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BESTUURSVERSLAG  

Inleiding 

Overeenkomstig voorgaand jaar wordt wederom door Stichting Roparun een geconsolideerde 

jaarrekening opgesteld. Waar sinds 2018 de organisatie feitelijk bestaat twee onderdelen, namelijk 

Stichting Roparun en Ropament B.V., kijkt men van buiten de organisatie naar Roparun als 1 orgaan. 

Vandaar dat dit jaar ook een samengesteld bestuursverslag is opgesteld welke aansluit bij de 

geconsolideerde jaarrekening. 

Roparun 30 jaar 

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

maar de huidige omstandigheden rondom de Covid-19 pandemie lieten dat helaas niet toe.  

Bij de start van het jubileumjaar was er nog goede hoop dat het evenement Roparun met de 

Pinksterdagen als vanouds door kon gaan. Vol goede moed werd het bekende logo voorzien van een 

extra feestelijk tintje:  

 

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. 

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. Op de voorkant van dit document is de tentoonstelling in beeld 

gebracht. Ondanks de beperkte mogelijkheden is getracht met zowel het jubileumlogo als de 

tentoonstelling, het 30-jarige jubileum van Roparun landelijk zo veel mogelijk onder de aandacht te 

brengen. 
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VOORWOORD BESTUUR STICHTING ROPARUN 

De cijfers van 2020-2021 en de verhalen achter de cijfers 

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

van andere activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de ondersteunende 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 - 2021 

Het belangrijkste evenement waarmee Stichting 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.  

Impact Coronamaatregelen op Stichting Roparun 

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

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

heeft de 30ste Roparun in het weekend van Pinksteren 2021 helaas niet op traditionele wijze kunnen 

plaatsvinden, omdat zowel het treffen van voorbereidingen door de teams als het organiseren van de 

run zelf op dat moment nog 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.  

Tijdens dit weekend is dan ook geen fysieke Roparun georganiseerd, maar in samenwerking met 

eRoutes een digitale variant. Een digitale Roparun waarbij iedereen vanuit het veiligheidsaspect 

vanaf zijn of haar eigen locatie deelnam aan de Roparun. Binnen de bestaande eRoute app werd de 

mogelijkheid gefaciliteerd om op afstand toch samen met het eigen team aan de Roparun deel te 

nemen. 

Omdat de Corona situatie dit mogelijk maakte, heeft daarnaast op 2 en 3 oktober 2021 een tweede 

aangepaste, fysieke Roparun plaatsgevonden met start- en finish locatie in het Limburgse Landgraaf, 

met een route door Brabant en Limburg van 300 kilometer welke in twee richtingen gelopen kon 

worden. Deze Roparun is heel succesvol verlopen en hoewel het aantal kilometers wat minder is dan 

bij de traditionele loop, hebben regen en wind in de nacht van zaterdag op zondag de prestatie om 

deze Roparun te volbrengen zeker niet minder gemaakt! Gezien het jubileumjaar is nadat het laatste 

team was binnengekomen een bescheiden feestje gevierd. 

Het is duidelijk dat de Corona-crisis een enorme financiële impact heeft gehad 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. 

Zoals hiervoor aangegeven, kon vanwege Corona de jubileum editie van de Roparun niet tijdens 

Pinksteren op de traditionele wijze plaatsvinden, maar hebben we met Pinksteren een digitale run en 

op 2 en 3 oktober een alternatieve run gehouden waar 175 teams aan hebben meegedaan met de 

start en finish in Landgraaf. De digitale run en de 175 teams begin oktober hebben een 

donatiebedrag opgeleverd van € 2.030.030. 

In 2021 zijn er in totaal 91 aanvragen gehonoreerd, te weten 42 kleine projecten tot € 5.000 en  
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49 grotere projecten variërend van € 5.000 tot € 350.000. 

Dit jaar waren de deelnemende teams uit het buitenland uitgesloten van verkoop van loten. Een 

drietal teams heeft het bedrag van € 2.500 dat al was betaald voor de koop van de loten 

terugbetaald gekregen omdat zij afzagen van deelname in oktober. 

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. In de loop van 2020 is een nieuwe voorzitter van de RvC benoemd door de 

enige aandeelhouder, te weten Rob Langezaal. Vanaf najaar 2020 heeft het bestuur van Stichting 

Roparun tezamen met de voorzitter van de RvC van Ropament BV, mede gezien de Coronacrisis, het 

bestuur gevormd van Ropament BV door in gezamenlijke bestuursvergaderingen beleid te vormen en 

besluiten over het evenement te nemen. In vervolg hierop is ook een traject ingezet om te 

onderzoeken of de governance van de organisatie van Roparun eenvoudiger en efficiënter kan 

worden opgezet. 

Per 1 mei 2021 heeft de directeur van Ropament BV een andere uitdaging gevonden. In zijn plaats is 

Dick van Arnhem als interim-directeur benoemd. 

Een blik naar de toekomst 

Door de ondersteuning van vele doelen hebben wij vanuit Stichting 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 komende periode: 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 

zoals het Erasmus MC, het familiehuis Daniel den Hoed en IPSO, de koepelorganisatie van 

inloophuizen. 

Stichting Roparun wil in de toekomst de samenwerkingen met verschillende partijen uitbreiden en 

met nieuwe partijen aangaan om versnippering te voorkomen en ondersteuning aan patiënten zo 

effectief mogelijk te maken. 

 

Schiedam, 15 februari 2022, 

Bestuur Stichting Roparun  
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Goede doelen – enkele verhalen 

Stichting Haarwensen in Mijdrecht 

Bijdrage voor 40 Haarwerken 

Wanneer kinderen door de gevolgen van chemotherapie hun haar verliezen en kaal zijn, heeft dit 

vaak een grote impact. Deze kinderen worden vaak bekeken alsof ze anders zijn, met als gevolg dat 

zij zich minder zelfverzekerd voelen en constant ‘hun verhaal’ moeten vertellen. Deze kinderen 

hebben daardoor vaak maar een wens: een mooi haarwerk wat ervoor kan zorgen dat ze zich 

zelfverzekerder voelen en er niet anders uitzien dan leeftijdsgenootjes. Dit zorgde ervoor dat Yvonne 

de Boer in 2007 Stichting Haarwensen oprichtte. Inmiddels, veertien jaar later, heeft Stichting 

Haarwensen al zo’n 1.800 pruiken weggeven. Voordat er een haarwerk aan een kind overhandigd 

mag worden, gaat er een heel proces aan vooraf. “Veel mensen denken dat wanneer er genoeg haar 

is je er al bent, maar dan begint het proces pas. Er zijn vijf steunpilaren waar de organisatie op 

steunt. Het begint met het doneren van haar. Vervolgens moet er contact gelegd worden met een 

ontvanger, een kind waar het haarwerk voor gemaakt wordt. Het kantoor van Stichting Haarwensen 

speelt hier een belangrijke rol in. Het kind gaat vervolgens eerst langs een steunpunt voor een 

intakegesprek. Bij deze steunpunten zijn verschillende haarwerken beschikbaar, zodat het kind een 

keuze kan maken uit een van de vier of vijf pruiken. Nadat een kind een haarwerk heeft ontvangen 

wordt er ook voor de nazorg en het onderhoud hiervan gezorgd. Met de donatie van het haar is het 

project voor de helft gerealiseerd. Het realiseren van de andere helft, het maken van een haarwerk, 

kost geld. Tijdens de coronacrisis, een periode met minder inkomsten, bleek dit lastiger. Hierdoor 

luidde Stichting Haarwensen in februari 2021 de noodklok. Er was wel haar, maar geen geld om 

haarwerken te laten maken. Dit kon Stichting Roparun niet laten gebeuren en ondersteunde hen met 

een bedrag van € 60.000 

 

Een 13-tal ziekenhuizen in Nederland 

Bijdrage voor Keppies, een slaapmuts voor mannen, vrouwen en kinderen. 

Een Keppie is een slaapmuts voor mensen die hun haar verloren hebben door chemotherapie. Het is 

een zachte en comfortabele oplossing om de natuurlijke warmte vast te houden en de gevoelige 

hoofdhuid te beschermen. Een Keppie is gemaakt van een speciale microfleece stof. Ontwikkeld voor 

survivalsportkleding houdt deze stof je natuurlijke warmte vast, is luchtdoorlatend en superzacht. 

