ook tussen 

de statutaire directeur en het bestuur van Stichting Roparun. De verschillen van inzicht over de 

toekomst van Ropament BV bleken te groot waardoor Wiljan Vloet per maart 2021 zijn functie als 

directeur heeft neergelegd. Eind maart heeft het bestuur van Stichting Roparun Dick van Arnhem 

aangesteld als tijdelijke directeur met als opdracht zowel de digitale run tijdens de Pinksterdagen als de 

fysieke Roparun in oktober te realiseren. Hij is daarbij een contract aangegaan van circa 20 uur in de 

week. 

De huidige verdeling van de functies op kantoor is te zien in onderstaande tabel. 

 

FUNCTIE FTE 

Directeur a.i. - 

Manager Bedrijfsvoering 0,9 

Coördinator Communicatie 0,6 

Medewerker Communicatie 0,8 

Vrijwilligerscoördinator 1,0 

Administratief Medewerker 0,9 

Management Assistent 0,9 

Medewerker PR 1,0 

TOTAAL 6,1 

 Overzicht functies en aantal FTE Ropament B.V. 
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1.3 DOELSTELLINGEN ROPARUN 2021 

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. 

Vanwege de Covid-19 pandemie is de doelstelling afwijkend met de voorgaande jaren. In 2021 was dit 

doel: 

 

Zoveel mogelijk aandacht creëren voor de dertigste editie van het evenement Roparun. 

 

Ropament hoopt van harte dat het evenement Roparun in de welbekende vorm georganiseerd kon 

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. 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.  

Voor het jubileumjaar stonden verschillende feestelijke activiteiten gepland die helaas niet allemaal 

konden doorgaan vanwege de Corona-maatregelen. Een speciale commissie is aan het werk gegaan om 

het jubileum zoveel mogelijk zichtbaarheid te geven bijvoorbeeld in de Roparun huisstijl en extra 

activiteiten waar mogelijk. 
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1.4 TERUGBLIK EN ACTIVITEITEN 

 

Roparun 30 jaar 

De dertigste jaargang had een feestelijk jaar moeten zijn met verschillende projecten en festiviteiten, 

maar de huidige omstandigheden lieten dat helaas niet toe.  

Maar om ons jubileumjaar toch zo zichtbaar mogelijk te maken, hebben we wel een speciaal logo laten 

maken:  

 

Het is ons bekende Roparunlogo, maar dan met een feestelijke toevoeging! Het logo is gedurende het 

jaar gebruikt om zoveel mogelijk bekendheid aan ons jubileumjaar te geven. 

 

Een van de projecten die gelukkig wel doorgang heeft kunnen vinden, is de jubileumtentoonstelling. Het 

pinksterweekend werd geopend met de onthulling van deze tentoonstelling in het Atrium van het 

Erasmus MC. In het Erasmus MC Kanker Instituut werd zaterdagochtend 22 mei de eerste 

tentoonstelling onthuld door Prof. dr. Sleijfer, vice-voorzitter van het EMC Kanker Instituut, Chris 

Beaulen, directeur van DELA en Henk van der Velde namens Roparun. 

De tentoonstelling neemt bezoekers mee door de rijke historie van Roparun. Zo zijn de enorme groei in 

deelnemers, de vele doelen die steun hebben ontvangen en een blik op de toekomst hierin uitgebeeld. 

De tentoonstelling bestaat uit twee kranten, die door het format op zoveel mogelijk plekken tegelijk kan 

worden tentoongesteld. Iedereen die geïnteresseerd was in een tentoonstelling kon deze eenvoudig 

aanvragen bij de organisatie. Ook hiermee hebben we geprobeerd de bekendheid door het hele land 

een boost te geven en het verhaal van de Roparun over te brengen. 
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Digitale Roparun tijdens Pinksterweekend 

Nadat in november al bekend was gemaakt dat de Roparun 2021 editie binnen de landsgrenzen zou 

blijven, werd begin 2021 duidelijk dat een fysieke Roparun tijdens het Pinksterweekend niet haalbaar 

zou zijn. De IC’s lagen nog overvol met Corona patiënten, de verpleegkundigen liepen op hun tandvlees 

en het vaccinatieprogramma kwam maar langzaam op gang. Roparun is een evenement dat over 

gezondheid gaat, oog hebben voor elkaar, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dan zul je als 

organisatie ook je verantwoordelijkheid moeten nemen en inzien dat een fysieke Roparun met 

Pinksteren niet mogelijk is. 

 

Omdat we zeker in het jubileumjaar stil willen staan bij het Roparun-Pinksterweekend, is aan alle reeds 

ingeschreven teams de mogelijkheid geboden om tijdens de Pinksterdagen gebruik te maken van de 

digitale Roparun-app. 

Met de Roparun-app konden de teams zelf een route en afstand bepalen. Er waren geen eisen aan het 

aantal kilometers, dus ieder team stelde zijn eigen doel voor het weekend. Als de eerste lopen van start 

ging, ging de tellers lopen. Iedere loper kon zelf bepalen welke afstand per etappe werd afgelegd. Alles 

werd bij elkaar opgeteld totdat het vooraf gestelde doel kilometers van het teams werd bereikt. 

Zo liep team 274 Hatchtech speciaal voor hun overleden vriend en collega René. En was het voor team 

166 een weekend zonder slaap, zij liepen namelijk onafgebroken in totaal 360 kilometer in 36 uur tijd en 

koppelde hier ook nog diverse acties aan om geld in te zamelen.  
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De teamleden van Team 252 Orange Heroes maakten er met elkaar een onvergetelijk weekend van door 

maar liefst een afstand van ruim 1100 kilometer af te leggen. 

