
 
 
Beleidsplan RotterdamRunners                          
 
 
De RotterdamRunners is een team dat bestaat uit leden die zich graag willen inzetten voor 
het goede doel. Dit door middel van een sportieve prestatie, maar ook vanuit hun ervaringen 
in zijn of haar omgeving. Helaas maken wij allen van dichtbij mee wat de ziekte kanker met 
een mens kan doen. De RotterdamRunners willen zich dan ook graag inzetten om de 
mensen met deze verschrikkelijke ziekte, een dragelijk leven te laten lijden.  
 
Motto:  
Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd 
aan het leven.  
 
 
Teamcaptain: Nathalie Visser 
Telefoonnummer: 0624351920 
Email adres: Rotterdamrunners@gmail.com (Teammail) 
Zakelijk emailadres: info@rotterdamrunner.eu 
Website: www.rotterdamrunners.eu 
 
 
 

Deze onderwerpen zijn terug te vinden in dit document:  
- De Roparun 
- Deelname Roparun 
- Inschrijving Roparun 
- Loten 
- Sponsoring 
- Roparun weekend 
- Opzet team 
- Sociale media 
- Team eigendommen 
- Communicatie 
- Team bijeenkomsten 

mailto:Rotterdamrunners@gmail.com
http://www.rotterdamrunners.eu/


De Roparun 
 
De Roparun vind altijd plaats tijdens het pinksterweekend, van zaterdag tot maandag.  
De vrijdag voor de roparun vertrekt het team richting de plaats van de startlocatie (Parijs of 
Hamburg.) Het is belangrijk dat je goed getraind bent voor dit weekend om blessures te 
voorkomen. De roparun is een estafette loop vanuit Parijs/Hamburg naar Rotterdam om 
zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen wat ten goede komt aan de palliatieve zorg bij 
kanker patiënten.  
 
Deelname Roparun 
   
De gehele deelname aan de roparun word medemogelijk gemaakt door sponsors. Zij helpen 
ons het inschrijfgeld, aan het geld dat wij over kunnen maken aan de roparun, maar ook aan 
de goederen die wij nodig hebben om er een geslaagd weekend van te kunnen maken.  
De goederen die wij zelf moeten aanschaffen, moeten ook van het sponsorgeld worden 
gekocht. Om dit zoveel mogelijk te beperken proberen wij de goederen gesponsord te 
krijgen, helaas is dit niet altijd mogelijk.  
Hier onder een specificatie van hoe het inschrijfgeld is opgebouwd. De andere 
benodigdheden worden in een apart document beschreven. 
 
 
Inschrijving Roparun 
 
Het inschrijf geld bedraagt € 3150,- voor het team. Hier is alleen bij inbegrepen:  
 
1) 8 ongevallenverzekeringen voor de lopers gedurende het gehele evenement.. 
2) 12 sets deelnemersnummers voor lopers en fietsers. 
3) autostickers met het teamnummer. 
4) toezicht door checkpointteams en motorteams onderweg. 
5) milieuplaatsen en sanitaire voorzieningen op de startlocaties en langs de route. 
6) indien nodig ondersteuning onderweg door medische teams conform het 
Roparun regelement/Draaiboek Calamiteiten. 
7) een centraal alarmnummer voor noodgevallen (permanente bezetting tijdens de Roparun 
van het Algemeen Coördinatieteam in Nederland). 
8) assistentie bij het oplossen van problemen binnen een team door het calamiteitenteam, 
conform het Draaiboek Calamiteiten. 
9) hulp van de organisatie bij ernstige pech/ongevallen. 
 
Hierbij moeten de medailles €10,- per stuk en Roparun shirts €25 per stuk nog los bij 
aangeschaft worden. Medailles worden vanuit het team aangeschaft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lotenverkoop: 
 
Vanuit de Roparun zijn de RotterdamRunners verplicht om voor €2500,- aan loten af te 
Nemen, en deze loten worden uitgedeeld aan de teamleden voor verkoop.  
De loten mogen aan iedereen verkocht worden binnen Nederland.  
Het geld dient na verkoop met de loten strookjes ingeleverd te worden bij de teamcaptain. 
De prijs per lot is €2,50. Elk boekje bestaat uit 20 loten. Mocht je er te weinig hebben, geef  
dit dan aan, er zijn altijd teamleden die problemen hebben met de verkoop van de loten, dan  
kunnen we aanvullen van mensen die niet veel verkopen. 
Elk teamlid dient ook te tekenen bij de uitgifte van de loten en bij het inleveren van het geld,  
dit is als extra controle middel om misverstanden te voorkomen. 
 