Het model sluit nauw aan om het hoofd, waarbij ook de oren bedekt worden. Om de hoofdhuid niet 

te irriteren zijn de stukken waar het hoofd het kussen raakt vrij van naden. Stichting Roparun krijgt 

veel aanvragen van ziekenhuizen binnen voor een bijdrage voor Keppies. Dit Roparun-jaar steunde 

de Stichting Roparun al maar liefst dertien ziekenhuizen in de aanschaf van Keppies. Vaak gaat dit om 

een bijdrage van zo’n 2.500 euro. Zo kunnen de ziekenhuizen direct de patiënten ondersteunen op 

het moment dat zij kampen met de gevolgen van haarverlies. Elke Keppie die bij een ziekenhuis 

terecht komt door een bijdrage van de Stichting Roparun wordt voorzien van een sticker met het 

logo van Roparun. Stichting Roparun heeft een bedrag van € 26.082,00 uitgegeven voor Keppies. 
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Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede 

Bijdrage voor een fietslabyrint 

Samen fietsen door je eigen dorp of je favoriete stad in het buitenland, en dat terwijl je verblijft in 

het ziekenhuis. Stichting Roparun maakt dat met een bijdrage van bijna € 6.000, - euro mogelijk voor 

oncologische patiënten van het DarmLeverCentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Met deze donatie 

is er namelijk een fietslabyrint aangeschaft met twee fietsen. Voor de patiënten in het ziekenhuis is 

het enorm belangrijk om te blijven bewegen. Veel patiënten liggen de hele dag in bed. Dit bevordert 

het herstel niet en dit betekent dat het herstel na het ontslag uit het ziekenhuis ook langer zal duren. 

Door te bewegen wordt niet alleen de bloedsomloop gestimuleerd, maar blijft ook de spierkracht 

behouden. In het Ziekenhuis Gelderse Vallei waren ze al in het bezit van een hometrainer, maar deze 

was zo verouderd dat het niet aantrekkelijk was om er echt gebruik van te maken. Met dit nieuwe 

fietslabyrint wordt er een nieuwe oplossing geboden. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

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 het evenement de Roparun en andere evenementen ten einde financiën te genereren 

ten behoeve van (o.a.) 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 de 

komende jaren. 

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. 

Een voorbeeld is de samenwerking tussen Roparun, KWF en IPSO om de kwaliteit van de 

ondersteuning aan de bij IPSO aangesloten inloophuizen te verbeteren. 

 

Governance structuur  

Als gevolg van het aftreden van de Raad van Commissarissen in boekjaar 2019-2020 heeft het 

bestuur van Stichting Roparun de toezichthoudende taak en de beschikkingsmacht verkregen over 

haar 100% deelneming Ropament B.V.. De bestuursstructuur voor de groep bestaat aan het einde 

van het boekjaar uit de volgende onderdelen: 

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  

Michel Molier Penningmeester 

Marja Berends Algemeen bestuurslid 

 

Raad van Commissarissen Ropament B.V. 

Rob Langezaal (tot 1 oktober 2021) Voorzitter 

 

Directeur Ropament B.V. 

Dick van Arnhem (tot 1 december 2021) Statutair Directeur a.i. 

 

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. 

Kantoor en personeel 

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

medewerker PR, Rowan Termond.  

Zoals hierboven 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 B.V. 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 



 

JAARSTUKKEN STICHTING ROPARUN 2020-2021 - 10 - 
 

 

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 volgende tabel geeft de verdeling van de kantoorfuncties aan het eind van het boekjaar weer: 

 

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. 

 

Portefeuillehouders 

Er zijn zes portefeuilles gedefinieerd, Finishlocatie, Route en Veiligheid, Locatie Frankrijk, Locatie 

Duitsland, Logistiek en Communicatie. Elk aangestuurd door een portefeuillehouder. De portefeuilles 

bevatten weer diverse onderdelen, die ieder worden aangestuurd door een projectleider (eventueel 

ondersteund door een coördinator), waaronder vervolgens de overige vrijwilligers vallen. 

 

  

 

Directeur

Finish

Finish

Finish

Finish

Route en Veiligheid
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Calamiteit-en

Checkpoints 
Frankrijk

Checkpoints 
Duitsland

Motor

Route

Verkeer

Frankrijk

Start Parijs

Start Parijs

Steunpunt 
Frankrijk

Duitsland

Start Bremen

Steunpunt 
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Start 
Almelo

Logistiek

Logistiek

Logistiek

Logistiek

Communicatie

Voorlichting

Pers

Foto

Video

Promo

Radio

Internet

Webredactie

Kantoor

Vrijwilligersraad

Organigram vrijwilligersorganisatie Ropament B.V. 
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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.  

 

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 2021 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 te 

vertellen. Teams krijgen dan een beter beeld, wat hen motiveert en stimuleert om al het harde werk 

te blijven verrichten. 

 

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 
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• 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 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.  

In december 2021 heeft een hertoetsing plaatsgevonden. Met uitzondering van een aantal nog op te 

leveren stukken heeft de Erkenningsvergadering geconstateerd dat Roparun voldoet aan de harde 

normen van categorie D waarmee het besluit is genomen de erkenning te continueren.  

De nog op te leveren stukken betreffende de nog te formaliseren gedragsregels omtrent Integer 

handelen en belangen verstrengeling. Momenteel wordt door het bestuur stappen genomen om de 

reeds bestaande afspraken en procedures om te zetten in een beleidsplan en gedragscodes. 
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INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN 

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.  

 

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. 
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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. 

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. 

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 
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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. 

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. Jolanda van der Velde 

is 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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INFORMATIE OVER DE FINANCIËLE POSITIE 

Baten van particulieren 

De stichting kent voor de fondsenwerving de volgende 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;   

Daarnaast worden de opbrengsten uit betaalde inschrijfgelden van deelnemende teams en eventuele 

verkoopopbrengsten van de merchandise artikelen, in de geconsolideerde baten van particulieren 

verantwoord. 

Baten van particulieren is als volgt opgebouwd: 

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2020-2021 2020-2021 2019-2020 

Donaties teams 518.833 2.500.000 1.193.486 

Lotenverkoop 587.750 625.000 889.700 

Inschrijfgelden 10.017 774.169 25.879 

Verkoop goederen en overige opbrengsten 122 73.959 2.671 

 1.116.722 3.973.128 2.111.736 

 

De daling van alle hier boven vermelde onderdelen ten opzichte van voorgaand jaar en begroting is 

direct gerelateerd aan het verschuiven van het evenement Roparun 2021 van mei naar oktober 2021. 

Waar de baten uit ontvangen donaties en verkoop van de loten gedurende het jaar op kasbasis 

worden verantwoord, betreft de baten uit inschrijfgelden de vrijval van de reeds ontvangen 

inschrijfgelden vanwege het uitschrijven van 9 teams uit 2020. Deze ontvangen inschrijfgelden 

stonden sinds 2019-2020 als gereserveerde ontvangsten op de balans van Ropament BV. De baten 

van het evenement Roparun oktober 2021 vallen in boekjaar 2021-2022. 

Baten van bedrijven 

Deze baten betreffen de ontvangen sponsorgelden. Ondanks het verschuiven van de Roparun naar 

oktober 2021, kan een kwart van de behaalde sponsoropbrengsten in het boekjaar 2020-2021 

worden verantwoord. Gedurende het jaar zijn zowel op de website als in de Ropareader reclame-

uitingen gedaan waardoor een deel van de opbrengsten alsnog in het boekjaar opgenomen kunnen 

worden.  

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

Overige baten 

Deze baten die begroot waren op € 700.000 betreffen de verkoopopbrengst van de bungalows. 

Deze zijn echter niet gerealiseerd. Tot het boekjaar 2020-2021 waren twaalf van de veertien 

bungalows verkocht. In het boekjaar 2020-2021 zijn er geen bungalows verkocht. Kort na afsluiting 

van het boekjaar is de dertiende bungalow verkocht. 

De som van de baten komt hiermee op €1.145.372 (2019-2020: €4.382.100).  
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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 het voorjaar 2021. In het najaar 

2021 heeft de Roparun in verkorte vorm wel plaatsgevonden. Dat heeft alsnog € 1 mln aan extra 

baten opgebracht. Die baten vallen echter in het boekjaar 2021-2022.  

De financiële baten (rente op spaarrekeningen) zijn negatief. Door het risicomijdende beleid worden 

liquiditeiten op spaarrekeningen gestald en niet belegd. Op bepaalde tegoeden wordt door de 

banken een negatieve rente berekend. 

 

De toezeggingen uit de eigen fondsenwerving 

In het boekjaar is er € 1.778.443 toegezegd. Dit is t.o.v. het boekjaar 2019-2020  (€ 3.471.666) 

aanmerkelijk minder. Het bestuur heeft met de lagere toezeggingen bewust geanticipeerd op de 

vanwege de onzekere coronasituatie te verwachten beperktere inkomsten. 

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. 

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 is in het boekjaar 2020-2021 zoals genoemd 

verzwaard voortgezet   

Bestedingen 

Toegezegde uitkeringen 
Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2020-2021 2020-2021 2019-2020 

Toezeggingen boekjaar 1.778.443 2.800.000 3.471.666 

Vrijval verplichtingen -680.779 0 -291.476 

 1.097.644 2.800.000 3.180.190 

 

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

Kosten bungalows en inloophuis 2020-2021 2020-2021 2019-2020 

Bungalows en inloophuis De Boei 34.641 200.000 114.930 

Onderhoudskosten 20.753 0 8.811 

Overige exploitatiekosten 0 0 0 

 55.394 200.000 123.741 
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Daarmee komen de totale bestedingen aan doelstellingen voor het boekjaar 2020-2021 op 

€1.153.038 t.o.v. €3.303.931 in boekjaar 2019-2020. 