 

Daarnaast waren ook de Vrijwilligers actief tijdens het weekend. Diverse onderdelen reden het weekend 

dwars door Nederland om de deelnemende teams een hart onder de riem te steken en ze het Roparun 

gevoel toch nog een beetje te geven. Vrijwilligers waren onderweg om verhalen te schrijven, foto’s en 

films te maken. Het motorteam was ook met een aantal vaste motorijders vertegenwoordigd. Er werd 

veel op sociale media gepost wat ook weer voor aandacht van lokale media zorgde. Als we terug kijken 

op deze editie kunnen we vaststellen dat de doelstelling zoveel mogelijk aandacht creëren voor 30-jaar 

Roparun wel is geslaagd. 
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Teambijeenkomsten  

Ook in Corona-tijd is het van groot belang om de teams betrokken te houden en natuurlijk ook van 

allerlei informatie te voorzien. Maar vanwege de Corona-maatregelen was het niet mogelijk om de 

teams in de Doelen in Rotterdam fysiek uit te nodigen. Gelukkig was het wel mogelijk om vanuit de 

Doelen online sessies te houden. Hiermee gaven we de teams toch een beetje de mooie ervaring van de 

Doelen mee zonder daar fysiek aanwezig te zijn. 

In eerste instantie voelde het vreemd en afstandelijk maar alles went en terugkijkend op de 3 

bijeenkomsten die afgelopen boekjaar zijn georganiseerd, kunnen we niet anders dan zeer tevreden zijn.  

De opzet is min of meer hetzelfde gehouden als de fysieke bijeenkomsten. Zo was de eerste bijeenkomst 

met name gericht op de nieuwe teams en deelnemers.  

In de tweede en derde editie lag de nadruk meer op het delen van alle informatie over de nieuwe 

Roparun routes en locaties en de mogelijkheid om als team mee te doen aan de virtuele Roparun met 

de Pinksterdagen. En natuurlijk wordt ook in de online variant aandacht besteed aan de door Roparun 

ondersteunde doelen. 

 

  

 

 

Nieuwjaarsborrel  

Ook de nieuwjaarsborrel is het afgelopen jaar omgezet in een digitale variant. De vrijwilligerscoördinator 

had enorm haar best gedaan om ondanks de beperkingen van de online bijeenkomst, er een gezellige 

bijeenkomst van te maken.  

Na eerst een officieel momentje waar Wiljan Vloet natuurlijk als eerste iedereen een mooi maar vooral  

gezond 2021 had toegewenst, konden de vrijwilligers vervolgens in kleine groepjes verder praten. Elk 

onderdeel had zijn eigen teams-overleg waar flink werd bijgepraat.  

De vrijwilligers zijn gewend om regelmatig met elkaar samen te komen voor overleg aan de Jan van 

Galenstraat maar vanwege de Corona-maatregelen was dat al lange tijd niet mogelijk. Men raakt elkaar 
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daardoor een beetje kwijt. Dan is het juist van groot belang om weer contact tussen de vrijwilligers te 

organiseren zodat ze zich weer verbonden voelen aan de Roparun en aan elkaar. 

  

Vrijwilligersbijeenkomst  

Volgend op de digitale nieuwjaarsborrel is ook de vrijwilligersbijeenkomst in maart omgezet in een 

digitale variant. In de afgelopen maanden hadden de vrijwilligers al veel online overleg gehad dus was 

men ondertussen goed gewend geraakt aan een digitale variant. 

 

 

In een jubileumjaar wordt natuurlijk teruggekeken op de afgelopen dertig jaar en is er dus ook aandacht 

voor de grondleggers van de Roparun, Sjaak Bril en Peter van der Noord. Als gevolg van hun 

weddenschap in 1991 is Roparun ontstaan. Door hun enthousiasme hebben in de loop der jaren veel 

teams zich ingeschreven voor de Roparun. Maar ook het aantal vrijwilligers is in de afgelopen jaren 

enorm toegenomen. Bijzonder is dat een groot deel van de vrijwilligers al vele jaren actief zijn en zich 

met hart en ziel voor het gedachte goed van Roparun. 

 

Dus ook deze keer werden diverse vrijwilligers in het zonnetje gezet omdat ze al meer dan 15 jaar actief 

zijn. Maar ten tijde van Corona moet je creatief zijn om dit te realiseren. 

Sommigen waren vooraf verrast door een bezoekje van Wiljan Vloet waarin de oorkonde werd 

overhandigd. Deze bezoekjes zijn eerder vastgelegd door het filmteam van de Roparun.  
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Andere vrijwilligers hadden de oorkonde en hun speldje via de post ontvangen en werden in de online 

uitzending als nog in de spotlight gezet.  

 

5 vrijwilligers 25 jaar 

3 vrijwilligers 20 jaar 

1 vrijwilliger 15 jaar 

 

 

Doorkomstenbijeenkomsten  

Net zoals alle andere bijeenkomsten, zijn ook deze bijeenkomsten in een digitale variant omgezet. In de 

afgelopen jaren hebben zich veel comités op de bestaande routes aangemeld om de doorkomst door 

hun stad of dorp een feestelijk tintje te geven. Maar tijdens Corona is alles anders en al snel bleek dat 

het met de Pinksterdagen in 2021 anders zou gaan verlopen.  

De fysieke Roparun kon niet worden gehouden maar de comités konden wel een bijdragen leveren aan 

de digitale variant die tijdens de Pinksterdagen gehouden zou worden. Aan die oproep werd zeker 

gehoor gegeven want comité Tiel verkocht overheerlijke aardbeien en asperges ter promotie van de 

team Rivierenland. En in Goudriaan werden mini Roparuns georganiseerd van diverse afstanden zodat 

het hele gezin mee kon doen. Alles om aandacht en geld voor Stichting Roparun op te kunnen halen. 
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Prijsuitreiking loterij juni 2021 

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. We zijn met de  Roparunbus op 

stap gegaan 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. 
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1.5 FINANCIËLE VERANTWOORDING 

 

Ropament sluit het boekjaar 2020-2021 af met een tekort van €179.335. In de begroting was rekening 

gehouden met een positief resultaat van €31.187. Het verschil van €210.522 is met name het gevolg van 

het verschuiven van de Roparun 2021 naar oktober 2021 waardoor de opbrengsten en kosten in het 

volgende boekjaar verantwoord zullen worden.  

