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Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Ik Loop Hard Roparun. 
 
 
 
Stichting Ik Loop Hard Roparun zet zich voor 100% in voor het algemeen nut, namelijk de goede 
doelen organisatie stichting Roparun Evenementen en de Stichting Roparun Palliatieve Zorg.  
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 de Stichting Ik 
Loop Hard Roparun opgericht. 
 
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 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. 
 
In 2021 was er een aangepast editie van de Roparun. Deze editie had de start en finish in Landgraaf in 
het weekend van 2-3 oktober. De route was ruim 300 kilometer. De start was op zaterdag en de finish 
op zondag. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting via  
info@ikloophardroparun.nl  
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Jaarverslag 2021 
 
 
Het team Ik Loop Hard Roparun 2021 (team 129) stond met in totaal 19 deelnemers aan de start in 
Landgraaf.  
Het enthousiaste en gedreven team bestond uit acht lopers en vijf fietsers . Overige teamleden waren 
de verzorgers, cateringmedewerker, chauffeurs en een fysiotherapeut. Het team stond onder leiding 
van teamcaptain Stefan van Leeuwen.  
 

 
 
  



 

September 2020 
Steef legt uit dat het hoe en wat mbt de Roparun 2021 nog niet zeker is. Het is nu nog niet te zeggen 
hoe de ontwikkelingen met betrekking tot COVID gaan zijn. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk, 
waarbij je bijvoorbeeld ook kunt denken aan alleen in Nederland lopen. 
 
Er zijn helaas wat leden om diverse redenen gestopt (werk, studie etc.). Er zijn al enkele vervangers 
gevonden en we blijven positief en het blijft ook lastig en wat onzeker ook voor 2021. 
Gelukkig hebben we ook nieuwe teamleden. Twee nieuwe gezichten en een oud deelnemer van 2019 
gaat ook weer mee (nu als fietser). Er zin nog wel vacatures: fysio , fietsers (2) en (reserve)loper 
 
Er zijn enkele afmeldingen gekomen voor de duurloop training. Enkele gevallen mbt Covid en Martine 
werd opgeroepen voor een nachtdienst. Het team heeft hiervoor als doel om een halve marathon 
onder de 2 uur te lopen.  
 
Er zijn goede contacten met het Netwerk Palliatieve Zorg in Apeldoorn. We hebben toegezegd € 500 
over te maken voor de introductie van het zorgpad voor patiënten.  
 
 
November 
 
Het kernteam heeft een vergadering via Teams. Dit gaan we vaker doen om zo met elkaar te kunnen 
overleggen en de voortgang kunnen bespreken.  
Het zijn gekke tijden en op 21 november horen we meer over het wel/niet en in welke vorm doorgaan 
van de Roparun2021. Er is een online bijeenkomst die iedereen live via facebook kan meekijken. 

 

De vernieuwde website is live, alleen de pagina’s van de teamleden moeten nog worden ingevuld. Nog 
niet van alle leden is info ontvangen en het is nog even een kwestie van kijken hoe we dit het beste 
kunnen oppakken.  
Donatieplatform: Het platform ziet er netjes en professioneel uit.  
Actie Virtuele run en medaille: Marco heeft reeds een voorbeeld (en deze ook aan het kernteam laten 
zien) + een indicatie van de kosten. Robin krijgt deze week een opzetje en de definitieve kosten. 
Hierna kijken voor welk ontwerp we gaan. Het doel is om de VR per 1 december te laten starten. 
 
We zoeken nog teamleden. Wat hebben we nog nodig? 1x fysio (waarbij de broer van Leo al in beeld 
is) 2x fietser, 1x (reserve)loper 
Steef stuurt een bericht naar de ‘afvallers’ van de tweede editie. Dan lopen we ze niet voorbij. Als dit 
geen teamleden oplevert gaan we werven via ILH  
 
Er is nog niet veel initiatief vanuit de teamleden met betrekking tot acties om geld in te zamelen. Hoe 
kunnen we dit stimuleren? Het is een nadeel dat we nu niet live kunnen afspreken. Het voorstel is om 
een team(s)meeting te plannen met het hele team. Wie kan die kan …… 
 
Sponsoring: Kokkiebikes heeft een hele mooi sponsorshirt voor ons. Marco en Laska gaan 20 
november naar Kokkie bikes toe om de sponsorovereenkomst te laten tekenen en om even onze 
gezichten te laten zien. Hebben we meteen input voor nieuws op onze website. 
Er wordt een sponsorbrief opgesteld die we na 21 november kunnen versturen naar de teamleden. Zij 
kunnen deze brief dan aan werkgevers , bekenden etc, overhandigen voor sponsoring. 
 