 

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, het organiseren van het evenement Roparun en de kosten voor Beheer & Administratie. 

Een gedetailleerd overzicht van de Beheer & Administratiekosten is terug te vinden in de 

jaarrekening. 

 

  Werkelijk Begroting Werkelijk 

Wervingskosten 2020-2021 2020-2021 2019-2020 

Prijzengeld en kosten loterij 105.436 125.000 190.919 

Communicatie 0 0 42.350 

Kosten evenement Roparun 131.195 819.575 219.159 

Toegerekende personeelskosten 254.520 263.171 254.411 

Toegerekende afschrijvingskosten 105.005 151.000 105.005 

 592.841 1.358.746 811.845 

 

De kosten prijzengeld en loterij zijn lager als gevolg van een vrijval van gereserveerde kosten 

prijzengeld boekjaar 2019-2020. Niet alle prijswinnaars hebben het winnend lot ingediend en hun 

prijs opgehaald. 

Als gevolg van het verplaatsen van het evenement Roparun van mei 2021 naar oktober 2021, blijven 

de kosten ver achter op budget. Om binding met de teams en vrijwilligers te behouden, heeft de 

organisatie een virtuele Roparun met de Pinksterdagen georganiseerd. Om deze virtuele Roparun 

mogelijk te maken is een app ontwikkeld. Daarnaast bevatten de evenementskosten tevens kosten 

die gedurende het jaar zijn gemaakt om teams en vrijwilligers geïnformeerd en betrokken te houden 

met de organisatie. 

De toegerekende personeelskosten en afschrijvingskosten betreffen de kosten die direct aan de 

doelbesteding van de organisatie zijn toe te schrijven. 

 

 Werkelijk Begroting Werkelijk 

Kosten beheer & administratie 2020-2021 2020-2021 2019-2020 

    

  506.520 411.195 511.119 

 

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 Dienstenovereenkomst 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 91 (inclusief 42 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 en inloophuizen. 

 

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

• donaties 

• lotenverkoop 

• Inschrijfgelden 

• sponsorgelden 

• overige baten. 

 

Hieronder de gegevens voor de afgelopen drie jaar. 

Jaar 
Bestedingen aan 

doelstelling 
Baten Percentage 

 EUR EUR % 

2020-2021 1.153.038 1.145.372 100,67% 

2019-2020 3.303.931 4.382.100 75,40% 

2018-2019 7.603.507 6.363.504 119,49% 

 

Hier geldt dat door het in het boekjaar ingezette terughoudende beleid m.b.t. de bestedingen aan de 

doelstelling, deze aanmerkelijk lager zijn dan andere jaren, maar procentueel in evenwicht met de 

ingekomen baten. Daarnaast speelt mee dat door het afgelasten van de Roparun en het 

doorschuiven naar oktober 2021, ook in absolute zin de baten lager zijn geweest dan andere jaren. 

Tevens moet in de vergelijking met 2019-2020 in aanmerking worden genomen dat in dat jaar een 

incidentele baat uit de verkoop van twaalf bungalows is ontvangen ter grootte van € 2,2 mln.  
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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 % 

2020-2021 1.153.038 2.252.400 51,19% 

2019-2020 3.303.931 4.626.894 71,41% 

2018-2019 7.603.507 8.603.327 88,38% 

 

Hier veroorzaken schaalnadelen (lagere opbrengsten en doelbestedingen bij min of meer 

gelijkblijvende vaste lasten) het lagere bestedingspercentage. 

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 en bedrijven).  

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

• kosten en het prijzengeld van de loterij 

• kosten evenement Roparun 

• toegerekende personeels- en afschrijvingskosten. 

 

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

• donaties 

• lotenverkoop  

• Inschrijfgelden 

• sponsorgelden. 

In onderstaande tabel de percentages van de afgelopen drie jaar: 

Jaar  Kosten Baten Percentage 
 EUR EUR % 

2020-2021 592.841 1.145.372 51,76% 

2019-2020 811.845 2.203.961 36,84% 

2018-2019 675.995 5.804.504 11,65% 

 

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

fondsenwerving ten opzichte van de opbrengsten maar sinds de Corona uitbraak is het percentage 



 

JAARSTUKKEN STICHTING ROPARUN 2020-2021 - 22 - 
 

 

gestegen. Ook hier laat zich het afgelasten van de Roparun en de daarmee gepaard gaande terugloop 

van de baten gelden. 

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 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 negatieve rente op banktegoeden. 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. 
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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 2020-2021 gehandhaafd op € 888.892. 

Bestemmingsreserves 

Er is een bestemmingsreserve van €795.054 die bestaat uit: 

1. Vastgelegd vermogen in vaste activa bestaande uit: 

€290.466 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 dat er oneindig wordt afgeschreven en dat de werkelijke waarde te veel 

afwijkt van de waarde in de boeken.  

€448.159 in deelneming Ropament B.V. 

 

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

€14.430. 

 

3. Reserve voor toezegging aan Roparunsteden voor evenement Roparun oktober 2021 van 

€42.000. 

 

Overige reserve 

Overige reserve van €766.594 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 € 375 per kwartaal, de netto vrijwilligers vergoeding 

van €1.500 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 tot 1 februari 2021 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 
 

Gepensioneerd directeur HBO 

Anne-Marike van Arkel 
 

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. 

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 hebben daar evenals het bestuur van de 

Stichting Roparun i.v.m. de tegenvallende inkomsten vanaf 1 juli 2020 tot 1 februari 2021 vanaf 

gezien. 

 

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ROPARUN 2020-2021 

Dit jaarverslag betreft de periode 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2021. 

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 ter vergadering vastgesteld minimaal 3 maal per jaar te vergaderen en 

minimaal 1 maal per jaar een formele vergadering met het bestuur van de Stichting Roparun te 

hebben. 

• De raad van toezicht heeft in 2020 op 18 november haar raadsvergadering gehouden. 

• In 2021 heeft de raad van toezicht meerdere malen vergaderd. De op handen zijnde 
professionalisering, het vertrek van de directeur, de situatie met betrekking tot Corona heeft 
hiertoe geleid.  Deze vergaderingen vonden plaats op 24 februari, 26 mei en 8 juni. Op 14 en 
16 januari, 27 maart en 12 juni vergaderde zij met het bestuur van de Stichting. 

• Op 14 januari 2021 is in het gezamenlijk overleg met het bestuur van de Stichting de 
jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd. 

 

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 gang van zaken met betrekking tot het evenement in relatie tot de 

activiteiten van de interim raad van commissarissen van Ropament B.V., samenstelling en vacatures 

van en in het bestuur en financiën ten tijde van de COVID-19 pandemie en de onzekerheid over de 

doorgang van het evenement.  

De raad van toezicht heeft vastgesteld de huidige samenstelling van de raad van toezicht en de 

frequentie van de vergaderingen te continueren en waar noodzakelijk te verhogen. 
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TOEKOMST 

Ook het afgelopen jaar werd sterk beïnvloed door de corona pandemie, met als belangrijkste gevolg 

het niet doorgaan van de Roparun tijdens de pinksterdagen van 2021. Als alternatief werd een 

digitale run georganiseerd, waar veel teams in het hele land aan deelnamen. Het was inspirerend om 

te zien hoe het gedachtegoed van de Roparun blijft bestaan, ondanks het feit dat in twee 

opeenvolgende jaren de run fysiek geen doorgang kon vinden. Gelukkig kon het jaar 2021 worden 

afgesloten met een fysieke Roparun in het eerste weekend van oktober. Deze werd georganiseerd 

van en naar Landgraaf in Zuid-Limburg, omdat de Coolsingel in die periode niet beschikbaar was. 

Ruim 170 teams namen deel aan dit evenement, met een opbrengst van 2 miljoen euro. Waardering 

voor alle vrijwilligers die op korte termijn dit evenement hebben helpen organiseren en het tot een 

succes gemaakt hebben. 

Het plotselinge vertrek van de directeur-bestuurder van Ropament B.V. in april van dit jaar versnelde 

de discussie over de optimale governance van de Roparun organisatie. In de beleving van velen is de 

huidige structuur met een stichting en een BV te complex voor een relatief kleine organisatie als de 

Roparun en draagt zij bij aan een wij-zij cultuur die niet bevorderlijk is voor de sfeer binnen en de 

performance van de organisatie. Daarom wordt nu tezamen met juridische en financiële adviseurs  

gekeken op welke wijze een governance met 1 bestuur en een directeur gerealiseerd kan worden. 

Het is de insteek dat een RvT blijft bestaan in het nieuwe model. 

Het afgelopen jaar is ook veel gesproken over een mate van professionalisering van de Roparun, 

vooral waar het de organisatie van het evenement betreft. Collectief is het besef aanwezig dat de 

huidige organisatie kwetsbaar en onvoldoende toekomstbestendig is. Stappen moeten worden gezet 

om dit te verbeteren, waarbij ook gekeken moet worden naar de kwaliteit, efficiency en flexibiliteit 

van de Roparun. Een gedeeltelijke professionalisering lijkt hierbij noodzakelijk , waarbij de 

waardering voor het vrijwilligerswerk niet aangetast mag worden. Eerste gesprekken met potentiële 

partners zijn gevoerd, en het ligt in de verwachting dat in de aanloop naar de run van 2022 eerste 

stappen op dit pad gezet zullen worden. 

