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Voorwoord
Dit is het beleidsplan van de stichting RotterdamRunners. De Stichting is opgericht en
notarieel geregistreerd op 24 juli 2018 en gevestigd te Rotterdam. Aanleiding van het ontstaan
en oprichting van de Stichting is dat er een groep gedreven mensen zich via een Stichting –
zonder winstoogmerk-opbrengsten graag willen inzetten ten behoeve van de Stichting
Roparun Palliatieve zorg.
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel statuten
genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn.
Volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het
schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd.
Het beleidsplan dient tevens voor de aanvraag en het verkrijgen van de status Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de
ANBI-rekening gehouden.
De stichting RotterdamRunners heeft in juli 2018 een ANBI-status aangevraagd. Een ANBIstatus heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de
belasting en dat daardoor de stichting wordt gevrijwaard van belasting over giften en
schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:
• Missie, visie en doelstellingen van de stichting
• Activiteiten van de stichting
• De manier waarop de stichting geld werft
• De besteding van het vermogen van de stichting
• Het functioneren van het bestuur

1.Missie/visie
In Maart 2018 is onder een aantal leden het idee ontstaan om een nieuw team op te zetten, in
eerste instantie om ons in te zetten voor de stichting roparun maar niet mee te gaan met de
run. In mei 2018 was er zoveel animo voor dat we hebben besloten om tijdens de Pinksteren
wel deel te nemen aan de run.
Onze missie: Zoveel mogelijk geld op te halen om het leven van kanker patiënten dragelijker
te maken.

2. Doelstelling
De Stichting heeft ten doel om –zonder winstoogmerk- opbrengsten te genereren ten behoeve
van Stichting Roparun Palliatieve Zorg middels deelname aan haar(hardloop)activiteiten,
alsmede andere bestedingen welke passen binnen de status van een Algemeen Nut Beogende
Instelling en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. Ondersteunen van de Organisatie/instellingen die zijn gerangschikt in
de in zin van art.6.33 onderdeel B van de wet IB 2001. Waaronder begrepen, maar niet
beperkt, Stichting Roparun Palliatieve Zorg

3. Werving van sponsoren en gelden.
De werving van gelden voor de Stichting wordt gedaan op navolgende wijze.
-Hoofdsponsor
-Sponsoren middels mailing en persoonlijke benadering
-Teamactiviteiten leden Stichting diverse acties
-Loten verkoop (Stichting Roparun)
-Facebook werving van donaties en donateurs
-Twitter werving en verwijzingen naar acties
-Via ons site www.RotterdamRunners.eu voor team- activiteiten informatie en werving
sponsoren
-YouTube waarmee we diverse blogs zullen maken, om onze volgers mee te laten kijken.
-Flyers met de team acties
Deze gelden worden beheerd door het bestuur van de Stichting en komen volledig ten goede
van de Stichting Roparun Palliatieve Zorg. Met als uitzondering de via sponsoring binnen
gehaalde middelen ter ondersteuning in materialen en vervoer.

4. Organisatie
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ANBI nr: in aanvraag

5. Administratie
Het bestuur van de Stichting zal een deugdelijke administratie voeren en bijhouden. In ieder
geval zal zij een administratie bijhouden van:
-Inkomsten en uitgaven
-De aard en omvang van de kosten die betrekking hebben op de werving van gelden.
-De aard en omvang van het vermogen van de Stichting
-De aard en omvang van de donatie van de Stichting
-Het doel van de door de Stichting gereserveerde of anderszins aangehouden vermogen en de
motivatie voor de omvang van het desbetreffende vermogen.
De Gevoerde Administratie is altijd ter inzage beschikbaar. De Gevoerde Administratie zal
per boekjaar op de site zichtbaar zijn en zal binnen 3 maanden na verstrijken boekjaar en
goedkeuring van het bestuur daar dan ook geplaatst worden.

6. Bestuur
Het bestuur van de Stichting RotterdamRunners bestaat uit:
Voorzitter: Mevr. N. Visser
Vice-voorzitter: Dhr. R.R. Musch
Penningmeester: Dhr. K. De Vries
Secretaris: Mevr. G. Kempen- Klops
Deze vier leden nemen deze taak op zich met algemene goedkeuring van het volledige team
van de Stichting RotterdamRunners dit doen zij geheel onbezoldigd er staat geen vergoeding
tegenover deze werkzaamheden.
Er komt nog een vijfde lid bij, deze word gekozen wanneer het hele team compleet is. Dit zal
zijn op de eerste volgende teammeeting op 9 september 2018

7. Vrijwilligers.
Buiten de leden van de Stichting wordt in de regel geen gebruik gemaakt van andere
vrijwilligers. Mocht dit echter toch voorkomen dan zal dit op een non-profit basis en dus
zonder betaling plaats vinden.
.

8. Financiën
Alle bestuursleden hebben toegang tot het financiële overzicht. De penningmeester is
hoofdverantwoordelijk maar zal worden bij gestaan door minimaal 2 andere bestuursleden.
Elke inkomsten en uitgave worden zorgvuldig bij gehouden. De bedrijven die sponsoren en
doneren zullen een factuur ontvangen met daarop de benodigde informatie. Dit om onze eigen
administratie kloppend en overzichtelijk te houden, maar ook die van onze sponsors en
donateurs.
Iedere maand zal er ook naar onze teamleden gecommuniceerd worden wat de inkomsten en
uitgaven zijn.
Er zal ook elk einde boekjaar een financieel verslag gepubliceerd worden. ( 1 januari – 31
december.) Ook zal er einde roparunjaar een financieel verslag gepubliceerd worden ( 31
augustus – 1 juli.)
Besteding van het vermogen zal geheel ten goede komen van de Stichting Roparun Palliatieve
Zorg. Met die restrictie dat er een vermogen ter grootte van het inschrijfgeld en te kopen loten
voor de deelname volgende editie zal worden behouden.

9. Nog te verwachte inkomsten 2018-2019.
Voor de Run 2018 zijn van enkele sponsoren nog de volgende toezeggingen binnen.
Diverse sponsoren € 3500,Nog uit te voeren acties en hun verwachte opbrengsten op basis van ervaring eerdere jaren en
ingeschat op 65% van de toenmalige opbrengsten.
Diverse statiegeld acties €600,Kaarsjesactie € 200,Kerst inpakacties div locaties € 1100,Werving via multimedia € 500,Mini Roparun basisschool € 1100,-

Rotterdam, 26 juli 2018,
Het Bestuur
Voorzitter: Mw. N. Visser
Vicevoorzitter: Dhr. R.R. Musch
Secretaris: Mw. G. Kempen- Klomps
Penningmeester: Dhr. K. De Vries

