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Inleiding
Team Ik Loop Hard gaat in 2019 met een team deelnemen aan de Roparun. De Roparun is een
estafetteloop over meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij
mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld in te zamelen
voor mensen met kanker. Ook wel ‘een avontuur voor het leven’ genoemd. Dit laatste blijkt ook
uit het motto van de Roparun:
"Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het
leven".

Team Ik Loop Hard
Het Pinksterweekend van 2019 staat bij een aantal fanatieke lopers van Ik Loop Hard alvast met
vetgedrukte letters in hun agenda. Dan wil een achttal lopers, begeleidt door een team van mede
lopers op alle fronten, de Roparun met goed gevolg afleggen. Niet alleen voor henzelf, maar
vooral voor mensen met kanker. Met dit sportieve evenement wordt het goede doel gesteund:
het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.
Voor Team Ik Loop Hard is de belangrijkste reden voor deelname het steunen van het goede doel
en het bijhorende sociale aspect. Geld ophalen voor een doel waar helaas veel mensen mee te
maken hebben gehad en mee te maken zullen krijgen.
Er komt veel kijken bij het samenstellen van een team en het verwerven van de diverse financiële
middelen om dit team van Parijs naar Rotterdam te krijgen en om daarnaast ook nog geld in te
zamelen voor de Stichting Roparun. Om de organisatie hiervan in goede banen te leiden is de
stichting Team Ik Loop Hard opgericht.

Visie/Missie
Team Ik Loop Hard is een stichting, bestaande uit vrijwilligers, die gelden verwerft ten behoeve
van de 'Stichting Roparun', om zo een financiële bijdrage te leveren aan de verbetering van de
kwaliteit van leven van mensen met kanker.

Doelstelling
De Stichting Ik Loop Hard Roparun stelt zich ten doel door middel van het organiseren van diverse
(hardloop-) activiteiten geld in te zamelen voor mensen met kanker. Deelname aan de Roparun,
route Parijs-Rotterdam, is hiervoor als uitgangspunt gekozen.

Organisatie
Dagelijks bestuur
Het bestuur van Stichting Team Ik Loop Hard is als volgt samengesteld:
Voorzitter: dhr. R. (Robin) Pillekers
Secretaris: dhr. S. (Stefanus, Jacobus) van Leeuwen
Penningmeester: dhr. A. (André, Johan, Peter) Dreese
Het dagelijks bestuur vergadert via skype meerdere malen per maand samen met de andere
initiatiefnemers van het kernteam: dhr S Armeinto & mvr Lisanne Langerijs-Vels. Een bestuur
vertegenwoordiging heeft regelmatig contact met alle deelnemers van het Roparunteam via
social media om zo snel als mogelijk hen te informeren met de laatste stand van zaken.
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Beloningsbeleid
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). Indien gewenst hebben zij wel recht op
vergoeding van de gemaakte (on)kosten of voorgeschoten inleg om daarmee team deelname aan
de Roparun (€3050,-) gezamenlijk te vergoeden bij te weinig gelden uit sponsors i.v.m. het 1 e jaar
en het nog moeten verwerven van bekendheid bij mogelijke sponsors en bedrijven.
De volledige opbrengsten worden ieder jaar, na aftrek van gemaakte onkosten voor het
organiseren van het weekend en andere acties, gedoneerd aan de Stichting Roparun Palliatieve
Zorg.

Team Runners
Het Roparunteam van Team Ik Loop Hard bestaat uit maximaal acht lopers, die een binding
hebben met (stichting) Ik Loop Hard en haar community op Facebook (de grootste hardloop
community van Nederland). De lopers worden verdeeld in 2 loopteams, Team A en Team B. Ieder
loopteam wordt begeleid door 2 fietsers, 1 chauffeur en 1 begeleider. Een loopteam bestaat dus
in totaal uit 12 personen. Het totale traject wordt opgedeeld in 10 etappes, ieder loopteam
overbrugt in estafette-vorm lopend dus 5 etappes.
Het runnersteam bestaat uit ervaren hardlopers en zij worden gedurende het jaar onder
professionele begeleiding getraind voor het lopen van de Roparun. De totale afstand die Stichting
Team Ik Loop Hardgelopen moet worden is circa +500 kilometer, zodat elke deelnemer gemiddeld
dus zo'n 60 a 65 kilometer moet lopen.

Team Logistiek
Zij bemensen de wisselpunten waar Team A en Team B elkaar aflossen.
Ter begeleiding en ondersteuning van het runnersteam is er het logistieke team. De taken van dit
team zijn gericht op het ondersteunen van de runners en de andere deelnemende vrijwilligers op
het gebied van voeding, transport, slapen, ontspanning, verzorging, etc. Het team bestaat o.a. uit
chauffeurs, cateraars en verkeersregelaars. Het Team Logistiek bemand de wisselpunten waar
Team A en Team B elkaar aflossen.