 Vanwege de onzekerheid over het doorgang kunnen vinden van de run en de daaraan gekoppelde 

opbrengsten, is er het afgelopen boekjaar een beleid gevoerd van restrictieve donaties richting 

mogelijke doelen. Over het algemeen was hiervoor begrip bij de aanvragers, zeker bij die partners 

waarmee we in de loop der jaren relaties hebben opgebouwd. Langlopende toezeggingen konden 

over het algemeen worden nagekomen. Dit geldt in het bijzonder voor het meerjaren beleidsplan 

van de koepelorganisatie van inloophuizen IPSO, een project dat mede door het KWF wordt 

gedragen. Een hoogtepunt het afgelopen jaar was de officiële opening van het nieuwe Daniel den 

Hoed familiehuis in de nabijheid van het EMC, waaraan de Roparun met dank aan de teams een 

belangrijke bijdrage heeft geleverd. Omdat de onzekerheden omtrent de nabije toekomst 

persisteren, zal het restrictieve donatiebeleid het komend jaar gecontinueerd worden. 

Ondanks de huidige onzekerheden is het voornemen om weer een run van Parijs naar Rotterdam te 

organiseren, en bij voldoende belangstelling ook een tweede route vanuit Duitsland. Samen met 

Teams, vrijwilligers en partners blijven wij overtuigd van een goede toekomst voor het merk Roparun 

en haar rol in het palliatieve landschap van Nederland. 
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Begroting 2021 - 2022 

Het bestuur van de Stichting houdt rekening met een volledige Roparun in 2022, schat de opbrengst 

conservatief in. Daarbij komt dat de onzekerheden vanwege COVID 19 er nog steeds zijn. 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. 

Vanwege het verschuiven van het evenement Roparun van mei naar oktober 2021, zal in het 

aankomende boekjaar 2021-2022 twee keer het evenement worden begroot. Het totale jaar budget 

zal daardoor sterk afwijken van de realisatie van het voorgaande jaar. 

 

 

 

 

 

 

  

Samengevoegd Budget Stichting Roparun - Ropament BV

Werkelijk Begroting Begroting

2020/2021 2020/2021 2021/2022

Baten
Baten van particulieren 1.106.705      3.198.959       3.735.734    

Baten van bedrijven/sponsoring 28.650            130.000           245.000        

Overige baten -                   700.000           380.000        

Som der baten 1.135.355      4.028.959       4.360.734    

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Toegezegde uitkeringen 1.097.644      2.800.000       1.500.000    

Kosten inloophuis, bungalows 55.394            200.000           200.000        

1.153.038      3.000.000       1.700.000    

Wervingskosten 582.990          568.284           782.569        

Kosten Beheer en administratie 506.355          427.488           639.645        

Som der laten 2.242.383      3.995.772       3.122.214    

Financiele baten en lasten -8.039             -2.000              -14.000         

Saldo van baten en lasten -1.115.067 31.187        1.224.519 
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Schiedam, 15 februari 2022 

Bestuur Stichting Roparun  

 

 

 

Auke de Boer (voorzitter) 

 

 

 

Anne-Marike van Arkel (secretaris) 

 

 

 

Michel Molier (penningmeester) 

 

 

 

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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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2020 - 2021 

 



Stichting Roparun

Geconsolideerde Balans per 31 juli
(na resultaatverwerking)

€ € € €

Vaste Activa
Immateriële vaste activa 1 413.473 420.020

Materiele vaste activa 2 339.621 361.467

753.095 781.487

Vlottende Activa
Voorraden 3 76.644 33.954

Vorderingen en overlopende activa 4 245.736 81.946

Liquide middelen 5 4.870.838 7.534.765

5.193.218 7.650.666

5.946.313 8.432.153

Reserves en fondsen van de groep 6 2.450.540 3.565.607

Kortlopende schulden 7 3.495.773 4.866.546

5.946.313 8.432.153

31 juli 2021 31 juli 2020
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Geconsolideerde Staat van baten en lasten over de periode 
1 augustus tot en met 31 juli

€ € € € € €

Baten
Baten van particulieren 10 1.116.722 3.973.128 2.111.736

11 28.650 130.000 92.225

Overige baten 12 0 700.000 2.178.139

Som der baten 1.145.372 4.803.128 4.382.100

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Toegezegde uitkeringen 13 1.097.644 2.800.000 3.180.190

Kosten bungalows, hospice en

   inloophuizen 14 55.394 200.000 123.741

1.153.038 3.000.000 3.303.931

Wervingskosten 16 592.841 1.358.746 811.845

Kosten beheer en administratie17 506.520 411.195 511.119

Som der lasten 2.252.400 4.769.941 4.626.894

Saldo voor financiele baten en lasten -1.107.028 33.187 -244.794

Saldo Financiële baten en Lasten 18 -8.039 -2.000 9.932

Saldo van baten en lasten -1.115.067 31.187 -234.862

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  6 0 0

Bestemmingsreserves en fondsen 6 -159.293 -376.685

Overige reserve 6 -955.774 141.824

-1.115.067 -234.862

Werkelijk 2020/2021 Begroot 2020/2021 Werkelijk 2019/2020

Baten van bedrijven
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Stichting Roparun

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 
1 augustus tot en met 31 juli

€ € € €

Resultaat:

 - Bedrijfsresultaat -1.107.028 -244.794

 - Ontvangen interest 705 12.886

 - Betaalde interest -8.744 -2.953

Gecorrigeerd voor:

 - Afschrijvingen 128.101 123.022

 - Mutatie in werkkapitaal (exclusief

   liquide middelen en kortlopend

   bankkrediet) -1.577.253 -4.545.561

Kasstroom uit operationele activiteiten -2.564.219 -4.657.401

Investeringen in:

 - Immateriële vaste activa doelstelling -98.458 -226.211

 - Desinvestering Immateriële vaste activa 0 0

 - Materiële vaste activa doelstelling 0 -38.225

 - Materiële vaste activa bedrijfsvoering -1.250 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -99.708 -264.436

Mutatie langlopende schulden 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Netto kasstroom -2.663.927 -4.921.837

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

Saldo liquide middelen per 31 juli 2021 / 31 juli 2020 4.870.838 7.534.765

Mutatie liquide middelen -2.663.927 -4.921.837

2020/2021 2019/2020
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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

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.

Groepshoofd

De stichting heeft haar statutaire zetel in Rotterdam onder nummer 41132992. De feitelijke activiteiten 
vinden plaats in Schiedam ( Jan van Galenstraat 40).

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 

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de stichting en haar 
groepsmaatschappijen, evenals andere rechtspersonen 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
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Vergelijkende cijfers

Verslaggevingsperiode

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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.

In de jaarrekening 2019-2020 zijn de afschrijvingslasten van de ontwikkelingskosten van het 
Luminusportaal ten onrecht gepresenteerd als kosten van beheer en administratie. De afschrijvingslasten 
zijn in de jaarrekening 2021-2022 gepresenteerd als wervingskosten. De vergelijkende cijfers van 2019-
2020 zijn aangepast.

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.

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. 

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.

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 organisaties van de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad 
van de Jaarverslaggeving.

In het boekjaar 2019-2020 heeft Stichting Roparun beschikkingsmacht verkregen over de deelneming 
Ropament B.V. waardoor Ropament B.V. als groepsmaatschappij classificeert en wordt 
meegeconsolideerd. Het verkrijgen van beschikkingsmacht heeft plaatsgevonden in januari 2020 maar in 
de jaarrekening 2019-2020 is 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. 

Toelichting op de grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening
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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

(Overige) vorderingen

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Immateriële vaste activa

* Software : 20%

Bijzondere waardeverminderingen

Materiële vaste activa

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 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.

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.

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 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.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen.
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* Bungalows en Inventaris : 10% - 20%
* Kantoorpand : 4%
* Verbouwing Kantoorpand : 10%
* Inventaris Kantoorpand : 20%
* 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.

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.

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.

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.
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Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserves

Schulden

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.

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves is door het bestuur bepaald en betreft 
geen verplichting; het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

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.

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.

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.'

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.

Opgenomen rentedragende en niet-rentedragende leningen en schulden worden bij de eerste verwerking 
opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

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.

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,-.  
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten van particulieren

Teamdonaties 

Inschrijfgelden

Lotenverkoop

Verkoop goederen

Baten van bedrijven
Sponsoring

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.

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.

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.

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.

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

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

Teamdonaties worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten enerzijds en anderzijds de lasten van het jaar, 
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
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Wervingskosten
De wervingskosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Kosten beheer en administratie

Personeelskosten
Toegezegde pensioenregeling

Afschrijvingen

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

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.

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.

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. 