Wanneer het inschrijfgeld binnen is bij de stichting roparun, en de loten zij 
afgenomen, is de deelname definitief. 
 
 
Sponsors  
  
Het doel van de Roparun, is het geld inzamelen voor palliatieve zorg. Dit sponsorgeld wordt 
door de Roparun organisatie over diverse instanties verdeeld, die zich inzetten voor deze 
zorg op welke manier dan ook. Om er voor te kunnen zorgen dat wij als team zo veel 
mogelijk geld kunnen doneren aan de stichting Roparun, zijn de volgende acties belangrijk 
voor het hele team:  
  
Eigen bijdrage  
De RotterdamRunners zullen een eigenbijdrage vragen van € 50,-. indien nodig.  
Deze bijdrage bestaat uit een hotelovernachting  (€30) en een verzekering (€20)voor 
eventuele schade die tijdens de RoParun kan ontstaan. Mochten er geen schades zijn 
ontstaan, dan kan je het geld terug vragen, je mag het ook doneren aan het goede doel.  
 
Sponsor inbreng  
Sponsors zoeken is soms een moeilijke opgave, maar het blijft de “ruggengraat” van onze 
teamactiviteiten, en is belangrijk om de Roparun onze bijdrage te kunnen bieden.  
Daarom vragen wij van ieder teamlid een minimum sponsorbijdrage van € 250,-  
Uiteraard hopen we dat de inbreng per teamlid meer zal zijn. Deze sponsorbijdragen kunnen 
in elke vorm zijn (materiaal, geld, faciliteiten voor het team, boodschappen etc, zie ook kleine 
sponsoracties)  
  
Grote sponsors  
Wanneer teamleden grote sponsorpartner(s) hebben, die meer informatie willen hebben over 
ons team en de Roparun zelf, dan is het raadzaam om te overleggen met de teamcaptain 
over de communicatie naar desbetreffende sponsorpartner. In ieder geval worden speciale 
afspraken met sponsors altijd gemaakt na afstemming met de teamcaptain. Dit om een 
eenduidig beleid naar buiten uit te dragen.  
  
Grote sponsoracties  
Als team willen wij naast het individueel binnenhalen van sponsors, tevens sponsoracties 
organiseren. Voor het jaar 2018 willen wij, behoudens de kerststukjes actie en darttoernooi, 
minimaal nog twee grote acties houden die we gezamenlijk uitvoeren. Wat voor acties dit 
zullen zijn, wordt gezamenlijk besproken tijdens de teambijeenkomsten, en dit moet door het 
team gedragen worden. 
  
 



 
 
Kleine sponsoracties  
Het is aan individuele teamleden om ook kleinere sponsoracties, in de vorm van onder 
andere statiegeld acties, op te zetten en uit te voeren. Bedenk dat vele kleintjes ook een 
substantiële bijdrage leveren aan de teamopbrengst. Oftewel: elke euro is er één.  
De teamcaptain heeft hier eventueel posters en informatie materiaal voor liggen.  
 
Het Roparun Weekend 
 
Het roparun weekend is van vrijdag t/m maandag. Op vrijdag zullen wij vertrekken naar de 
startplaats (Parijs of Hamburg.) We vertrekken op vrijdag om te zorgen dat elk teamlid 
uitgerust aan dit zware weekend kan beginnen. In overleg met het team kan er gekozen 
worden om op het start terrein te overnachten, of in een nabij gelegen hotel (ook dit brengt 
kosten met zich mee).  
De run bestaat uit meer als 500 km en zal in meerdere shifts verdeeld worden. Afhankelijk 
van de beste plaatsen voor de basiskampen, zullen de aantal kilometers per shift bepaald 
worden. Een shift zal ongeveer uit 70 km bestaan. Elke shift op het parcours word met een 
subteam van 9 leden uitgevoerd. Bij het kopje teamleden lees je hier meer over. 
 