De kosten en opbrengsten die in het boekjaar 2020-2021 worden verantwoord, betreffen alle 

activiteiten die zijn georganiseerd om zowel de teams als de vrijwilligers bij het evenement Roparun 

betrokken te houden. 

De opbrengsten waren zeer gering (€39k tov €1.033k begroot). Daar tegenover staan aanzienlijk lagere 

evenementskosten (€131k tov €874k begroot) en afgenomen vaste kosten (€89 tov €125k begroot).  

 

Omzet 

Begin 2021 werd duidelijk dat een fysieke Roparun met de Pinksterdagen niet reëel zou zijn. Aan de 

reeds ingeschreven teams is de keuze voorgelegd of zij mee wilde doen aan de alternatieve Roparun in 

oktober 2021 of dat zij nogmaals het reeds betaalde inschrijfgeld wilde doorschuiven naar de editie 

2022.  

Eind boekjaar 2019-2020 hadden 303 teams aangegeven hun inschrijving door te willen schuiven naar 

2021. Nadat begin 2021 bekend werd dat de fysieke Roparun pas in oktober 2021 zou gaan 

plaatsvinden, hebben 9 teams aangegeven zich definitief uit te willen schrijven. Voor de financiële 

afwikkeling van nog openstaande inschrijfgelden is met deze teams contact opgenomen. In totaal heeft 

dit geresulteerd in een vrijval van €10k. Uitgaand van een ‘normale’ Roparun met Pinksteren was aan 

inschrijfgelden €774k begroot. Verschil van €764k. 

Ondanks het verschuiven van de Roparun naar oktober, kunnen we een gedeelte van de behaalde 

sponsoropbrengsten in het boekjaar verantwoorden. Gedurende het jaar zijn via de website en de 

Ropareader reclame-uitingen gedaan waardoor we een kwart van de opbrengsten alsnog in het 

boekjaar opnemen. Het betreft de volgende bedrijven en bedragen:  

• DELA (Hoofdsponsor)  €12.500,- 

• Office Centre € 6.875,- 

• DSW Zorgverzekeraar € 6.250,- 

• Pon’s Automobielhandel € 1.250,- 

• ISBC/Masita € 1.175,- 

• Damen Motorkleding  €  600,- 
Totaal €28.650,- 

Ten opzichte van het begrote bedrag (€130k) is dit €101k lager.  

De merchandise artikelen, deelnemersshirts en medailles zijn zoals te verwachten, niet of nauwelijks 

verkocht. In totaal betreft het een bedrag van €421,- ten opzichte van €128.458 begroot. Verschil van 

€128.037. 

Totale omzet is daarmee €994k lager dan begroot en ook €84k 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 €874k maar is door het verzetten van het 

evenement uitgekomen op €131k. Verschil van €743k. Ten opzichte van vorig jaar zijn de werkelijke 

kosten €90k lager uitgekomen. 

De afwijking zowel ten opzichte van het budget als van realisatie vorig jaar, wordt volledig veroorzaakt 

door het verplaatsen van de Roparun 2021 naar oktober 2021 alg gevolg van de nog geldende Corona 

maatregelen. De kosten die wel in het boekjaar worden gerapporteerd betreffen de voorbereidende 

activiteiten gedurende het jaar. Maar ook de kosten rondom de virtuele run welke met de 

Pinksterdagen is gehouden. Deze virtuele run is ingezet ter bevordering van de binding met de Roparun 

voor zowel de teams als vrijwilligers. 

De gemaakte kosten betreffen met name de volgende onderdelen:  

1. Kosten voor de ontwikkeling door eRoutes van de virtuele Roparun €47k. 

2. Kosten Sponsoring zijn het gevolg van de overeenkomst met Rivaalst ter ondersteuning van het 

realiseren van sponsorovereenkomsten en strategische partners. Rivaalst ziet ook toe op de 

realisatie van de rights & benefits welke in de sponsorovereenkomsten zijn vastgelegd. Daarnaast 

wordt ondersteund bij het ontwikkelen van de start en finish aankleding en inrichting (€25k). 

3. Kosten PR & Communicatie betreffen met name de gebruikelijke kosten voor drukwerk (€24k), 

advertenties en (online) berichten (€8k) die gedurende het jaar worden gemaakt ter promotie van 

het evenement Roparun. 

4. Vrijwilligerskosten bestaan met name uit de jaarlijkse kosten voor de in 2018 aangeschafte 

vrijwilligerskleding (15k). Daarnaast zijn om de binding en het contact met de vrijwilligers in stand te 

houden, online bijeenkomsten georganiseerd (€3k). 

5. Kosten ten behoeve van het organiseren van de Teambijeenkomsten. Fysieke teambijeenkomsten 

waren vanwege de Corona-maatregelen niet mogelijk. Maar om de binding met de Teams in stand 

te houden, zijn gedurende het jaar 3 online Teambijeenkomsten gehouden. Op deze wijze konden 

we de teams betrokken houden en van informatie voorzien. De gerapporteerde kosten betreffen 

met name de kosten voor het huren van de locatie en de licentie om de online uitzending mogelijk 

te maken (€5k). 

6. Kosten voor het organiseren van de virtuele Roparun tijdens de Pinksterdagen €5k. Betreft hier met 

name kosten van de inzet van de vrijwilligers behorende tot het Mediateam. 
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Personeelskosten 

De salariskosten zijn na de doorbelasting aan de Stichting Roparun €47k lager dan begroot. Ten opzichte 

van vorig jaar zijn de kosten dit jaar €52k lager. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door het 

vertrek van Wiljan Vloet per mei 2021. 