Vervoer en slaapplekke lijken toch ook afhankelijk van hetgeen de organisatie gaat beslissen. Er is een 
grote kans dat het een Roparun Editie NL wordt. 



 

Voor de teamleden is een functieprofiel opgesteld. Zo is er duidelijk wat er van teamleden wordt 
verwacht.  
 
Spannend wat ze bij de Roparun gaan beslissen……. 
 
Het besluit is genomen dat het editie NL wordt in 2021. 
 
December 
De kosten en baten van 2019/2020 zijn bekend en binnenkort maakt de account hier een financieel 
verslag van. Na afronding neemt Andre het stokje over van Robin.   
We gaan de teamleden indelen in werkgroepen (per regio). 
We moeten kijken of de geplande training van 23 januari kan doorgaan. Er komt een roadmap vanuit 
de RR met een situatieschets.  
De inschrijvingen van de Virtuele run lopen via inschrijven.nl 
 
André gaat deze binnenkort betalen en ophalen. We gaan eerst uit van het standaard aantal 
lotenboekjes en kijken later of we nog boekjes bijbestellen. 
De teamleden vinden het lastig om sponsoren te benaderen. Steef en Marco bieden aan om de 
teamleden te helpen bij het benaderen van zijn/haar werkgever indien dit lastig is.  
 
 
Januari 
Steef vraagt of iedereen in het kernteam wel wil doorgaan nu het evenement is verschoven. Het hele 
kernteam wil doorgaan. 
Opzet Pinksterweekend/invulling 
 
De nachttraining van februari kan ook niet doorgaan. Wellicht kan er individueel worden getraind. 
Mooie datum voor een teams-meeting om elkaar weer even te zien. 
 
Acties: Er komt nog niet veel uit de werkgroepen. Er wordt geinformeerd naar de stavaza. 
De lotenverkoop gaat goed. Er zijn ook al extra boekjes verkocht. Andre regelt dit verder. Leo is de 
top-verkoper van dit jaar met de verkoop van 12 (!) lotenboekjes  
Ik Loop Hard gaat deze week nog een post plaatsen met alleen info van de virtuele run en Robin gaat 
oud deelnemers benaderen per mail. 
 
Er zijn nog steeds geen jaarcijfers. Even de vraag hoe nu het boekjaar van St ILH Roparun loopt. Robin 
gaat dit navragen. 
De wens is om het boekjaar gelijk te laten lopen met het boekjaar van Stichting Roparun. Deze loopt 
van 1 augustus t/m 31 juli. Op deze manier kan na de run het financiële boekjaar eenvoudiger worden 
afgerond. Het kernteam gaat ermee akkoord om dit via de notaris te laten aanpassen. 
 
Robin geeft  complimenten voor de nieuwe facebook pagina. Als we ook een Instagram account willen 
wil hij hier wel mee helpen, dit kan dan ook via ILH. 
 
 
Maart: 
 
Ook de nachttraining van 17/18 april 2021  kan niet op de gewenste manier doorgaan. Wellicht lokaal 
in kleine groepen. Moeten we tzt even afwachten.  
Er wordt Teamsmeeting gepland zodat we elkaar wel weer even zien in dit weekend. 
 
Er is een sponsor gevonden voor een materiaal bus.  



 

Virtuele run: 43 aanmeldingen, 27 terugmeldingen (waarvan er 4 zijn afgegeven, dus geen 
portokosten). Per team nog 2-5 personen proberen te enthousiasmeren om mee te doen zodat we uit 
de kosten raken. Een oproep toen aan de teamleden 
Paasbroden: 318 stuks verkocht. De werkelijke opbrengst weten we na de laatste levering. De 
uiteindelijke opbrengst is na een donatie van de bakker € 1000 
 
Er zijn enkele acties geïnitieerd door de werkgroepen.  
Marktplaats (regio Noord Oost) 
Melanie heeft al een account aangemaakt nu verder uitwerken.  
Monumentenloop 
Petra en ook Enkhuizen zijn hier mee bezig. Momenteel kun je gewoon nog niks ivm de geldende 
maatregelen. 
Sponsorrun (regio Zuid) 
Nicole melden dat VR zoals aangemeld als actie van start kan gaan wat ons betreft. Ze kan het zelf 
verder in gang zetten. 
 
