
Beleidsplan Stichting Runningteam Altijd Eentje Te Veel 

 

Statutaire doelstelling: 

1. De stichting heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van Stichting Roparun, 

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van gelden door 

middel van sponsor acties. 

 

Bestemming Liquidatiesaldo: 

 

Een eventueel liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan de Stichting Roparun. Indien deze rechtspersoon 

is ontbonden zal het liquidatiesaldo aan een andere algemeen nut beogende instelling zoals door de 

vereffenaars is te bepalen worden uitgekeerd.  

Missie 

Naast de sportieve prestatie die we neerzetten tijdens de Roparun, willen we zoveel mogelijk geld bij 

elkaar brengen voor mensen met kanker. Het bedrag wat we daarvoor inzamelen, maken we – na 

aftrek van kosten van het team voor het lopen aan de Roparun – over aan de Stichting Roparun. 

 

Beleid 

Doormiddel van activiteiten en sponsorwerving willen we geld doneren aan Stichting Roparun.  

Tevens het verzamelen van materialen en teambenodigdheden om deelname aan de Roparun 

mogelijk te maken. 

Onze activiteiten kunnen jaarlijks verschillen. 

Via Facebook en onze website worden de activiteiten gepromoot. 

Onze activiteiten kunnen onder andere bestaan uit:  

1. Verkoop van banketletters en chocola etc. 

2. Organiseren van bierproeverijen, golftoernooi en sponsorloop op scholen  

3. Sponsoring door bedrijven 

Het doel is om tegen een zo laag mogelijke kostprijs een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren. 

Teamleden betalen een vast bedrag als eigen bijdrage per Roparun jaar. Hiermee worden zoveel 

mogelijk kosten mee betaald die nodig zijn voor de deelname aan de Roparun 

Dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld. 

Daarnaast heeft het team de verplichting om alle kosten van de jaarlijkse Roparunloterij onderling te 

verdelen en te betalen. De hierbij gekochte loten kunnen daarna weer verkocht worden.  

 

Het RoParun team bestaat uit 8 lopers, 4 fietsers, 4/8 chauffeurs, 2 cateraars, 2/4 masseurs en 1 

teamcaptain. 

 

 