Van het UWV is een zwangerschapsuitkering van €14k ontvangen, waarmee de extra kosten voor de 

tijdelijke inzet van een extra medewerker PR grotendeels zijn vergoed.  

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 (€198k). Ten opzichte van vorig jaar is de doorbelasting naar Stichting Roparun met €31k 

toegenomen als gevolg van gewijzigde afspraken in de dienstenovereenkomst tussen Ropament BV en 

Stichting Roparun. Waar voorheen de kosten op basis van individuele medewerkers werden doorbelast, 

is dit jaar gekozen voor het doorbelasten op basis van de werkzaamheden en taken. De werkzaamheden 

die administratief vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Roparun zijn in de 

dienstenovereenkomst beschreven en vastgelegd. Denk hierbij o.a. aan het verwerken van de goede 

doelen aanvragen, het vastleggen van de toezeggingen in de financiële administratie en het 

daadwerkelijk uitbetalen van de toegekende bedragen. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingskosten zijn hoegenaamd gelijk aan wat was begroot en €7k hoger dan vorig jaar. Ten 

opzicht van vorig jaar zijn de afschrijvingen van de Roparunbus hoger omdat in het huidige boekjaar de 

afschrijvingen van een heel jaar zijn geboekt. De bus is halverwege het vorige boekjaar aangeschaft 

waardoor ook slechts een deel van de afschrijvingen in 2019/2020 zijn verantwoord. Daarnaast is in 

oktober een laptop aangeschaft ten behoeve van de inrichting van een werkplek voor Rowan. 

 

Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot (+ €12k ). De oorzaak hiervan moet o.a. 

worden gezocht in het volgende: 

• Hogere overige personeelskosten (+ €21k) als gevolg van inhuur directeur a.i. personeel (+ €34k) 
en lagere reiskosten personeel (- €7k) en overige personeelskosten (- €6k). 

• Hogere algemene kosten (+ €6k) vanwege lagere advieskosten (- €5k) en lagere uitbetalingen 
onkostenvergoedingen RvC (- €7k). De accountantskosten zijn €18k hoger als gevolg van de niet 
begrote extra kosten voor afwikkeling NOW aanvraag en meerwerkkosten boekjaar 2019/2020. 

• Lagere kantoorkosten (- €13k) vanwege lagere automatiseringskosten (- €11k) veroorzaakt door 
lagere onderhoudskosten Luminisportaal. 

 

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

van: 

• Lagere kosten overige personeelskosten (- €3k) als gevolg van minder inhuur extern personeel (- 
€2k). 

• Lagere kosten kantoorkosten (- €5k) als gevolg van lagere onderhoudskosten Luminsportaal (- 
€8k) maar hogere portokosten (+ €3k) vanwege het versturen van Ropareaders in plaats van 
uitdelen. 

• Lagere algemene kosten (- €50k) o.a. als gevolg van lagere advieskosten (- €50k) dan vorig jaar 
omdat er minder advies is gevraagd. 
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• Lagere bijzondere baten (- €100k) als gevolg van de lagere exploitatiebijdrage van Stichting 
Roparun. 

 

1.6 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.  

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. 

 

1.7 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. 
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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. 

 

1.8 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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1.9 BLIK OP DE TOEKOMST 

Nadat in november 2020 werd besloten om het evenement Roparun 2021 binnen de landsgrenzen te 

houden, werden we helaas aan het begin van 2021 geconfronteerd met steeds verder toenemende 

Covid-19 besmettingscijfers. Waardoor we genoodzaakt werden om het evenement te verplaatsen van 

mei naar oktober 2021. Wederom overheerste er een gevoel van teleurstelling, maar ook een 

vastberadenheid om de Roparun in oktober 2021 tot een succesvolle jubileumeditie te maken. 

 

De dertigste editie van de Roparun zal eenmalig in een aangepaste vorm plaatsvinden. De start en de 

finish zijn beide op het Pinkpopterrein in Landgraaf en de gehele route blijft in Zuid-Nederland. Omdat 

deze aangepaste vorm van de Roparun (maar) uit twee dagen bestaat, kent de route een afstand van 

zo’n driehonderd kilometer. Het startschot klinkt op zaterdag 2 oktober. Naar verwachting zal het 

laatste team een dag later rond 17.00 uur finishen. Aansluitend zal er aandacht zijn voor de totale 

donatieopbrengst van Stichting Roparun en voor de teams die het hoogste donatiebedrag in de 

afgelopen twee jaar hebben opgehaald. 

 

Ondanks dat deze jubileumeditie sterk afwijkt van de voorgaande toonden zowel de deelnemende 

teams als de vrijwilligers begrip en grote betrokkenheid. Iedereen wil van deze speciale editie een 

succes maken. Maar eenvoudig is het niet. Waar voorheen geleund kon worden op vertrouwde locaties, 

leveranciers, contacten, routes, etc. moet nu alles opnieuw worden uitgevonden. Dat vergt veel overleg 

en afstemming van zowel de kantoororganisatie als de vrijwilligers. Gaande het proces is vastgesteld dat 

dit een te zware belasting is op de organisatie en de continuïteit van het evenement in gevaar brengt.  

Vandaar dat voor het komende jaar onderzocht gaat worden waar meer professionele ondersteuning 

nodig is en hoe die het beste vormgegeven kan worden. 

 

Vanwege het verschuiven van de editie 2021 van mei naar oktober, zal in het komende boekjaar een 

tweede editie plaats gaan vinden, namelijk de reguliere editie met de Pinksterdagen juni 2022. 

Ropament hoopt van harte dat deze Roparun editie in de welbekende vorm georganiseerd kan worden. 