Uitvoering Roparun  
 
Tijdens de Roparun zijn er diverse reglementen waar teams zich aan moeten houden.  
Voor ieder teamlid zijn er een aantal regels die nageleefd moeten worden, zie hiervoor de 
website van de Roparun organisatie https://www.roparun.nl/teams/reglement/  
  
Daarnaast zijn er nog een aantal teamafspraken waar alle teamleden zich aan moeten 
houden:  
  

• Vastgesteld draaiboek  
Voor het Roparunweekend wordt het draaiboek uitgereikt aan de teamleden, dit 
gebeurd ruim vantevoren. In het draaiboek staat beschreven hoe het weekend 
ingedeeld is, en wat er van de teamleden verwacht wordt. Ieder teamlid dient zich aan 
het draaiboek te houden. Voorstellen tot wijzigingen bespreken in we in de laatste 
teammeeting voor het weekend. 

  
• Rook- / Drankbeleid  

Roken en drinken is een vrije keuze echter binnen het team gelden een aantal 
spelregels.  
(1) Roken tijdens een shift op het parcours is niet toegestaan. Wij zijn bezig met 
fondsenwerving voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten en het geeft geen pas om 
dan te roken.    
(2) In het basiskamp kan in overleg een rookruimte ingericht worden en kan daar 
waar het niet zichtbaar is voor anderen gerookt worden. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met teamleden die door medische klachten niet tegen rook 
kunnen.  
(3) Het nuttigen van alcoholische drank dient tijdens de run tot een minimum beperkt 
te worden. Voor en na de Roparun is het gezellig en acceptabel om met elkaar wat te 
drinken. Tijdens de Roparun, bijvoorbeeld bij de maaltijden in het basiskamp, is een 
drankje geen probleem, maar op het parcours mag geen alcohol genuttigd worden.  

  
 
 



 
 
Bijbehorende taken  
Elk teamlid dient een aantal ondersteunende taken uit te voeren. Zo is niet alleen het inladen 
van de voertuigen een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar ook het uitladen bij 
terugkomst. Ook de overige ondersteunende taken, zoals het organiseren van bedankjes 
voor de sponsoren, en het doen van de inkopen, kunnen niet alleen maar op de schouders 
van de teamcaptain rusten. We zijn één team met één doel.  
 
 
Opzet team  
  
Het team ‘’RotterdamRunners’’  zoals het zich laat aanzien bestaat uit 30 personen, die 
verdeeld zijn over de volgende functies (dubbelfuncties kunnen voorkomen):  
  
Teamcaptain:                                    (Eind)verantwoordelijk voor het het reilen en zeilen van 

het hele team. De teamcaptain heeft de 
verantwoordelijkheid voor het gehele team bestaand uit 
lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers. Indien nodig 
neemt de teamcaptain beslissingen over relevante 
zaken, natuurlijk legt zij hierover later verantwoording 
af aan het hele team, we blijven tenslotte een 
democratische groep waarin iedereen zijn inspraak kan 
hebben, maar waarin niet altijd alles bediscussieerd 
kan worden.  

  
Lopers 8 personen                             Lopers zijn binnen het team (2 teams van 4 lopers) 

cruciaal, en bepalen als team de snelheid en de 
verdeling van de afstanden over de individuele lopers. 
De fietsers voorzien de lopers van de informatie over 
snelheid, te verwachten routes en locaties, zodat een 
juiste keuze gemaakt kan worden. Chauffeurs 
communiceren deze resultaten met het basiskamp, en 
zijn faciliterend aan de lopers en fietsers. Zij kunnen 
instructies vanuit het basiskamp met betrekking tot 
snelheden doorgeven aan de fietsers en lopers. In 
overleg met de verantwoordelijk teamcaptain proberen 
lopers de gemiddelde snelheid te bewaren, om zo de 
rustverdeling voor beide teams in evenwicht te 
houden.  

