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Missie, visie en doelstelling van de Stichting:
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 30 september 2019 en gevestigd te
Rotterdam. Aanleiding voor het ontstaan en de oprichting van de Stichting is dat een aantal
sportievelingen in 2021 mee zullen doen aan de Roparun.
De Stichting heeft als doel het ondersteunen en het werven van fondsen, donateurs en
sponsoren voor de Roparun. Wij trachten dit te bereiken door het organiseren van
evenementen in de ruimste zin des woords. Onze Stichting heeft geen winstoogmerk. Onze
bestuursleden krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten en al het
gegenereerde geld zal na aftrek onkosten worden gedoneerd aan de Stichting Roparun
Palliatieve zorg.
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Werven van middelen / activiteiten:
De Stichting zal haar doel, het werven van sponsorgelden en donaties, bereiken door middel
van het inzetten van social media kanalen, een website, e-mailcampagnes, persoonlijke
benaderingen en de organisatie van verschillende activiteiten.
Opbrengsten







Donaties van particulieren en bedrijven
Bijdrage van teamleden
Lotenverkoop Stichting Roparun 1 op 1
Verkoop van gesponsorde goederen en merchandise
Evenementen
Sponsorgelden

Financiële Administratie:
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de gehele
administratie. Het bestuur zal het boekjaar van de Stichting verantwoorden in een jaarverslag
en dit jaarverslag - binnen drie maanden na het verstrijken van het boekjaar en steeds na
goedkeuring van het bestuur - publiceren op de website van de Stichting.
Alle bestuursleden hebben toegang tot het financiële overzicht. De penningmeester is
hoofdverantwoordelijke, maar wordt ondersteund door de andere bestuursleden. Alle
inkomsten en uitgaven worden verwerkt in een overzicht, wat ook aan de sponsoren zal
worden verstrekt.
Het doel van de Stichting is om een zo groot mogelijke opbrengst aan sponsorgelden te
genereren. Dit zal aan de Stichting Roparun worden afgedragen. De Stichting zal daarnaast
enkele onkosten maken voor de deelname aan de Roparun, waaronder inschrijvingskosten en
vervoerskosten. De verwachting is dat een groot deel van deze kosten door lokale bedrijven
zullen worden gesponsord. De Stichting zal geen vermogen houden, maar zal wel geld
reserveren voor deelname aan de Roparun vanaf 2021 en daarmee samenhangende
onkosten.

Rotterdam, 5 oktober 2019
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