Kosten van beheer en administratie worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
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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 - 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 tbv doelstelling 100% Eigen fondsenwerving
- Afschrijving en rente tbv bedrijfsvoering 100% Beheer en administratie.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

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

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie op basis van de 
volgende maatstaven:
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Toelichting op de Geconsolideerde Balans

Vaste activa

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

31 juli 2021 31 juli 2020

Aanschafwaarde € €

Stand per 1 augustus 525.025 298.815

Investeringen 98.458 226.211

Desinvesteringen 0 0

Stand per 31 juli 623.483 525.025

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus -105.005 0

Afschrijvingen -105.005 -105.005

Desinvesteringen

Stand per 31 juli -210.010 -105.005

Boekwaarde 31 juli 413.473 420.020

2. Materiele vaste activa 31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Ten behoeve van:

Doelstelling 0 0

Bedrijfsvoering 339.621 361.467

339.621 361.467

De immateriële 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

2020/2021 2019/2020

€ € € €

Aanschafwaarde

Stand per 1 augustus 0 344.692 344.692 1.425.789

Desinvesteringen 0 0 -1.081.097

Stand per 31 juli 0 344.692 344.692 344.692

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus 0 -344.692 -344.692 -1.425.789

Afschrijvingen 0 0 0 0

Desinvesteringen 0 0 0 1.081.097

Stand per 31 juli 0 -344.692 -344.692 -344.692

Boekwaarde 31 juli 0 0 0 0

Inloophuis

WOZ waarde bungalows en Inloophuis
1 januari 1 januari

2021 2020

€ €

Bungalow Volendam, De Krom, nr. 238 159.000 151.000

Bungalow Volendam, De Krom, nr. 242 192.000 163.000

Inloophuis De Boei 385.000 385.000

736.000 699.000

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 2020/2021 2019/2020

€ € € € € €

Aanschafwaarde

Stand per 1 augustus 392.838 95.364 219.747 65.274 773.223 763.439

Investeringen 0 0 1.298 0 1.298 38.225

Desinvesteringen 0 0 -67.533 -47 -67.580 -28.441

Stand per 31 juli 392.838 95.364 153.512 65.227 706.941 773.223

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus -103.575 -74.063 -205.840 -28.278 -411.756 -422.181

Afschrijvingen 0 -8.064 -5.105 -9.927 -23.096 -18.016

Desinvesteringen 0 0 67.533 0 67.533 28.441

Stand per 31 juli -103.575 -82.127 -143.412 -38.205 -367.319 -411.756

Boekwaarde 31 juli 289.263 13.236 10.100 27.022 339.621 361.467

De WOZ-waarde van de kantoorpanden bedraagt totaal € 422.000 (waarde peildatum 1 januari 2020) 

(€ 341.000 waarde peildatum 1 januari 2019). Op de kantoorpanden aan de Jan van Galenstraat wordt niet 

meer afgeschreven.

De investering betreft een laptop ten behoeve van de inrichting van de werkplek van kantoorpersoneel. 

12 van de 14 bungalows zijn in het voorgaande 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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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

Omzetbelasting 0 9.858

Vooruitbetaalde pensioenpremies 14.862 25.117

Overige vorderingen 163.169 43.842

245.736 81.946

5. Liquide middelen

31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Banken 4.866.603 7.534.387

Kasmiddelen 4.235 378

4.870.838 7.534.765

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

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 liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Onder de vorderingen en overlopende activa bevonden zich geen posten met een looptijd van meer dan 1 
jaar.
Ten aanzien van de vorderingen zijn er geen kredietrisico's.
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6. Reserves en fondsen van de groep

7. Kortlopende Schulden

31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Crediteuren 42.271 176.771

Omzetbelasting 34.034 51

Loonbelasting 6.658 10.174

Toegezegde uitkeringen 2.117.396 3.622.655

Vooruitontvangen gelden 926.176 824.247

Terugbetalingsverplichting NOW 34.710 41.758

Overige schulden en overlopende passiva 334.528 190.891
3.495.773 4.866.546

Toegezegde uitkeringen

Overige schulden en overlopende passiva
31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Advies- en Accountantskosten 73.374 46.119

Reservering vakantiegeld en - dagen 23.452 27.794

Overige schulden en overlopende passiva 237.702 127.152
334.528 201.065

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.

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 62 van dit rapport.

Op basis van de 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 € 486.284 uit toezeggingen met een langlopend karakter
(2019/2020: € 733.246).
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9. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

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.

In boekjaar 2019/2020 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 € 50.000.

In boekjaar 2019/2020  is een sponsorcontract aangegaan met een nieuwe hoofdsponsor DELA Natura- en 
levensverzekeringen N.V. 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 € 

175.000.

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.

De verplichtingen die hieruit voortvloeit bedraagt voor de kopieermachine voor 2020/2021 € 11.514 

(2019/2020: € 11.072) en loopt tot december 2024. Voor de frankeermachine bedraagt dit voor 2020/2021  

€920 (2019/2020 €920) en loopt tot september 2025.

De stichting is huurverplichtingen aangegaan ter zake van een kopieermachine en frankeermachine
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Toelichting op de Geconsolideerde staat van baten en lasten

10. Baten van particulieren

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Donaties teams 518.833 2.500.000 1.193.486

Inschrijfgelden 10.017 774.169 25.879

Lotenverkoop 587.750 625.000 889.700

Verkoop goederen 101 53.681 2.622

Overige baten uit eigen fondsenwerving 21 20.278 50
1.116.722 3.973.128 2.111.736

Donaties teams

Verkoop goederen Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Netto omzet 400 108.180 5.095

Kostprijs -299 -54.499 -2.473

Netto winst 101 53.681 2.622

Marge 25% 50% 51%

Overige baten uit eigen fondsenwerving Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Overige opbrengsten evenement 21 20.278 50
21 20.278 50

11. Baten van bedrijven

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Sponsoring 28.650 130.000 92.225

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 verschuiven van het evenement Roparun 2021 van mei 
naar oktober 2021. 

In de donaties teams is een bedrag van € 11.455,- uit hoofde van collectes inbegrepen (2019/2020:  € 

37.744)
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12. Overige baten
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Verkoopopbrengst bungalows 0 700.000 2.178.139

13. Toegezegde uitkeringen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Toezeggingen boekjaar 1.778.443 2.800.000 3.471.666

Vrijval verplichtingen -680.799 0 -291.476
1.097.644 2.800.000 3.180.190

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

14. Kosten bungalows, hospice en Inloophuis

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Bungalows en Inloophuis De Boei 34.641 200.000 114.930

Onderhoudskosten 20.753 0 8.811
55.394 200.000 123.741

12 van de 14 bungalows zijn in boekjaar 2019/2020 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

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Totaal bestedingen aan doelstellingen 1.153.038 3.000.000 3.303.931

Totaal baten 1.145.372 4.803.128 4.382.100

Totaal lasten 2.252.400 4.769.941 4.626.894

Bestedingspercentage (baten) 100,67% 62,46% 75,40%

Bestedingspercentage (lasten) 51,19% 62,89% 71,41%

16. Wervingskosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Prijzengeld en kosten loterij 102.121 125.000 190.920

Communicatie 0 0 42.350

Kosten Evenement 131.195 819.575 219.159

233.316 944.575 452.429

Toegerekende personeelskosten 254.520 263.171 254.411

Toegerekende afschrijvingskosten (Luminisportaal) 105.005 151.000 105.005
592.841 1.358.746 811.845

Het bestedingspercentage (baten) is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt vooral 
verklaard door hogere toezeggingen aan doelstellingen dan aan donaties is ontvangen.

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 voorgaand jaar. Dit wordt vooral verklaard 
door een daling van toezeggingen aan doelstellingen. Hiertegenover staan hoegenaamd gelijkblijvende 
Kosten van Beheer en Administratie en afgenomen Wervingskosten.
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Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020
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

Afwaarderen voorraad T-shirts en medailles 0 0 45.486

Diversen en onvoorzien 0 25.000 673

131.195 819.575 219.159

Kostenpercentage Wervingskosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Baten eigen fondsenwerving 1.145.372 4.103.128 2.203.961

Wervingskosten 592.841 1.358.746 811.845

Kostenpercentage fondsenwerving 51,76% 33,11% 36,84%

De stijging van het kostenpercentage is met name het gevolg van de lagere baten uit de eigen 
fondsenwerving welke veroorzaakt is door het verplaatsen van het evenement Roparun 2021. 