 
 
April/mei 
Er is contact geweest met de notaris. Dan kunnen de statuten worden aangepast en de jaarrekening 
gelijk lopen met de Roparun.  
We hopen dat de training van 8 mei wel kan doorgaan. Voor de training van 17 april plannen we een 
teams-meeting. 
 
Er wordt een brief verzonden naar de sponsoren om ze op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen.  
 
Teamlid Leo Meelenhorst (onze fysio) is ernstig ziek. We moeten er rekening mee houden dat hij de 
RR niet gaat mee maken. 
 
 
De training van 8 mei  kan ook niet doorgaan. Teamleden kunnen zelf initiatieven nemen maar het 
team kan dit niet faciliteren. De lopers lopen zelf wel en men houdt zelf de conditie op pijl.  
 
Juni/juli 
We krijgen het droevige nieuws te horen dat Leo Meelenhorst op 18 juni is overleden.  
Laska heeft gesproken met de vrouw van Leo. Ze vindt het erg fijn dat we betrokken zijn en vindt het 
goed dat we Leo gedenken bij de RR. Laska heeft met haar afgesproken haar op de hoogte te houden . 
 
Er zijn twee nieuwe fietsers. We hebben nu nog minimaal 1 loper en een fysio nodig. 
De aanstaande trainingen zijn op 28 augustus en bij Andre (Kinderdijk)  
 
De werkgever van Melanie wil personenbusjes sponsoren. Wordt vervolgd ivm de vakantieperiode . 
Er wordt ook al gewerkt aan de finishvlag. Laska gaat hiermee aan de slag . 
 
Er wordt een eerste opzet gemaakt voor mogelijke stopplekken tijdens de RR. We kiezen voor een 4 -
etappe-strategie. Steef geeft aan dat dit voor de lopers het beste is.  
 
 
Augustus 
Op 28 aug een dagtraining (start bij Bas). Duurloop van zo’n 25 km. starten. Na het lopen een soepie 
en broodje bij Bas. Bas zorgt ook voor wat koek en drinken onderweg. De sfeer in het team is goed! 



 

Stop-strategie bepalen ivm regelen campers en slaapplekken. Wij hebben de Noord Route (tegen de 
klok in). Andre heeft gekeken naar eventuele stopplaatsen en komt tot de volgende: 

Landgraaf – Leeuwen 74.2 km 

Leeuwen-Olen 74.5 km 

Olen-Maasbracht 78  km 

Maasbracht-Landgraaf 78.1 km 

 
Gedenken Leo. Laska heeft contact gehad met de vrouw van Leo. Ze stelt ons contact erg op prijs en 
vindt het fijn als we Leo gedenken. Tzt contact opnemen over hoe we Leo willen gedenken en haar op 
de hoogte brengen. Het idee is om een foto van Leo met ons mee te dragen over de finish. 
 
September 
 
Na toevoeging van een laatste loper zijn we qua lopers compleet. (we hebben geen reservelopers) De 
A en B groepen worden ingedeeld.  
Voor de nachttraining op 18 sept bij Andre spreken we af dat het kernteam er om 16:30 is, dan 
kunnen we nog even overleggen en kan Bas koken voor het team. Het team vanaf 18:30 laten 
arriveren (er zijn altijd teamleden ‘op tijd’). Eten is dan klaar.  
Om 19:30 een briefing over RR algemeen (hoe werkt dat nu allemaal zo’n beetje) en inventariseren 
wie er al op vrijdag (voorkeur) naar Geleen komt en bij Nicole of bijvoorbeeld in een hotel slaapt. 
 
Teamleden porren om nog sponsorgelden of donaties te werven + Virtuele run onder aandacht 
brengen Beide punten meenemen bij de training zaterdag zodat we nog een eindsprint kunnen 
inzetten en geld kunnen binnenhalen voor de RR. 
 
Er wordt een draaiboek gemaakt voor het RR weekend. De voorkeur is om op vrijdag al in Limburg aan 
te komen. Huis van Nicole is het basiskamp. Op vrijdag kunnen dan de bussen worden voorzien van de 
stickers , bussen worden ingepakt etc.  
 