Dat weer gestart kan worden vanuit Parijs en Bremen met een finish op de Coolsingel. Op dit moment 

wordt nog druk gezocht naar startlocaties in Frankrijk en Bremen omdat de bekende locaties 

aankomende editie niet beschikbaar zijn. We proberen zo snel mogelijk goede alternatieve te vinden.  

Daarnaast is de Covid-19 pandemie ook nog niet de wereld uit en spelen de Coronamaatregelen nog 

altijd een grote rol. Op dit moment gaan we er wel vanuit dat in juni 2022 een traditionele Roparun kan 

worden georganiseerd maar we houden natuurlijk de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

 

Ondertussen is de speciale dertigste editie achter de rug en kijken alle deelnemers, vrijwilligers, 

medewerkers, bestuur en directie terug op een geslaagde jubileum editie. In totaal deden 175 teams 

mee aan deze speciale editie. De teams waren opgelucht dat de fysieke editie weer mogelijk was. De 

ontvangst in Landgraaf was geweldig en de gecombineerde start- en finishlocatie was een prima 

oplossing. Ook de route door Zuid-Nederland werd enorm gewaardeerd ondanks dat het fenomeen 

Roparun bij de inwoners langs de route nog niet echt bekend was. Op zondag 3 oktober is ter afsluiting 

van de dertigste editie ook gelijk het eindbedrag van €2.030.030,- bekend gemaakt. Een eindopbrengst 

waar we in Corona tijd erg blij mee zijn. 

Alles was anders maar een ding blijf hetzelfde: het enthousiasme van alle betrokkenen om met elkaar 

zich in te zetten om zo veel mogelijk geld op te halen voor de Palliatieve zorg voor mensen met Kanker. 
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1.10 BEGROTING 2021 – 2022 

 

Het komende jaar zal op zeker op financieel vlak een bijzondere zijn. Vanwege het verschuiven van het 

evenement Roparun van mei 2021 naar oktober 2021, zullen in het toekomstige boekjaar twee keer het 

Roparun evenement plaatsvinden. Het totale budget zal dus sterk afwijken van de realisatie van het 

voorgaande jaar. 

 

 

 

  

Begroting Realisatie Begroting 

2020/2021 2020/2021 2021/2022

Netto Omzet 1.032.627       39.088             1.451.891       

Kostprijs van de Omzet 874.074           131.495           1.286.735       

Bruto Marge 158.553           -92.407           165.155           

Personeelskosten 242.000           194.919           149.653           

Afschrijvingen 128.100           126.895           151.500           

Overige Bedrijfskosten -244.734         -233.007         -140.017         

Som der bedrijfslasten 125.366           88.808             161.136           

Bedrijfsresultaat 33.187        -181.215     4.019          

Fianciele Baten & Lasten -2.000              1.881               -2.000              

Resulaat voor belasting 31.187        -179.334     2.019          

BEGROTING ROPAMENT BV 
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2 JAARREKENING 



Ropament BV

Balans per 31 juli
(voor resultaatverwerking)

€ € € €

Vaste Activa

Immateriele vaste activa 1 413.474 420.020

Materiele vaste activa 2 49.154 69.794

462.628 489.814

Vlottende Activa

Voorraden 3 76.644 33.954

Vorderingen en overlopende activa 4 354.941 297.484

Liquide middelen 5 782.566 757.103

1.214.152 1.088.541

1.676.779 1.578.354

Eigen Vermogen 6

Aandelenkapitaal 100 100

Agioreserve 975.221 975.221

Wettelijke reserves 413.474 420.020

Overige reserves -761.301 -576.181

Onverdeeld resultaat -179.335 -191.666

448.160 627.494

Kortlopende schulden 7 1.228.620 950.861

1.676.779 1.578.354

31 juli 2021 31 juli 2020

23



Ropament BV

Winst en verliesrekening over de periode 1 augustus tot en met 31 juli

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Netto omzet 10 39.088 1.032.627 123.248

Kostprijs van de omzet 11 131.495 874.074 221.632

Bruto Marge -92.407 158.553 -98.384

Personeelskosten 12 194.919 242.000 246.653

Afschrijvingen 13 126.895 128.100 120.064

Overige Bedrijfskosten 14 -233.007 -244.734 -275.062

Som der bedrijfslasten 88.808 125.366 91.654

Bedrijfsresultaat -181.215 33.187 -190.038

Financiële Baten & Lasten 15 1.881 -2.000 -1.628

Resultaat voor belastingen -179.335 31.187 -191.666

Belastingen 0 0 0

Resultaat na belastingen -179.335 31.187 -191.666
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Ropament BV

Kasstroomoverzicht over de periode 1 augustus tot en met 31 juli

€ € € €

Resultaat:

 - Bedrijfsresultaat -181.215 -190.038

 - Ontvangen interest 2.483 0

 - Betaalde interest -602 -1.628

Gecorrigeerd voor:

 - Afschrijvingen 126.895 121.814

 - Mutatie in werkkapitaal (exclusief

   liquide middelen en kortlopend

   bankkrediet) 177.611 519.092

Kasstroom uit operationele activiteiten 125.172 449.239

Investeringsactiviteiten

 - Investeringen in immateriële vaste activa -98.459 -226.211

 - Investeringen in materiële vaste activa -1.298 -38.225

 - Desinvestering in materiele vaste activa 48 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -99.709 -264.436

Mutatie langlopende schulden 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

- Storting aandelenkapitaal 0 0

Netto kasstroom 25.463 184.803

Saldo liquide middelen per 31 juli 2020/2019 757.103 572.300

Saldo liquide middelen per 31 juli 2020/2021 782.566 757.103

Mutatie liquide mddelen 25.463 184.803

2020/2021 2019/2020
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Ropament BV

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020/2021

Algemeen

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

1: Ropament heeft ten doel:

2: Ropament tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-         overleg met autoriteiten;

-         werven van sponsors;

-         het voorbereiden van hardloopwedstrijden;

-         merchandising;

-         het organiseren van feestavonden;

-         het organiseren van sponsorbijeenkomsten.

Groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

De besloten vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Stichting Roparun te Rotterdam aan 

het hoofd staat.

De vennootschap is opgericht op 9 januari 2018 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 70582319. De vennootschap heeft haar statutaire zetel in Rotterdam.  

De feitelijke activiteiten vinden plaats in Schiedam (Jan van Galenstraat 40).

het doen organiseren en coördineren van fondsenwervende evenementen en 

activiteiten, waaronder de jaarlijkse Roparun, in opdracht van de Stichting, 

waarbij zo veel mogelijk opbrengsten worden gegenereerd, die uitsluitend en 

onverkort ten goede komen van de Stichting.

In boekjaar 2019/2020 heeft Stichting Roparun beschikkingsmacht verkregen over haar 100% 

deelneming Ropament B.V. waardoor Ropament B.V. vanaf dit moment als groepsmaatschappij 

classificeert en meegeconsolideerd wordt in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Roparun.

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 waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

De vennootschap heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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Ropament BV

Verslaggevingsperiode

Continuïteit

Gebruik van Schattingen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

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

Immateriële vaste activa

* Software : 20%

Materiële vaste activa

* Verbouwing kantoorpand : 10%

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

afschrijvingen.

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. 

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

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

De vennootschap heeft ook in boekjaar 2021-2022 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. 

Maar in tegenstelling tot voorgaand boekjaar heeft de organisatie ondertussen ervaring opgedaan in het 

organiseren van het Roparun evenement tijdens de Covid-19 pandemie. De eenmalige Roparun editie in 

oktober 2021 was kleinschaliger in opzet en heeft een positief resultaat opgeleverd. De noodzaak om 

wederom voor de editie 2022 een startlocatie in Nederland op te zetten zal wellicht met zich 

meebrengen dat minder teams zich inschrijven dan voor de Covid-19 pandemie maar het enthousiasme 

waarmee de teams willen deelnemen aan het evenement Roparun is er niet minder op geworden. Op dit 

moment vertaalt zich dat in een aantal ingeschreven teams van 215, dat al aanzienlijk meer is dan de 

eenmalige editie in oktober 2021. Mocht het aantal teams niet verder toenemen zullen maatregelen 

worden genomen om kosten te beperken. Voor het boekjaar 2021/2022 heeft Stichting Roparun een 

toezegging van € 450.000 gedaan aan Ropament B.V.. Door deze toezegging is voor boekjaar 

2021/2022 een nihil-resultaat begroot en is er de verwachting dat Ropament B.V. aan haar 

verplichtingen richting derden kan voldoen.

Derhalve is de jaarrekening 2020/2021 opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

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

methode op basis van de economische levensduur. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Directie oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van resultaten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 

van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Ropament BV

* Inventaris kantoorpand : 20%

* Vervoermiddelen : 20%

* Logistiek : 20%

Bijzondere waardeverminderingen

Vervreemding van vaste activa

opbrengstwaarde.

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Kortlopende schulden

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

Financiële instrumenten

(Overige) vorderingen

Immateriële en materiële vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op 

bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen 

vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 

actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het 

actief naar verwachting zal genereren.

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.

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële 

instrumenten.

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 

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.

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 vennootschap heeft dergelijke afgeleide financiële instrumenten niet.

(Overige) vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens 

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

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

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Netto Omzet

Inschrijfgelden

Sponsoring

Kostprijs

Personeelskosten

Toegezegde pensioenregeling

Afschrijvingen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 

historische kostprijzen.

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.

De afschrijvingen van immateriële en 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. 

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij de eerste verwerking opgenomen 

tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 

rentemethode.

Ropament BV heeft als staand beleggingsbeleid dat er op geen enkele manier belegd wordt. Dus niet in 

aandelen, beleggingsfondsen, onroerend goed of wat dan ook. 

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 netto omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en 

verrichten diensten na aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te 

rekenen kosten. De kostprijs bevat een afwaardering tot lagere opbrengstwaarde van de voorraden.
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Financiële baten & lasten

Belastingen

Aan het eind van het boekjaar bedraagt de omvang van de te verrekenen verliezen € 513.116,-

Vanwege de onzekerheid of ze in de toekomst gerealiseerd kunnen worden is er op de balans geen

latente belasting opgenomen.

Grondslagen voor kasstromen

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscale 

faciliteiten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

Voor compensabele verliezen wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover deze in de 

toekomst gerealiseerd kan worden.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom 

uit operationele activiteiten.

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt, rekening houdend 

met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost voor zover hun bedrag bepaalbaar is en 

hun ontvangst waarschijnlijk.

Rentelasten en soortgelijke kosten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd zijn, rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiefpost.
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Toelichting op de Balans

1. Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:

Totaal Totaal

2020/2021 2019/2020

€ €

Aanschafwaarde

Stand per 1 augustus 525.025 298.815

Investeringen 98.459 226.211

Desinvesteringen 0 0

Stand per 31 juli 623.484 525.025

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus -105.005 0

Afschrijvingen -105.005 -105.005

Desinvesteringen 0 0

Stand per 31 juli -210.010 -105.005

Boekwaarde 31 juli 413.474 420.020

2. Materiële vaste activa

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

Verbouwing Inventaris Vervoer- Logistiek Totaal Totaal

Kantoorpand Kantoorpand middelen 2020/2021 2019/2020

€ € € € € €

Aanschafwaarde

Stand per 1 augustus 80.627 43.769 34.010 31.264 189.670 179.886

Investeringen 0 1.298 0 0 1.298 38.225

Desinvesteringen 0 0 -47 0 -47 -28.441

Stand per 31 juli 80.627 45.067 33.963 31.264 190.921 189.670

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus -59.327 -32.272 -2.001 -26.277 -119.877 -131.509

