Stichting Ecorunners
De Stichting Ecorunners is opgericht bij notariële akte op 27 oktober 2015.
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64435873. Het
RSIN nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
waaronder wij bekend zijn is 855665075.
Het adres van de Stichting is Kersenlaan 23, 7322 SB te Apeldoorn.
Bestuur
Het bestuur van onze Stichting bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: de heer T. Verboom
Penningmeester: de heer E.B. Masselink
Secretaris: mevrouw M.R. Davidson
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Aanstelling is voor onbepaalde tijd.
Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de Stichting Roparun Palliatieve Zorg
en het ondersteunen van de Stichting Roparun Evenementen door middel van het
bijeenbrengen van middelen krachtens deelname aan haar (hardloop)activiteiten alsmede
andere bestedingen welke passen binnen de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn. Ons motto: “We run for life !” Daarbij ondersteunen we
van harte de slogan van de Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen
dagen meer toegevoegd kunnen worden aan het leven”

Beleidsplan
Hieronder vindt u ons beleidsplan voor de aankomende jaren. Jaarlijks zal bekeken
worden of dit beleidsplan aanpassingen behoeft. In ons beleidsplan vindt u onder andere
informatie over hoe wij onze doelstelling(en) gaan realiseren middels activiteiten en de
financiële verantwoording van onze Stichting. Op deze wijze is voor iedereen duidelijk
hoe onze Stichting te werk gaat en waar onze opbrengsten (bijeengebracht door onze
sponsoren, donateurs en vrienden) uiteindelijk naar toe gaan.
Onze activiteiten
De Ecorunners proberen het leven van kankerpatiënten te veraangenamen door
deelname aan (Roparun) activiteiten en het ondernemen van andere activiteiten waarbij
de opbrengsten ten goede komen aan palliatieve zorg voor kankerpatiënten. We doen dit
veilig en verantwoord met oog voor een optimale kosten/baten verhouding. Om onze
doelstelling(en) financieel te realiseren proberen onze teamleden sponsors te werven.
Deze sponsors dragen bij in de vorm van een financiële bijdrage of door middel van
sponsoring in natura ten behoeve van onze activiteiten. Onze sponsors bestaan uit zowel
bedrijven als particulieren. Voor bedrijven hebben wij een sponsorpakket ontwikkeld
waarbij, afhankelijk van de hoogte van de bijdrage, de sponsor op een passende wijze
wordt bedankt. Wij zijn blij met elke verworven euro ten behoeve van het goede doel dat
wij steunen. De volgende activiteiten zijn inmiddels ontplooid of zullen binnenkort
gerealiseerd gaan worden:
-

Actieve werving middels sponsorbrieven, persoonlijke benadering van relaties etc.
Enkele sponsors die ons vorig jaar ondersteund hebben gaan ook dit jaar weer
helpen ons doel te realiseren. Daarnaast hebben we al enkele nieuwe sponsors
bereid gevonden ons te steunen.

-

De kilometerknaller. Elk teamlid probeert de route die wij dit jaar gaan lopen en
fietsen per kilometer te verkopen. Op deze manier kan een aanzienlijk bedrag
verworven worden !

-

Het organiseren van spinning- en hardloopactiviteiten. Bedrijven en particulieren
kunnen op deze wijze kennis maken met de manier waarop wij elk jaar de
Roparun weer tot een goed einde weten te brengen.

-

Overige activiteiten zoals lege flessen acties, het organiseren van benefietdiners,
naamsbekendheid genereren op onder andere scholen etc.

Verder willen wij er voor zorgen dat de continuïteit van onze Stichting ook de komende
jaren gewaarborgd blijft. Dit willen wij onder andere bereiken door:
-

Onze naamsbekendheid te vergroten. Binnen de Roparun hebben de Ecorunners
een goede naam. Dit komt onder andere door de wijze waarop wij de Roparun
beleven en uitvoeren: middels het run-bike-run systeem. Onze lopers leggen het
hele traject lopend en fietsend af. Op deze manier proberen wij, naast het
ondersteunen van de Roparun, ook nog ons steentje bij te dragen aan het milieu.
We heten tenslotte Ecorunners. Er is inmiddels een promotiefilmpje van ons team
gemaakt. Dit filmpje is op diverse media te bekijken.

-

Verkennen van nieuw te ontplooien activiteiten (middels een activiteitenteam).

-

Het verder professionaliseren van onze Stichting en ons team.

Financiële verantwoording/beheer en besteding van ons vermogen
In onze statuten is onder andere het volgende vastgelegd:
Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt
gevormd door:
a)

subsidies, giften en donaties

b)

hetgeen verkregen wordt door erfstellingen en legaten

c)

hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Het vermogen van de Stichting wordt aangehouden bij de ING bank. Het bankrekeningnummer van de Stichting is NL98 INGB 0006843934. Het bestuur is bevoegd eventuele
tijdelijke overtollige middelen naar een spaarrekening ten name van de Stichting over te
boeken.
Een verplichting voor een ANBI is dat minimaal 90% van de opbrengst (ná aftrek van de
noodzakelijke ten behoeve van de Stichting en het team gemaakte kosten) zal worden
overgemaakt naar de in de doelstelling vermelde organisatie (Roparun). We zullen
daarom ook niet méér vermogen aanhouden dan noodzakelijk is voor de continuïteit van
de Stichting. Er mag rekening gehouden worden met een reservering voor de
aanloopkosten van het volgende jaar. Er wordt nadrukkelijk geen winst beoogd.

Ons boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het jaar erop. Zo wordt
elke Roparun editie apart verantwoord in de boeken. Per de laatste dag van het boekjaar
wordt de administratie van de Stichting afgesloten. Uiterlijk binnen 5 maanden na afloop
van het boekjaar wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld over het
verstreken boekjaar. Deze moet ter inzage en goedkeuring aan het bestuur overlegd
worden. Het bestuur dient binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de
staat van baten en lasten vast te stellen en ten blijke daarvan deze bescheiden
ondertekenen.