Onderstaand is de verhouding van de Wervingskosten in relatie tot de baten eigen fondsenwerving 
(zijnde "baten particulieren" en "baten bedrijven") procentueel weergegeven:
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17. Kosten beheer en administratie

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Bestuur

Onkostenvergoeding 5.372 7.500 11.250

Organisatie- en vergaderkosten 5.634 8.500 12.052

11.006 16.000 23.302

Financiën, planning & control

Advies- en accountantskosten 111.089 69.000 143.512

ICT

Automatiseringskosten 50.394 12.000 42.735

Personeelskosten

Brutolonen 317.104 330.000 323.105

Sociale lasten 51.147 55.000 51.831

Pensioenlasten 45.578 55.000 70.694

Subsidie op personeelskosten -21.079 0 -31.914

Reiskosten personeel 8.481 15.000 11.440

Inhuur personeel 43.125 10.000 34.720

Overige 45.425 9.766 11.500

489.781 474.766 471.377

Toegerekend aan Doelstelling -254.520 -263.171 -254.411
235.261 211.595 216.966

Huisvesting en facilitair

Afschrijving (im)materiële vaste activa tbv doelstelling 105.005 151.000 105.005

Afschrijving (im)materiële vaste activa tbv bedrijfsvoering 23.095 22.100 18.017

Boekresultaat materiële vaste activa 0 0 -1.750

Overige huisvestingskosten 22.267 26.000 19.467

Telefoon 2.271 6.500 3.888

Portokosten 8.836 7.000 5.942

Overige kantoorkosten 1.903 7.500 1.264

Verzekeringen 15.688 13.000 13.245

Kosten CBF 7.462 7.500 7.410

Bankkosten 2.221 1.000 2.693

Overige algemene kosten 15.028 12.000 14.428

Toegerekend aan Doelstelling -105.005 -151.000 -105.005

98.771 102.600 84.604

506.520 411.195 511.119
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18. Financiële baten en lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Rentebaten 705 0 12.886

Rentekosten -8.744 -2.000 -2.953
-8.039 -2.000 9.932
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19. Toelichting bestedingen

Werving Beheer en Totaal Begroting Totaal

Baten administratie 2020/2021 2020/2021 2019/2020

Toegezegde Bungalows,

uitkeringen Hospice

Inloophuis

€ € € € € € €

Subsidies en bijdragen 1.097.644 55.394 1.153.038 3.000.000 3.303.931
Prijzengeld/loterij 102.121 102.121 125.000 233.270
Kosten evenement 131.195 131.195 819.575 219.159
Bestuur 11.006 11.006 16.000 23.302
Financiën, planning & control 111.089 111.089 69.000 143.512
ICT 50.394 50.394 12.000 42.735
Personeelskosten 254.520 235.261 489.781 474.766 471.377
Huisvesting en facilitair 105.005 98.771 203.776 253.600 189.609
Totaal 1.097.644 55.394 592.841 506.520 2.252.401 4.769.941 4.626.894

Besteed aan doelstelling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming.
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Overige toelichting

Personeelsleden

Bezoldiging Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen

M. Kempff 750,00€    
M. van der Waart 750,00€    
K. van der Rijt 750,00€    

R. Langezaal 750,00€    

Bezoldiging bestuur Stichting Roparun

A. de Boer 750,00€    
M. Molier 750,00€    
A. van Arkel 750,00€    
M. Berends 750,00€    

Bij de groep waren gedurende het boekjaar 2020/2021 gemiddeld 6,85 FTE werkzaam (2019/2020: 6,75 
FTE) waarvan 0 FTE bij de Stichting (2019/2020: 0 FTE).

De leden van het bestuur ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding van €1.500 per jaar. Vanwege de 

veranderde omstandigheden door de uitbraak van het Covid-19 virus, hebben de bestuursleden vanaf juli 
2020 tot en met januari 2021 afgezien van deze vergoeding. 

De leden van de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen ontvangen de maximale 
vrijwilligersvergoeding van €1.500 per jaar. Vanwege de veranderde omstandigheden door de uitbraak van 

het Covid-19 virus, hebben de  leden RvT en RvC vanaf juli 2020 tot en met januari 2021 afgezien van 
deze vergoeding. 

In 2020-2021 is voor een totaal bedrag van € 2.250 aan vacatiegelden als volgt aan de leden Raad van 

Toezicht verstrekt:

In 2020-2021 is voor een totaal bedrag van € 750 aan vacatiegelden als volgt aan de leden Raad van 

Commissarissen van Ropament BV verstrekt:

In 2020/2021 is voor een totaal bedrag van € 3.000 aan vergoedingen als volgt aan de bestuurders 

verstrekt:
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Bezoldiging directie Ropament BV

W.J.M.M. Vloet D. van Arnhem TOTAAL

Directeur Ropament BV Directeur a.i. Ropament BV

Dienstverband
Aard contract Onbepaalde tijd Bepaalde tijd

Uren 40 20

Parttime percentage 100% 50%

Periode 01-08-2020 tm 30-04-2021 22-3-2021 tm 31-07-2021

FTE 0,75 fte 0,125 fte

Bezoldiging € €

Bruto loon 63.113        32.875              

Vakantiegeld 5.049          -                   

Vaste eindejr vergoeding -              -                   

Jubileumuitkeringen -              -                   

Niet opgenomen vakantiedagen -              -                   

Jaarinkomen 68.162        32.875              101.037      

Pensioenlasten 19.460        -                   

Onbelaste vergoedingen 3.146          -                   

Belaste vergoedingen 450             -                   

Overige beloningen op termijn -              -                   
Totaal bezoldiging 2020/2021 91.218        32.875              124.093      

Totaal bezoldiging 2019/2020 133.167      -                   133.167      

Het beloningsbeleid heeft primair tot doel een beloning aan de statutaire directeur te betalen die zowel qua 
hoogte als structuur zodanig is dat een gekwalificeerde en deskundige bestuurder kan worden 
aangetrokken rekening houdend met de doelstelling van de B.V. Ondanks dat Ropament B.V. geen CBF 
keurmerk heeft, heeft de Raad van Commissarissen bij de bepaling van het 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 en de directeur a.i. van €101.037 (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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Balans per 31 juli
(na resultaatverwerking)

€ € € €

Vaste Activa
Materiele vaste activa 1 290.468 291.673

Financiële vaste activa 2 448.159 627.494

738.628 919.167

Vlottende Activa
Vorderingen en overlopende activa 3 8.816 0

Liquide middelen 4 4.088.272 6.777.663

4.097.088 6.777.663

4.835.716 7.696.830

Reserves en Fondsen 5

Continuïteitsreserve 888.892 888.892

Bestemmingsreserves 795.054 954.347

Overige reserve 766.594 1.722.368
2.450.540 3.565.606

Kortlopende schulden 6 2.385.176 4.131.223

4.835.716 7.696.830

31 juli 2021 31 juli 2020
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Staat van baten en lasten over de periode 1 augustus tot en met 31 juli

€ € € € € €

Baten
Baten van particulieren 9 1.106.584 3.125.000 2.083.186

10 0 0 0

Overige baten 11 0 700.000 2.178.139

Som der baten 1.106.584 3.825.000 4.261.325

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Toegezegde uitkeringen 12 1.097.644 2.800.000 3.180.190

Kosten bungalows, hospice en

   inloophuizen 13 55.394 200.000 123.741

1.153.038 3.000.000 3.303.931

Wervingskosten 15 661.456 505.000 904.935

Kosten beheer en administratie 16 397.237 320.000 298.881

Som der lasten 2.211.730 3.825.000 4.507.747

Saldo voor financiele baten en lasten -1.105.147 0 -246.422

Saldo Financiële baten en Lasten 17 -9.920 0 11.560

Saldo van baten en lasten -1.115.067 0 -234.862

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  5 0 0

Bestemmingsreserves en fondsen 5 -159.293 -376.685

Overige reserve 5 -955.774 141.824

-1.115.067 -234.862

Werkelijk 2020/2021 Begroot 2020/2021 Werkelijk 2019/2020

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 organisaties.

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 grondslagen 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. Materiele vaste activa 31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Ten behoeve van:

Doelstelling 0 0

Bedrijfsvoering 290.468 291.673

290.468 291.673

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

2020/2021 2019/2020

€ € € €

Aanschafwaarde

Stand per 1 augustus 0 344.692 344.692 1.425.789

Desinvesteringen 0 0 0 -1.081.097

Stand per 31 juli 0 344.692 344.692 344.692

 

Afschrijvingen

Stand per 1 augustus 0 -344.692 -344.692 -1.425.789

Afschrijvingen 0 0 0 0

Desinvesteringen 0 0 0 1.081.097

Stand per 31 juli 0 -344.692 -344.692 -344.692

Boekwaarde 31 juli 0 0 0 0

Inloophuis

WOZ waarde bungalows en Inloophuis
1 januari 1 januari

2021 2020

€ €

Bungalow Volendam, De Krom, nr. 238 159.000 151.000

Bungalow Volendam, De Krom, nr. 242 192.000 163.000

Inloophuis De Boei 385.000 385.000

736.000 699.000

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:

Verbouwing Inventaris Totaal Totaal

KantoorpandenKantoorpandenKantoorpanden Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

2020/2021 2019/2020

€ € € € €

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 -173.568 -291.880 -290.672

Afschrijvingen 0 0 -1.205 -1.205 -1.208

Desinvesteringen 0 0 0 0 0

Stand per 31 juli -103.575 -14.737 -174.773 -293.085 -291.880

Boekwaarde 31 juli 289.263 0 1.205 290.468 291.673

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 € 422.000 (waarde peildatum 1 januari 2020) 

(€ 341.000 waarde peildatum 1 januari 2019). Op de kantoorpanden aan de Jan van Galenstraat wordt niet meer 

afgeschreven.