Afschrijvingen -8.064 -3.900 -7.991 -1.936 -21.890 -16.809

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 28.441

Stand per 31 juli -67.391 -36.172 -9.992 -28.213 -141.767 -119.877

Boekwaarde 31 juli 13.236 8.895 23.971 3.051 49.154 69.794

De immateriële vaste activa zijn gevormd voor de kosten van de ontwikkeling van het Luminis portaal welke per 1 

augustus 2019 in gebruik is genomen en over wordt afgeschreven. Op 28 mei 2021 is een nieuwe investering 

gedaan voor verder ontwikkeling van het Luminis portaal. Deze aanpassingen zullen op 1 november 2021 bij de 

start van het nieuwe Roparunjaar in gebruik worden genomen en worden afgeschreven.

De materiële vaste activa worden geheel aangehouden voor de bedrijfsvoering. De investering betreft een laptop 

ten behoeve van de inrichting van de werkplek van kantoorpersoneel. 
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3. Voorraden
31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Voorraad beschikbaar voor de doelstelling 76.644 33.954

4. Vordering en overlopende activa

31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Debiteuren 67.705 3.130

Rekening-courant Stichting Roparun 115.021 215.538

Omzetbelasting 0 9.857

Vooruitbetaalde pensioenpremies 14.862 25.117

Overige vorderingen en overlopende activa 157.354 43.842

354.941 297.484

Rekening-courant Stichting Roparun 

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

5. Liquide middelen

31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Banken 782.360 756.766

Kasmiddelen 206 337

782.566 757.103

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

In 2020/2021 is € 80 incourante voorraad verkoopartikelen afgeboekt (2019/2020: €45.486). De toename van de 

voorraadwaarde is het gevolg van het doorschuiven van de Roparun van mei naar oktober. De medailles en 

deelnemersshirts zijn reeds in boekjaar 2020/2021 aangekocht en op voorraad genomen. Verkoop vindt pas plaats 

in boekjaar 2021/2022.

De voorraad bestaat uit Roparun artikelen ten behoeve van de verkoop. 

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.
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6. Eigen vermogen
31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Aandelenkapitaal 100 100

Agioreserve 975.221 975.221

Wettelijke reserves 413.474 420.020

Overige reserves -761.301 -576.181

Onverdeeld resultaat -179.335 -191.666

448.160 627.494

Verloopoverzicht Eigen Vermogen

Aandelen- Agio Wettelijke Overige Onverdeeld Totaal

kapitaal reserve reserves reserves resultaat

€ € € € € €

Stand per 1 augustus 2020 100 975.221 420.020 -576.181 -191.666 627.494

Mutaties:

 -Dotatie wettelijke reserves 0 0 -6.546 6.546 0 0

- Resultaat boekjaar 0 0 0 0 -179.335 -179.335

- Resultaatbestemming 0 0 0 -191.666 191.666 0

Stand per 31 juli 2021 100 975.221 413.474 -761.301 -179.335 448.160

Aandelenkapitaal

Wettelijke reserves

7. Kortlopende Schulden
31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Crediteuren 17.673 2.812

Overige schulden en overlopende passiva 1.210.947 948.049

1.228.620 950.861

31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Advies- en Accountantskosten 34.830 23.975

Reservering vakantiegeld en - dagen 23.452 27.794

Vooruit ontvangen gelden 926.176 824.247

Terugbetalingsverplichting NOW 34.710 41.758

Loonbelasting 6.658 0

Omzetbelasting 33.225 0

Overige schulden en overlopende passiva 151.895 30.275

1.210.947 948.049

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt €100,- en van dit kapitaal zijn 100 aandelen met een nominale waarde van €1,- 

geplaatst en volgestort op 9 januari 2018 bij oprichting van de vennootschap.

Onder de vooruit ontvangen gelden zijn opgenomen de van teams ontvangen inschrijfgelden voor runs die als gevolg van 

Covid-19 geen doorgang hebben kunnen vinden. Aan de teams is de mogelijkheid geboden deze inschrijfgelden door te 

schuiven naar de run van oktober 2021 of die van juni 2022. Van de teams die niet te kennen geven van deze mogelijkheid 

gebruik te willen maken of terugbetaling van de inschrijfgelden te wensen, zullen de bedragen in het boekjaar 2021-2022 

vrijvallen ten gunste van het resultaat.

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

verantwoord. 

De wettelijke reserves betreffen de wettelijke reserves voor Ontwikkeling welke samenhangen met de kosten van de 

ontwikkeling van het Luminis portaal dat onder de immateriële vaste activa is geactiveerd.
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9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

In boekjaar 2019/2020  is een sponsorcontract aangegaan met een nieuwe hoofdsponsor DELA Natura- en 

levensverzekeringen N.V. welke zich gecommitteerd 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 € 175.000.

In het boekjaar is een overeenkomst aangegaan met Luminis Rotterdam BV welke zich gecommitteerd heeft om het 

bestaande Luminis portaal uit te bouwen overeenkomstig de wensen van Ropament BV. De overeenkomst heeft een 

looptijd van 25 mei 2021 tot 15 oktober 2021. De hieruit voortvloeiende verplichting bedraagt circa € 36.500 per 

balansdatum.

De vennootschap is een huurovereenkomst aangegaan voor de huisvesting met Stichting Roparun. De hieruit 

voortvloeiende verplichting bedraagt circa € 24.800 voor het jaar 2021/2022. De huurovereenkomst wordt jaarlijks 

stilzwijgend verlengd.

In boekjaar 2019/2020 is een sponsorcontract aangegaan met OWM DSW Zorgverzekeraar U.A. welke zich 

gecommitteerd 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 € 50.000.