Juridisch kader
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het stichtingsbestuur zijn beschreven in
de oprichtingsstatuten, gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 73882046.
Zowel het bestuur als de teams zijn gevormd door uitsluitend vrijwilligers en leden van de
Community Ik Loop Hard op Facebook (26.000 leden en daarmee landelijke bekendheid).
Bovendien zullen bij de evenementen veel vrijwilligers gevraagd worden een helpende hand te
bieden. Belangrijk voor deze vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken is dat zij niet onnodig
risico's lopen.

Financieel beleid
Stichting Team Ik Loop Hard is een stichting zonder winstoogmerk, die een algemeen nut dient.
Gelden die worden verworven door het organiseren van evenementen, sponsoring en het
uitvoeren van verschillende acties worden na aftrek van de gemaakte kosten en voorgeschoten
kosten volledig gedoneerd aan stichting Roparun. Stichting Team Ik Loop Hard voert hiertoe een
gedegen administratie.
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De financiële middelen van de stichting zijn voornamelijk afkomstig van:
• Inkomsten georganiseerde evenementen/activiteiten
• Donaties
• Subsidies
• Sponsorgelden
• Overig
In het Pinksterweekend van elk jaar wordt de Roparun gelopen en direct daarna wordt de nettoopbrengst als donatie overgemaakt aan de Stichting Roparun Palliatieve Zorg.
Alle deelnemers aan het Team Ik Loop Hard, dus de leden van het bestuur en de verschillende
teams, betalen persoonlijk een financiële bijdrage aan de stichting Team Ik Loop Hard voor de
dekking van te maken kosten.

Financiële administratie
Het bestuur van de Stichting zal een deugdelijke administratie bijhouden d.m.v.:





Grootboek met inkomsten en uitgaven;
Algemene Winst en Verliesrekening;
De balans
Financiële beleidstoelichting met:
o De aard en omvang van het vermogen;
o De aard en omvang van de donatie van de Stichting aan Stichting Roparun Palliatieve
Zorg;
o Het doel van de door de Stichting gereserveerde of anderszins aangehouden vermogen
en de motivatie voor de omvang van het desbetreffende vermogen.

Stichting Team Ik Loop Hard laat de financiële administratie jaarlijks controleren door een
financieel deskundigen die niet bij de stichting betrokken is.

Communicatiebeleid
Naast de sportieve inspanning van het team, moet er ook een inspanning geleverd worden om
geld op te halen voor het goede doel. Communicatie binnen het team, achterban en de
buitenwereld is hierbij van essentieel belang.
Binnen Team Ik Loop Hard zijn personen belast met PR en Communicatie. PR en
Communicatie zal via diverse mediakanalen zo veel als mogelijk naamsbekendheid trachten te
bereiken via de daarvoor bestemde media.
Aanvullend op de digitale media zullen zoveel mogelijk regionale/ plaatselijke media worden
benaderd met het verzoek aandacht te besteden aan het unieke initiatief van Team Ik Loop Hard.

Evenementen
Door middel van het organiseren van diverse evenementen wil Team Ik Loop Hard haar
naamsbekendheid vergroten en haar betrokkenheid bij het goede doel uitstralen. Op deze manier
wil zij geld inzamelen voor deelname aan de Roparun Parijs - Rotterdam en voor het goede doel.
Om een groot publiek te bereiken is een evenement uitermate geschikt. Het vergt veel inzet van
vrijwilligers en het bestuur, maar de naamsbekendheid en de bereidheid om Team Ik Loop Hard
een warm hart toe te dragen wordt hiermee flink vergroot.
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Omdat het Team Ik Loop Hard deelnemers heeft uit diverse regio’s, zullen de evenementen en
acties in diverse regio’s worden georganiseerd. De bron van inkomsten, bedrijven en
particulieren, wordt hierdoor vergroot. Waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van
ondersteuning van Ik Loop Hard leden uit onze community.

Sponsoring
Voor dit initiatief is (veel) geld nodig. Zonder (financiële) middelen is deelname aan de Roparun
niet mogelijk.
In eerste instantie zal het werven van sponsoren vooral gericht zijn om de kosten van deelname
aan de Roparun te dekken. Directe kosten zijn onder meer: inschrijving, oprichting stichting,
inschrijving Kamer van Koophandel en zakelijke bankrekening. Om deze kosten te dekken wordt
naar financiële sponsoren gezocht.
Voor de andere middelen benodigd om de Roparun te volbrengen wordt waar mogelijk gezocht
naar sponsoring ‘in natura’. Voorbeelden hiervan zijn: voedings- en transportmiddelen.
Zodra de kosten zijn gedekt door de gesponsorde (financiële) middelen, wordt de focus verlegd
Zodra de kosten zijn gedekt door de gesponsorde (financiële) middelen, wordt de focus verlegd
naar fondsverwerving t.b.v. onze bijdrage aan de goede doelen van de stichting Roparun.
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