  
 
Fietsers 4 personen                           Per team zorgen twee fietsers voor de begeleiding en 

coaching van de lopers op het parcours. Tevens zijn de 
fietsers verantwoordelijk voor de veiligheid onderweg 
en  de routebegeleiding.  

  
Chauffeurs busjes 4 personen         De chauffeurs van de teambusjes (subteams) hebben 

de taak om de lopers op het parcours te vervoeren 
naar de diverse afloslocaties. Op basis van de 
afstanden en conditie van lopers, zullen de chauffeurs 
de route moeten verdelen. Tevens houden chauffeurs 
de route met bijbehorende run-bike-run gedeeltes in de 
gaten om misverstanden te voorkomen. Tevens 



houden chauffeurs contact met de teamcaptains over 
het verloop van hun shift.  

  
Chauffeurs Basis 2 personen           Chauffeurs de het basiskamp vervoer rijden zijn 

verantwoordelijk voor het verplaatsen van het 
basiskamp. In samenspraak met de route coördinator 
wordt bepaald wanneer het basiskamp verplaatst dient 
te worden, en naar welke locatie.  

  
Catering 4-6 personen                       Verantwoordelijk voor het verzorgen van de maaltijden 

voor de teamleden. De catering wordt in 2 subteams 
ingedeeld om het werk uitvoerbaar te houden. 
Voorafgaand wordt overleg met het gehele team 
gehouden om het menu voor het hele weekend vast te 
stellen.  

  
Masseurs 2 personen                        Verantwoordelijk voor de fysieke toestand van lopers 

en fietsers. De masseurs zorgen voor, na, en 
eventueel tijdens een shift voor behandelingen van 
lopers en fietsers.  

  
Logistiek 2 personen                         De logistiek medewerker houdt het overzicht in de 

verdeling binnen het basiskamp. Dit teamlid zorgt er 
voor dat alles gestroomlijnd loopt binnen het 
basiskamp, en de indeling van de 
basiskampvoertuigen.  

  
Route coördinator 1 Persoon          Verantwoordelijk voor de verdeling over de route in de 

diverse shifts voor de subteams. Tevens bewaker van 
de te lopen snelheden door de twee subteams.   

 
 
 
Subteam A bestaat uit:  

- 4 Lopers 
- 2 Fietsers 
- 2 Chauffeurs/Navigator 
- 1 Masseur 

 
Subteam B bestaat uit:  

- 4 Lopers 
- 2 Fietsers 
- 2 Chauffeurs/Navigator 
- 1 Masseur 

 
Basiskamp bestaat uit: 

- 1 Teamcaptain 
- 1 Route coördinator  
- 4 Catering 
- 2 Logistiek 
- 2 Chauffeurs 
- 1 Masseur 

 
(De teamcaptain helpt ook bij de catering, logistiek, de route, en eventueel als chauffeur) 
 



 
Sociale Media  
 
Tegenwoordig zijn de sociale media een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Door 
middel van sociale media houden wij de buitenwereld op de hoogte over wat wij in ons privé-
, werk- maar ook in ons voorbeeld teamleventje doen. Omdat wij een gezamenlijke richtlijn 
willen hebben over de het gebruik van sociale media binnen ons team, hebben wij een aantal 
speerpunten vastgesteld zodat wij allemaal gelijk zijn in de uitingen op social media.  
  
Een aantal leden uit het team zullen toegang krijgen tot de sociale media kanalen om een 
breder netwerk te creëren. Ook tijdens de run kunnen zij onze volgers op de hoogte houden 
door middel van leuke foto’s/berichten, en eventueel de locatie.  
Bij het plaatsen van berichten op eigen sociale media kanalen dienen de volgende 
spelregels in acht genomen te worden:  
  

(1) Denk aan de privacy van de teamleden, hiervoor bestaat wetgeving.  
(2) Er worden geen negatieve berichten over het team of teamleden verspreid.  
(3) Houdt bij het plaatsen van afbeeldingen rekening met de privacywet omtrent fotografie 
met betrekking tot andere teamleden, zowel gevraagd als ongevraagd.  
(4) Raadpleeg in geval van twijfel de teamcaptain of het privacy beleid. Op deze manier 
kan een eenduidig en consistent beeld over het team naar buiten worden gebracht.  

