
 

Stichting Roparun Ziekenhuis Rivierenland in ingeschreven bij de KvK onder nummer: nummer: 70329424 
Fiscaal nummer (RSIN): 858266234 

Bankrekening: NL78INGB0008077746 t.n.v. Stichting Roparun Ziekenhuis Rivierenland 
 

Adres: President Kennedylaan 1, 4002 WP Tiel 
e-mail: roparun@zrt.nl - website: http://www.team166.nl/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ZRTRoparun/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 

Stichting Roparun Ziekenhuis Rivierenland 

 

 

Tiel, januari 2018  



 
 

 

2 

Inleiding 

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 530 kilometer van Parijs en Hamburg naar 
Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die 
manier geld op te halen voor mensen met kanker. Teneinde de deelname aan de Roparun, 
de fondsenwerving (in het algemeen) en het mogelijk initiëren van andere activiteiten te 
faciliteren, te continueren en te professionaliseren is Stichting Roparun Ziekenhuis 
Rivierenland opgericht. 
 
Hiermee is heel duidelijk de band met het ziekenhuis vastgelegd, maar zijn organisatorische 
en financiële zaken formeel gescheiden. De stichting heeft haar eigen verplichtingen ten 
aanzien van registratie en verantwoording.  
 
Voor nadere informatie kut u contact opnemen met het bestuur via roparun@zrt.nl 
 
 

Missie en visie 
Team Roparun Ziekenhuis Rivierenland is een stichting, bestaande uit vrijwilligers, die gelden 
verwerft ten behoeve van de Stichting Roparun Palliatieve zorg, om zo een financiële 
bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. 
 
Tijdens ons werk in het ziekenhuis worden wij dagelijks geconfronteerd met mensen die 
door een aandoening beperkt zijn. Mensen met kanker bijvoorbeeld, die vaak veel klachten 
hebben door hun ziekte en door de ingrijpende behandelingen. Wij doen mee met de 
Roparun om dat te veranderen. Met onze acties hopen wij een mooi bedrag bijeen te 
brengen voor Stichting Roparun. Deze stichting maakt het leven van mensen met kanker 
aangenamer en de behandelingen beter. 
 
 

Oprichting  
De Stichting is opgericht op 18 december 2017 te Tiel en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 858266234. 
 

Statutaire doelstelling 

De stichting heeft ten doel om -zonder winstoogmerk- opbrengsten te genereren ten 
behoeve van Stichting Roparun Palliatieve Zorg, een stichting, statutair gevestigd te 
Rotterdam, kantoorhoudend: Jan van Galenstraat 40, 3115 JG Schiedam, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer: 41132922, alsmede Stichting Roparun Evenementen, een 
stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend: Jan van Galenstraat 40, 3115 
JG Schiedam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 24337973, middels 
deelname aan haar (hardloop)activiteiten, alsmede andere bestedingen welke passen 
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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. 
 

 

Stichtingsbestuur en vergoedingen 

Voorzitter:   Otwin Günther 
Secretaris:  Frans van Ommeren 
Penningmeester: Petra Sterenberg - van Wamelen 
Bestuurslid:  Ingrid Wolbert - van Kempen (namens ziekenhuis Rivierenland) 
 
Alle bestuurders zijn onbezoldigd. De stichting kent geen beloningsbeleid, dat wil zeggen dat 
noch de bestuurders, noch de overige deelnemers een vergoeding ontvangen voor hun 
werkzaamheden en / of hun sportieve prestatie(s). De stichting doneert ieder jaar, na aftrek 
van gemaakte onkosten voor het organiseren van het weekend en andere acties én een 
reservering voor de inschrijfkosten van het eerstvolgende Roparunjaar, het volledige saldo 
aan de Stichting Roparun Palliatieve Zorg. 
 
 

Werving van gelden 

Het werven van gelden geschiedt op - onder andere - de volgende manieren:  

 Aanschrijven van potentiele sponsors voor donaties en levering van materialen of 

diensten ten behoeve van de organisatie van (fonds wervende) activiteiten. Jaarlijks 

wordt een sponsorbrief opgesteld om belangstellenden te informeren over de 

mogelijkheden van sponsoring. 

 Verkoop van loten uitgegeven door Stichting Roparun Palliatieve Zorg. 

 Organiseren van een collecte. 

 Verkoop van chocolademelk, oliebollen, paaseitjes etc. 

 Organiseren van sponsordiners en vergelijkbare activiteiten. 

 Donaties. 

De gelden worden beheerd door de penningmeester en komen volledig ten goede aan het doel van 

de stichting. 
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Administratie 

Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan die van de Roparun cyclus, van 1 augustus tot 
en met 31 juli. 
 
Het bestuur van de Stichting zal een deugdelijke administratie bijhouden en rapporteren 
over de financiële positie. In ieder geval wordt een administratie gevoerd ten aanzien van de 
details van  inkomsten en uitgaven van de stichting. 
 
Na afloop van het boekjaar wordt door de penningmeester een rapportage gemaakt 
bestaande uit de volgende onderdelen: 

 Balans en staat van baten en lasten over het boekjaar 
 Toelichting op de afzonderlijke posten 

 
Stichting Roparun Ziekenhuis Rivierenland laat de financiële administratie jaarlijks 
controleren door een kascommissie, bestaande uit twee personen die niet bij de stichting 
betrokken zijn. 