Voor het vervoer hebben nu 3 vervoersmiddelen (2x personenbus en 1 caddy) maar dat is te weinig 
om 20 personen mee te vervoeren. Ook voor de spullen wordt het krap. Laska vraagt haar vader om 
het werkbusje te lenen. Hierin kunnen 3 personen en heeft meer ruimte dan een personenauto.  
 
De verkenning zou oorspronkelijk worden gedaan door Steef, Robin & Andre. Dit wordt nu opgepakt 
door André. Als dit niet deze week lukt dan moet het in het weekend van 25-26 september en kan 
Steef of Robin mee. Dit is dan het laatste weekend. Omdat we tenten gaan neerzetten is het wel 
belangrijk om een paar goede veldjes te vinden waar dit mogelijk zou zijn.  
Marco en Andre zijn op donderdag 16 september de route gaan verkennen. 
 
Er zijn geen aanbiedingen voor plaatsen om te overnachten of te koken dus gaan we overnachten in 
(popup) tentjes. 4 tenten van 2 personen lijkt ons voldoende. Uitzetten in het team wie zo’n tentje 
heeft. Goed coördineren dat niet iedereen een kussen en slaapzak meeneemt want dat moeten we 
allemaal maar meesjouwen.  

 
Verkoop wijn via Netwerk Palliatieve zorg dd. 6 oktober (Orpheus). Steef geeft aan hier geen actie 
voor te hebben ondernomen. Wil het voor nu even laten schieten en focussen op de RR zelf. 
 
De acties en mogelijkheden tot doneren nog onder de aandacht brengen van teamleden om zo nog 
opbrengsten te genereren 
  



 

 
HET ROPARUNWEEKEND: 
We gaan als een speer (zijn zelfs bij enkele posten gewoon te vroeg, ze zijn nog niet open).  
 

 

 

 
 
 
De sfeer in het team is goed en we komen op zondag als team en met zijn allen over de finish! 
 
 



 

 
 

 
 
 
Evaluatie: 
Er gaat een bedankbrief naar de sponsoren. Dit willen we doen als onze opbrengst bekend is zodat we 
dit ook kunnen noemen in de brief. 
 
We plannen een bijeenkomst in november met het hele team. We stellen 14-18uur voor zodat men 
aan het begin van de avond weer thuis is. Als iedereen een klein hapje meeneemt kunnen we een 
buffetje maken en kan men met een volle maag weer naar huis. 
 



 

Steef geeft aan  geen teamcaptain meer zijn bij een volgende editie, dit is soms best lastig. Stapt uit 
het kernteam. Wil eventueel wel mee als loper of fietser. Ook Robin gaat stoppen als kernteam lid 
voor een volgende editie, wil zijdelings zeker nog wel betrokken blijven.  
Andre wil lid blijven van het kernteam. Voor editie 2022 kijken naar een mengelmoes van oude en 
nieuwe teamleden.  
Laska Vond het heel erg tof om de Roparun mee te maken. Natuurlijk was het veel werk in de 
voorbereiding maar het weekend zelf maakte dit allemaal goed. Nu eens de RR meegemaakt geeft ook 
weer ideeën voor verbeteringen. Wil voor editie 2022 in het kernteam blijven, maar ook graag mee 
lopen. Marco wil ook lid van het KT blijven en meedoen in 2022. Het is wel een beetje jammer dat je in 
het basiskamp het echte Roparun gebeuren mist, maar hij heeft wel genoten en het leuk gehad met 
de teamleden.  Er waren ups en downs in het kernteam maar we hebben wel letterlijk de finish 
gehaald. 

 
De kernteamleden die over blijven willen er voor gaan om ook in 2022 weer mee te doen met de 
Roparun. De meeste deelnemers van 2021 hebben ja of misschien aangegeven (afhankelijk van diverse 
factoren). Het wordt kort dag maar het moet toch mogelijk zijn om dit te regelen. 
 
Er zijn vooral in het RR weekend nog flink veel donatie binnengekomen. 
Als alle kosten en baten in beeld zijn gebracht kunnen we melden dat de uiteindelijke bijdrage aan de 
Stichting Roparun van ons team is: 
 

€  14.172,46 
 

Op naar editie 2022! 
 