  
Teameigendommen 
  
Team eigendommen zijn de spullen die wij opgehaald hebben door middel van sponsoring, 
en/of zijn aangeschaft van het sponsorde geld, een voorbeeld hier van is de kleding.  
Elk teamlid krijgt 1 basiskamp shirt, deze mag hij/zij zich toe eigenen. Let op! deze dient 
netjes te blijven voor de teamactiviteiten. Wanneer een teamlid wil vertrekken uit het team, 
mag hij/zij het shirt houden.  
  
Communicatie  
 
De communicatie binnen de RotterdamRunners willen wij onderverdelen in een aantal 
middelen.  
  
WhatsApp 
Whatsapp is 1 van de meest gebruikte communicatie middelen van dit moment. Whatsapp 
zal ook binnen de RotterdamRunners gebruikt worden. Eén groep zal gebruikt worden voor 
belangrijke mededelingen en vragen die dringend zijn. Er kan ook een tweede groep 
gemaakt worden als daar behoefte aan is, waar we zo nu en dan wat gekke plaatjes in 
kunnen verzenden, een soort ontspanningsapp. 
 
Mailingen  
Belangrijke informatie zoals persoonsgegevens en draaiboeken worden gecommuniceerd 
door middel van een mailing. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de mail, 
antwoord dan ook even via de mail zodat het overzichtelijk blijft.  
  
 
 
 
 



Teambijeenkomsten  
 
Er zullen een aantal teambijeenkomsten worden georganiseerd, hierbij zal zoveel mogelijk 
rekening gehouden worden met continudiensten, maar het is niet altijd mogelijk dat iedereen 
aanwezig kan zijn.  
Het overzicht van de teambijeenkomsten zal vroegtijdig bekend worden gemaakt, en het is 
de bedoeling dat teamleden zoveel mogelijk aanwezig zijn op de teambijeenkomsten. Op 
deze wijze kunnen we de teambuilding maximaal faciliteren, en kunnen we ook beslissingen 
die het team aangaan op een democratische manier nemen.  
Beslissingen met betrekking tot het team, zullen schriftelijk worden vastgelegd en aan de 
teamleden worden toegezonden. Elk jaar zijn er 3 bijeenkomsten van de Stichting Roparun 
die wij met zoveel mogelijk teamleden willen bezoeken. Deze bijeenkomsten zullen 
plaatsvinden in het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam. Vaak zijn deze op een 
zaterdagmorgen tussen 10.00 uur en 13.00 uur.  Het is belangrijk dat teamleden zeker bij de 
laatste van deze bijeenkomsten aanwezig zijn om de meest actuele informatie te hebben van 
de organisatie.  
 
Er zullen in elk geval 6 teambijeenkomsten plaatsvinden. 

- Teamacties 
- Route  
- Benodigdheden/stand van zaken 
- Catering 
- Week voor vertrek 
- Ongeveer 4 weken na de run (Evaluatie)  

 
Indien mogelijk ook 3 teamtrainingen tussen februari en de maand mei. (Meer is altijd 
mogelijk)  
 
  
Deze afspraken over onder andere de wijze van communiceren, zijn bedoeld ter bevordering 
van de teambuilding. Als er vragen of problemen zijn is het niet verstandig deze door middel 
van e-mail of whats-app berichten te delen, op deze wijze gaat een bericht een eigen leven 
leiden.  
Bij vragen en/of problemen altijd contact opnemen met de teamcaptain, die dan een vraag of 
probleem in kunnen brengen in het teamoverleg, waar indien nodig over onderwerpen 
gediscussieerd kan worden. Afspraken worden in het teamoverleg gemaakt en vervolgens 
schriftelijk door de teamcaptain aan het team bevestigd. Wanneer je een afspraak kan 
maken met een derde partij, stem dit even af met de teamcaptain om miscommunicatie te 
voorkomen. In geval van acute incidenten beslist de teamcaptain. Zij kan dan 
verantwoording afleggen aan het team in het volgende teamoverleg. Indien nodig kan er een 
vertrouwenspersoon aangesteld worden, dit dient in het teamoverleg te gebeuren.  
  
 
 
 