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 € 49.000.
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Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

10. Netto omzet
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Sponsoring 28.650 130.000 92.225

Inschrijfgelden 10.017 774.169 25.879

Opbrengst Merchandising 400 18.180 3.318

Overige evenement opbrengsten 21 110.278 1.826

39.088 1.032.627 123.248

Overige evenement opbrengsten

Opbrengst T-Shirt logo jaartal 21 40.000 1.777

Opbrengst Medailles 0 50.000 0

Overige opbrengsten evenement 0 20.278 50

21 110.278 1.826

11. Kostprijs van de omzet
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Directe kosten Evenement 131.196 819.575 173.672

Kostprijs Merchandise 288 8.499 1.511

Kostprijs T-Shirt logo jaartal 11 25.000 962

Kostprijs Medailles 0 11.000 0

Afboeking incourante voorraad 0 10.000 45.486

131.495 874.074 221.632

Directe kosten evenement

Kosten Roparun 2021 (verschoven naar okt. 2021) 3.093 563.200 34.020

Kosten Teambijeenkomsten 4.662 20.000 17.050

Kosten Vrijwilligers 18.082 55.125 24.105

Kosten Marketing & Communicatie 33.275 66.250 85.483

Kosten Sponsoring 25.200 30.000 12.341

Kosten virtuele Roparun mei 2021 46.884 60.000 0

Diversen en onvoorzien 0 25.000 673

131.196 819.575 173.672

De daling van alle te onderscheiden categorieën in de netto-omzet ten opzichte van voorgaand jaar en de begroting is 

direct gerelateerd aan het verplaatsen van de Roparun 2021 naar oktober 2021.

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

verplaatsen van de Roparun 2021 naar oktober 2021.
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12. Personeelskosten
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Lonen en salarissen 317.104 330.000 323.105

Sociale lasten 51.147 55.000 51.831

Pensioenlasten 45.578 55.000 70.694

Subsidies op personeelskosten -21.079 0 -31.914

Doorbelasting personeelskosten Stichting Roparun -197.830 -198.000 -167.064

194.919 242.000 246.653

13. Afschrijvingen
Afschrijving immateriële vaste activa 105.005 106.000 105.005

Afschrijving materiële vaste activa 21.890 22.100 16.809

126.895 128.100 121.814

Boekresultaat 0 0 -1.750

126.895 128.100 120.064

14. Overige Bedrijfskosten
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Overige Personeelskosten 55.487 34.766 58.055

Huisvestingskosten 30.739 33.000 30.893

Kantoorkosten -8.560 4.000 -3.094

Algemene kosten 69.327 63.500 119.085

Bijzondere baten -380.000 -380.000 -480.000

-233.007 -244.734 -275.062

Overige personeelskosten

Reiskosten personeel 8.481 15.000 11.440

Inhuur personeel 43.125 10.000 34.720

Overige 3.881 9.766 11.894

55.487 34.766 58.055

Huisvestingskosten

Huur Jan van Galenstraat 24.802 25.000 24.802

Energiekosten 4.956 5.000 4.956

Overige huisvestingskosten 981 3.000 1.135

30.739 33.000 30.893
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Kantoorkosten

Telefoon 1.644 3.000 2.622

Portokosten 8.836 7.000 5.942

Kantoorbenodigdheden 1.417 1.500 993

Contributies en abonnementen 51 1.000 50

Automatisering 11.789 23.000 19.809

Overige kantoorkosten 435 1.500 221

24.171 37.000 29.637

Doorbelasting licentievergoeding Stichting Roparun -32.731 -33.000 -32.731

-8.560 4.000 -3.094

Algemene kosten

Accountantskosten 38.962 21.000 36.912

Advieskosten 20.572 24.000 70.785

Vacatiegelden RvC 750 7.500 3.000

Organisatie- en vergaderkosten 122 3.500 3.688

Verzekeringskosten 4.696 2.000 2.343

Kosten kantoorbus 2.663 3.500 1.986

Overige algemene kosten 1.563 2.000 371

69.327 63.500 119.085

Bijzondere baten

Bijdrage Stichting Roparun -380.000 -380.000 -480.000

15. Financiële Baten & Lasten
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.483 0 0

Rentelasten en soortgelijke kosten -602 -2.000 -1.628

1.881 -2.000 -1.628

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekeningcourant Stichting Roparun 2.483 0 0

2.483 0 0

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 617 800 767

Betalingsverschillen -15 0 17

Rente rekeningcourant Stichting Roparun 0 1.200 844

602 2.000 1.628

Jaarlijks wordt door het bestuur van Stichting Roparun bepaald of en zo ja voor welk bedrag een bijdrage 

wordt gegeven aan Ropament B.V.
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Overige toelichting

Personeelsleden

Resultaat bestemming

Schiedam,  15 februari 2022

Bestuur

Gerard Bakx Directeur

Raad van Commissarissen

Rob Langezaal Voorzitter

RvC - lid tot 1 oktober 2021

De ondertekening door de commissarissen heeft niet plaats gevonden omdat het 

opmaken van de jaarrekening heeft plaatsgevonden na het terugtreden van de Raad van 

Commissarissen.

Gedurende het boekjaar 2020/2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 6,85 FTE (2019/2020: 

6,75 FTE).

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad €179,335,- over het boekjaar 1 augustus 

2020 tot en met 31 juli 2021 in mindering worden gebracht op de overige reserves. In afwachting van 

de goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering is dit voorstel nog niet in de 

jaarrekening verwerkt maar opgenomen onder de post onderverdeeld resultaat.
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Overige gegevens

Op grond van artikel 25.1 staat het resultaat ter beschikking van de Algemene Vergadering. De 

vennootschap kan slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die 

krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden.

Statutaire regeling winstbestemming

 39



Ropament BV

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de directie van Ropament BV
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