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Stichting Ecorunners

Algemeen
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 S. Meere
* Penningmeester: de heer E.B. Masselink
* Secretaris: mevrouw M.R. Davidson
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Aanstelling is voor onbepaalde tijd.
Toe- en uittreding van bestuursleden gebeurt in overleg.
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
Op onze site 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.
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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 rekeningnummer
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.
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.
Om zoveel mogelijk geld op te halen voor de 26e editie van de Roparun, werden er
door de Ecorunners vele acties op touw gezet. De acties hebben veel positieve reacties
opgeleverd maar de opbrengst is natuurlijk ook belangrijk! Hieronder vindt u een
overzicht van de resultaten van de verschillende acties:
Benefietdiner:
Op 20 mei 2017 werd door de Ecorunners een benefietdiner georganiseerd in
Brasserie Briljant in Apeldoorn. Tijdens het diner werden enkele kunstwerken
beschikbaar gesteld en geveild voor ons goede doel. De totale opbrengst van
deze avond was een fantastische € 4.806,50 !
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Challenge day:
In samenwerking met Active-Fit werd op 7 april de Ecorunners Challenge Day
georganiseerd. Deze Challenge day was extra bijzonder: er was namelijk sprake
van nog een unieke samenwerking. Samen met het Apeldoornse Alpe d'Huzes team
Ad6=Go4life! werden er diverse Challenges aangeboden voor iedereen.
Naast een spinning marathon en een speciaal uitgezet parcours hebben diverse
deelnemers kennis kunnen maken met het unieke Run - bike - Run systeem van de
Ecorunners. De avond heeft uiteindelijk ruim € 300,00 voor de Roparun opgebracht.
Flessen- en embalage acties:
Diverse teamleden (en familie) hebben statiegeldflessen verzameld en ingeleverd om
te doneren aan de Ecorunners.
Kilometerknallers:
Elk teamlid heeft een deel van de route van Hamburg naar Rotterdam
verkocht voor € 1,- per kilometer.
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Stichting Ecorunners

Exploitatieresultaat
De Stichting Ecorunners heeft over het boekjaar 2016/2017 een positief resultaat
behaald van € 16.209,66. Voor een specificatie van dit bedrag verwijzen wij u naar
het overzicht van de baten en lasten zoals is opgenomen in de jaarrekening.
Tevens treft u in de jaarrekening nog een overzicht aan van de bedragen die
uiteindelijk zijn overgemaakt naar de Stichting Roparun. In totaal is (zowel direct
als indirect) een bedrag van € 16.190,00 ten behoeve van palliatieve zorg
afgedragen.
Financiele positie
De financiele positie van de Stichting Ecorunners is positief. Er is, naast de
aangehouden continuiteitsreserve van € 1.500,00 (voor toekomstige deelname en
activiteiten), sprake van een positief eigen vermogen. Conform de statuten en
voorwaarden die de ANBI status van onze Stichting eisen is meer dan 90% van
ons resultaat besteed aan de doelstelling.
Uit de balans blijkt de volgende financieringsstructuur:
Beschikbaar op lange(re) termijn

2.729,77

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Materiele vaste activa
Vorderingen
Voorraad
Liquide middelen
Af: kortlopende schulden

808,00
100,00
204,00
2.084,00
3.196,00
466,23

Werkkapitaal van de Stichting Ecorunners

2.729,77

Verplichtingen
Er zijn geen kortlopende of langlopende verplichtingen.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke bepalingen.
Alle activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde. Het
resultaat (de baten minus de lasten) zijn alle opbrengsten minus de aan het
boekjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.
Vaste activa
De vaste activa worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs verminderd met
de (cumulatieve) afschrijvingen en, indien van toepassing, bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van
de investering.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale
waarde.
Voorraad
De voorraad wordt gewaardeerd tegen de kostprijs van de desbetreffende
(promo)shirts.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.
Baten
Onder baten wordt verstaan de volledige opbrengst uit alle activiteiten, sponsorinkomsten en overige baten.
Kosten
De kosten zijn opgenomen tegen aanschafwaarde en/of verkrijgingsprijs.
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BALANS PER 31 AUGUSTUS
(na resultaatverwerking)

2017

2016

€

€

ACTIVA

Vaste activa
Materiele vaste activa

808,00

400,00

808,00

400,00

100,00
204,00
2.084,00

148,00
204,00
1.527,41

2.388,00

1.879,41

3.196,00

2.279,41

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Voorraad
Liquide middelen

Totaal activa
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BALANS PER 31 AUGUSTUS
(na resultaatverwerking)

2017

2016

€

€

1.500,00
0,00
1.229,77
2.729,77

1.500,00
0,00
520,11
2.020,11

0,00

0,00

466,23

259,30

3.196,00

2.279,41

PASSIVA

Reserves en fondsen
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve
Algemene reserve

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva
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Overzicht van de baten en lasten over de periode
31 augustus 2016 tot en met 31 augustus 2017
31-8-16 t/m
31-8-2017