12 van de 14 bungalows zijn in het voorgaande 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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2. Financiële Vaste Activa

Dit betreft Ropament BV te Schiedam (100%)

2020/2021 2019/2020

€ €

Stand per 1 augustus 627.494 819.160

Resultaat deelneming -179.335 -191.666

Bijzondere waardevermindering deelneming 0 0
Stand per 31 juli 448.159 627.494

3. Vordering en overlopende activa

31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Rekening-courant Ropament BV 3.001 0

Overige vorderingen 5.815 0

8.816 0

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

Rekening-courant Ropament BV

4. Liquide middelen

31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Banken 4.084.243 6.777.621

Kasmiddelen 4.029 42

4.088.272 6.777.663

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Over het uitstaande gemiddelde saldo wordt een marktconforme rente (1,5%) in rekening gebracht bij Stichting 
Roparun. Afspraken over aflossing en zekerheden zijn vastgelegd in een Rekening Courant overeenkomst tussen 
Ropament BV en Stichting Roparun.

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. 
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5. Reserves en Fondsen

31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Continuïteitsreserve 888.892 888.892

Bestemmingsreserves 795.054 954.347

Overige reserve 766.594 1.722.368
2.450.540 3.565.606

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

Continuïteits- Bestemmings- Overige Totaal

reserve reserves reserves
€ € € €

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 -234.861

Stand per 1 augustus 2020 888.892 954.347 1.722.368 3.565.606

Mutaties:

- Toevoeging via resultaatbestemming 0 42.000 -955.774 -913.774

- Bestedingen via resultaatbestemming 0 -201.293 0 -201.293
Stand per 31 juli 2021 888.892 795.054 766.594 2.450.540

Continuïteitsreserve

Het bestuur heeft de continuïteitsreserve gehandhaafd op € 888.892,- voor 2020/2021.

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 € 1.588.039,- voor 2020/2021).
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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 2020 919.164 35.183 0 954.347
Mutaties:
Toevoeging via
  resultaatbestemming
- Investeringen in Vaste Activa 0 0 0 0
- Voorgenomen toezeggingen 0 0 42.000 42.000

Bestedingen via
  resultaatbestemming
- Bijzondere waardevermindering 0 0 0 0

deelneming
- Resultaat deelneming -179.335 0 0 -179.335
- Afschrijvingen Vaste Activa -1.205 0 0 -1.205
- Toezeggingen 0 0 0 0
- Onderhoudskosten 0 -20.753 0 -20.753
    bungalows/inloophuis
Stand per 31 juli 2021 738.624 14.430 42.000 795.054

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

31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Crediteuren 24.598 173.959

Omzetbelasting 809 51

Rekening-courant Ropament BV 118.022 215.538

Toegezegde uitkeringen 2.117.396 3.622.655

Overige schulden en overlopende passiva 124.351 119.021
2.385.176 4.131.223

Rekening-courant Ropament BV

Toegezegde uitkeringen

Overige schulden en overlopende passiva
31 juli 2021 31 juli 2020

€ €

Advies- en Accountantskosten 38.544 22.143

Overige schulden en overlopende passiva 85.807 96.878
124.351 119.021

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

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 verplichtingen die hieruit voortvloeit bedraagt voor de kopieermachine voor 2020/2021 € 11.514 

(2019/2020: € 11.071) en loopt tot december 2024. Voor de frankeermachine bedraagt dit voor 2020/2021  

€920 (2019/2020 €920) en loopt tot september 2025.

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

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 € 486.284 uit toezeggingen met een langlopend karakter.

(2019/2020: € 773.246).
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Toelichting op de staat van baten en lasten

9. Baten van particulieren

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Donaties teams 297.903 2.500.000 1.151.445

Donaties derden 220.930 0 42.040

Lotenverkoop 587.750 625.000 889.700
1.106.584 3.125.000 2.083.186

Donaties teams

10. Baten van andere organisaties zonder winstoogmerk

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Donaties andere organisaties zonder winstoogmerk 0 0 0

11. Overige baten
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Verkoopopbrengst bungalows 0 700.000 2.178.139

12. Toegezegde uitkeringen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Toezeggingen boekjaar 1.778.443 2.800.000 3.471.666

Vrijval verplichtingen -680.799 0 -291.476
1.097.644 2.800.000 3.180.190

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

12 van de 14 bungalows zijn in het boekjaar 2019/2020 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 € 11,455,- uit hoofde van collectes inbegrepen (2019/2020:  

€37.744)
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13. Kosten bungalows, hospice en Inloophuis

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Bungalows en Inloophuis De Boei 34.641 200.000 114.930

Onderhoudskosten 20.753 0 8.811

Overige exploitatiekosten 0 0 0
55.394 200.000 123.741

14. Bestedingspercentage

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Totaal bestedingen 1.153.038 3.000.000 3.303.931

Totaal baten 1.106.584 3.825.000 4.261.325

Totaal lasten 2.211.730 3.825.000 4.507.747

Bestedingspercentage (baten) 104,20% 78,43% 77,53%

Bestedingspercentage (lasten) 52,13% 78,43% 73,29%

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 voorgaand jaar. Dit wordt vooral verklaard 
door een daling van toezeggingen aan doelstellingen. Hiertegenover staat een forse daling van de 
Wervingskosten en een stijging van Kosten van Beheer en Administratie. Per saldo zijn de kosten 
gedaald.

Het bestedingspercentage (baten) is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt vooral verklaard 
door hogere toezeggingen aan doelstellingen dan aan donaties is ontvangen.
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15. Wervingskosten
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Prijzengeld en kosten loterij 102.121 125.000 190.919

Communicatie 0 0 42.350

Bijdrage Ropament BV 380.000 380.000 480.000

Resultaat deelneming Ropament B.V. 179.335 0 191.666
661.456 505.000 904.935

Kostenpercentage Wervingskosten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Baten eigen fondsenwerving (baten particulieren) 1.106.584 3.125.000 2.083.186

Wervingskosten 661.456 505.000 904.935

Kostenpercentage fondsenwerving 59,77% 16,16% 43,44%

16. Kosten beheer en administratie

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Bestuur

Onkostenvergoeding 5.250 0 8.250

Organisatie- en vergaderkosten 4.884 5.000 8.365

10.134 5.000 16.615

Financiën, planning & control

Advies- en accountantskosten 51.555 24.000 35.814

ICT

ICT 31.731 22.000 22.927

Licentievergoeding Donatiemodule 39.605 0 39.604

71.336 22.000 62.531

De stijging van het kostenpercentage is met name het gevolg van de lagere baten uit de eigen 
fondsenwerving welke veroorzaakt is door het verplaatsen van het evenement Roparun 2021. Daarnaast 
zijn de wervingskosten lager o.a. vanwege een lagere bijdrage aan Ropament BV. De kosten voor de 
loterij zijn daarnaast ook lager als gevolg van een vrijval van gereserveerde kosten voor aanschaf van de 
loterij prijzen.

Onderstaand is de verhouding van de Wervingskosten in relatie tot de baten eigen fondsenwerving 
(zijnde "baten particulieren") procentueel weergegeven:

Fondsenwerving vindt (mede) plaats door de organisatie van het evenement Roparun door de deelneming 
Ropament B.V.. Het negatieve resultaat van de deelneming wordt daarom beschouwd als kosten eigen 
fondsenwerving.
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Personeelskosten

Doorbelasting personeelskosten obv SLA 239.374 198.000 159.797

met Ropament BV

239.374 198.000 159.797

Huisvesting en facilitair

Telefoon 627 3.500 1.266

Overige huisvestingskosten 16.340 16.000 11.850

Afschrijving activa 1.205 45.000 1.208

Energie 4.947 7.000 6.482

Verzekeringen 10.992 11.000 10.902

Kosten CBF 7.462 7.500 7.410

Bankkosten 2.221 1.000 2.693

Overige 10.801 10.000 12.071

54.595 101.000 53.883

Doorbelasting huisvestings kosten aan -29.759 -30.000 -29.759

   Ropament B.V.

24.837 71.000 24.124

397.237 320.000 298.881

17. Financiële baten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020/2021 2020/2021 2019/2020

€ € €

Rentebaten 705 0 12.886

Rentekosten -10.625 0 -1.325
-9.920 0 11.560
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19. Toelichting bestedingen

Werving Beheer en Totaal Begroting Totaal

Baten administratie 2020/2021 2020/2021 2019/2020

Toegezegde Bungalows,

uitkeringen Hospice

Inloophuis

€ € € € € € €

Subsidies en bijdragen 1.097.644 55.394 1.153.038 3.000.000 3.303.931
Publiciteit en communicatie 661.456 661.456 505.000 904.935
Bestuur 10.134 10.134 5.000 16.615
Financiën, planning & control 51.555 51.555 24.000 35.814
ICT 71.336 71.336 22.000 62.531
Personeelskosten 239.374 239.374 198.000 159.797
Huisvesting en facilitair 24.837 24.837 71.000 24.124
Totaal 1.097.644 55.394 661.456 397.237 2.211.730 3.825.000 4.507.747

Besteed aan doelstelling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming.
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Overige toelichting

Personeelsleden

Bestemming van het saldo van baten en lasten 2020/2021

Werkelijk Werkelijk
2020/2021 2019/2020

€ €

Resultaatverwerking 6

Onttrokken aan bestemmingsreserves:

Bijzondere waardevermindering deelneming 0 0

Resultaat deelneming -179.335 -191.666

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa -1.205 -1.208

Toegezegd aan Roparun Steden 2020/2021 resp. 2019/2020 0 -175.000

Reserve onderhoud inloophuizen en bungalows -20.753 -8.811

-201.293 -376.686

Toegevoegd aan bestemmingsreserves:

Voorgenomen toezegging Roparun Steden 2020/2021 resp. 2019/2020 42.000 0

42.000 0

Toegevoegd aan continuïteitsreserve:

Verhoging continuïteitsreserve 0 0

Toegevoegd /onttrokken aan overige reserves -955.774 141.824

-1.115.067 -234.862

Het resultaat over het boekjaar 2020/2021 van € 1.115.067 (negatief) is als volgt verwerkt.

Gedurende het boekjaar 2020/2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers 0 FTE (2019/2020: 0 FTE).
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Schiedam, 15 februari 2022

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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De handtekening van de heer Van der Waart ontbreekt.
De heer Van der Waart is wegens persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn functie uit te oefenen.
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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 2020/2021 2019/2020
€ €

Grb-6014 Correctie op Oude Roparunsteden -18.581 19.217
Grb-6021 Roparun Doelenavond 16.061
16.46 IPSO in Bilthoven -27
17.34 Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel -3.296
18.01 Klein Projectenfonds (bkjr 2017) -988 -4.355
18.44 Inloophuis Kennemerland -5.904
18.56 Stichting Hof van Kairos in Wi -22
18.62 Landelijk buro IPSO in ALmere 0
18.64 Stichting Look Good Feel Bette -54.651
18.65 Prot Christelijk zh Ikazia -177
18.70 Inloophuis het Getij in Ossendrecht -175.000
18.72 Deventer Ziekenhuis -32.000
19.01 Klein Projectenfonds (bkjr 2018) -2.587 -17.576
19.09 Klinik-Clowns Hamburg, Duitsland
19.14 az Sint Blasius in Dendermonde Belgie
19.18 St. Anna Ziekenhuis in Geldrop -448
19.20 Stichting Kinderdroomwens in Nijmegen -5
19.22 VOKK in Nieuwegein -3.060
19.23 Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer in Hoogezand -48
19.26 Stichting Haaglanden Medisch Centrum in Leidschendam -6.568
19.27 Stichting De Liedjesfabriek in Nijmegen -310
19.40 Erasmus MC, Rotterdam -40
19.42 Stichting Pluk de dag, Amsterdam -278
19.46 VOKK in Nieuwegein -1.799
19.50 Power days foundation in Amsterdam 0
19.61 Stichting Antonius Ziekenhuis Utrecht in Utrecht -1.941
19.62 Hospice Marianahof van Avoord in Etten Leur -1.046
19.63 LUMC in Leiden -3
19.67 Hospice Palliatieve Unit in Berchhiem -16
19.69 Hospice de Waterlelie in Spijkenisse -4.307
19.73 Hospice De Cirkel Alblassewaard in Hendrik Ido Ambacht
19.74 Hospice Casa Vera in Epe
19.76 Centre Hospitalier de Douai in Douai Cédex -4.852
19.77 Medisch Centrum Leeuwarden in Leeuwarden * -110.500
19.83 Stichting Kanker in Beeld in Huizen
19.84 Robert Kalkman Foundation
19.85 Erasmus MC-Sophia KZ in Rotterdam -104
19.86 Stichting Inloophuis Poppy's in Oosterhout
19.87 Erasmus MC Kanker Insituut in Rotterdam
19.89B Hospice Hoeksche Waard in Zuid Beijerland -8
19.90 Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam -500
19.92 Helianthus inloophuis in Dordrecht -4
19.94 AZ Delta in Roeselare (Belgie) -1
19.95 EnVie Association, Frankrijk
19.97 Landelijk project Koppelbedden * -175.284 620.000
20.01 Klein Projectenfonds 2020 -11.406 101.529

Roparunsteden bjr. 2019 175.000
20.03 Lang Leve Thuis Almelo in Almelo -5.824 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
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Toezeggingen boekjaar en vrijval verplichtingen

Projectnr. Projectomschrijving 2020/2021 2019/2020
€ €

20.10 Chtis Coureurs Bertry 24.487
20.11 Dijklander Ziekenhuis dagcentrum Oncologie Hoorn in Hoorn -650 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 -595 12.700
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 -5.520 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 -12.847 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 -10.295 15.000
20.29 Vitras Thuiszorg in Wijk bij Duurstede 7.085
20.30 Hospice de Goudsbloem in Veghel -461 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 -2.116 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 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 -4.769 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 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 -460 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 -8.845 30.000
20.56 Vrienden van Bernhoven in Uden -3.216 50.000
20.57 Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede -8.250 8.250
20.58 Stadshospice thuis en in ons huis in Utrecht 100.000
20.59 Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk -2.001 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 -4.930 5.000
20.63 Stichting Robbedoes, Waalwijk -5.000 5.000
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Toezeggingen boekjaar en vrijval verplichtingen

Projectnr. Projectomschrijving 2020/2021 2019/2020
€ €

20.64 Netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe -1.008 6.374
20.65 Centre Hospitalier de Cambrai in Cambrai Cedex -913 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 -50 11.000
20.70 Netwerken Palliatieve Zorg Twente -255 18.000
20.71 Borstkliniek AZ Monica in Deurne 20.000
21.01 Klein Projectenfonds 2021 104.018
21.03 Toon Hermans Huis Tiel 10.000
21.04 Hospice Zuider Amstel in Ouderkerk aan de Amstel 5.000
21.05 VOKK in Nieuwegein 29.950
21.06 az Sint Blasius in Dendermonde Belgie 42.000
21.07 Leonardus Hospice Twente in Hengelo 13.000
21.08 Stichting de Schutse in Appingendam 7.020
21.09 Inloophuis De Rose Linde in Roosendaal 5.000
21.10 Nationaal AYA 'Jong & Kanker' in Utrecht 50.000
21.11 Rijnstate Vriendenfonds in Arnhem 25.000
21.12 AZ Nikolaas Campus Sint Niklaas 39.331
21.13 Hospice de Winde in Deventer 10.860
21.14 Hospice De Samaritaan in Nederhemert 70.000
21.15 OLVG Poli Oncologie in Amsterdam 7.560
21.16 Hospice de Heideberg in Santpoort-Noord 12.000
21.17 WensenAmbulance Amsterdam in Amsterdam 9.000
21.18 VOKK in Nieuwegein 5.000
21.19 Look Good Feel Better in Zeist 39.700
21.20 Hospice Beukenrode in Naaldwijk 31.650
21.21 Hospice Bronnerhof Born in Holtum 47.500
21.22 Hospice IJsselPolder in Rotterdam 45.500
21.23 Hospice de Populier, Bakel 32.000
21.24 Power days foundation in Amsterdam 40.000
21.25 Catharina Ziekenhuis in Eindhoven 7.000
21.26 Landelijk Bureau IPSO in Almere 350.000
21.27 Hospice Heerenveen in Heerenveen 50.000
21.28 Vaarkracht in Huizen 20.000
21.29 Vrienden UMCU & Wilhemina kindeziekenhuis in Utrecht 5.869
21.30 Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede 5.898
21.31 Mens achter de patient in Maastricht 5.000
21.32 Clinique St Marie de Cambrai (F) 6.992
21.33 Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn 7.500
21.34 Toon Hermans Huis Roermond 12.500
21.35 Stichting Haarwensen in Mijdrecht 60.000
21.36 Stichting Droomdag in Roelofsarendsveen 50.000
21.37 Inloophuis De Ijssel in Capelle aan den Ijssel 8.100
21.38 Stichting Hospie Noord en midden Drente 80.000
21.39 WVO Zorg in Vlissingen 8.025
21.40 Stichting Hospice Vredeborgh in Leek 9.000
21.41 Prinses Máxima Centrum in Utrecht 67.000
21.42 Hospice Koningshove in Pijnacker-Nootdorp 5.000
21.43 Topsport for life in Eindhoven 6.000
21.44 Hospice Nathrine in Rozenburg 9.230
21.45 St.Jans Gasthuis in Weert 6.040
21.46 Espace Ressources Cancers, Valenciennes 10.450
21.47 Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk 5.000
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Toezeggingen boekjaar en vrijval verplichtingen

Projectnr. Projectomschrijving 2020/2021 2019/2020
€ €

21.48 NFK in Utrecht 158.500
21.49 Toon Hermans Huis Noord Limburg in Venlo 25.000
21.50 Spaarne Gasthuis in Hoofddorp 13.750
21.51 Nationaal AYA 'Jong & Kanker' in Utrecht 60.000

Roparunsteden 2021 42.000
6025-6026Toezegging Huurovereenkomst Center Parcs -64.760 355.130

Eindtotaal 1.097.643 3.180.190

Ad * In samenwerking met Stichting Maarten van der Weijden Foundation
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