27-10-15 t/m
31-8-2016

€

€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke akties
Baten uit akties van derden
Subsidies (van overheden)
Baten uit beleggingen
Overige baten
Financiele baten

13.697,05
6.242,40
0,00
0,00
0,00
50,00
19.989,45
0,00

14.807,82
3.563,23
0,00
0,00
0,00
415,25
18.786,30
0,00

Totaal van de baten

19.989,45

18.786,30

Kosten met betrekking tot de activiteiten
Kosten deelname Roparun
Beheer en administratie
Afschrijvingen
Overige lasten

59,50
3.136,90
0,00
227,00
356,39

355,16
2.978,33
471,34
100,00
211,36

Totaal van de lasten

3.779,79

4.116,19

RESULTAAT BOEKJAAR

16.209,66

14.670,11

LASTEN

Voor een nadere toelichting op de besteding van het resultaat verwijzen wij
u naar de laatste bladzijde van deze jaarrekening. Hier staat beschreven welke
bedragen zijn overgemaakt naar de Roparun organisatie en welke bedragen
gereserveerd zijn voor de continuiteit van de Stichting Ecorunners.
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TOELICHTING OP DE BALANS

€

€

€

Vaste activa
Materiele vaste activa
Het betreft hier diverse zaken (kratten, navigatie-apparatuur)
Boekwaarde bij aanvang boekjaar
Aangeschaft in dit boekjaar

400,00
635,00
1.035,00

Afschrijving gedurende 5 jaar
Boekwaarde:
2015/2016
2016/2017

Afschrijving:

300,00
508,00

100,00
127,00

808,00
Afschrijving in dit boekjaar

227,00

Boekwaarde bij einde boekjaar (31-08-2017)

808,00

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overige vorderingen

0,00
100,00
100,00

Deze vorderingen hebben een looptijd die korter is dan 1 jaar.
Een voorziening voor oninbaarheid is niet nodig.

Voorraad
Promotieshirts/Vrienden van de Ecorunners
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204,00

Liquide middelen
ING bank (zakelijke rekening)

2.084,00

De ING rekening is geopend op 14 november 2015 (na het oprichten
van de Stichting).
Het saldo per 31 augustus 2017 is ontleend aan het laatste dagafschrift
van het boekjaar van de Stichting.
De gelden zijn direkt opeisbaar. Er is geen rekening courant faciliteit.
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TOELICHTING OP DE BALANS

€
Reserves en fondsen
Continuiteitsreserve
Deze reserve is gevormd om er voor te zorgen dat de Stichting
in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen en in
staat is om komend jaar weer deel te nemen aan de Roparun.
De reservering voor aankomend jaar bedraagt € 1.500,00.

Stand bij begin van het boekjaar
Dotatie aan de continuiteitsreserve

1.500,00
0,00
1.500,00

Vrijval ten gunste van het lopende boekjaar
Stand van de reserve bij einde boekjaar (31-08-2017)

0,00
1.500,00

Bestemmingsreserve
Het wordt niet noodzakelijk geacht een bestemmingsreserve te vormen.

Algemene reserve
Stand bij begin van het boekjaar
Bij: resultaat lopend boekjaar (ná afdracht aan Roparun)

Af: onttrekkingen/vrijval

520,11
709,66
1.229,77
0,00

Stand van de reserve bij einde boekjaar (31-08-2017)
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1.229,77

€
Langlopende schulden
De Stichting Ecorunners heeft geen langlopende schulden of verplichtingen.

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

0,00
466,23
466,23

Deze schulden hebben een looptijd die korter is dan 1 jaar.

Crediteuren
Accountants- en administratiekosten

0,00

De administratie en de jaarrekening wordt door het bestuur zelf bijgehouden
en samengesteld. Dit levert een besparing van ongeveer € 500,00 op
jaarbasis op. Er zijn dus géén externe kosten hieraan verbonden.

Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen (per saldo)

162,30
303,93
466,23

De vooruitontvangen bedragen betreffen een bijdrage en opbrengsten
van de deelname aan de aktie "Heel Apeldoorn Rein".
De nog te betalen bedragen zijn de kosten met betrekking tot de afsluiting
van het Roparun jaar 2017.
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SPECIFICATIE VAN DE BATEN

31-8-16 t/m
31-8-2017

27-10-15 t/m
31-8-2016

€

€

7.606,00
3.591,05
2.500,00
0,00
0,00

7.349,00
4.902,20
2.500,00
52,62
4,00

13.697,05

14.807,82

4.806,50
0,00
60,00
300,75
1.075,15

2.287,71
307,32
660,20
308,00
0,00

6.242,40

3.563,23

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Sponsoring
Kilometerknallers
Opbrengst verkoop loten
Collecte/donaties
Verkoop oud ijzer

Baten uit gezamenlijke akties
Opbrengst
Opbrengst
Opbrengst
Opbrengst
Opbrengst

benefiet diner en veiling
vlooienmarkt
embalage akties
Ecorunners Challenge Day
deelname "Heel Apeldoorn Rein"

Baten uit akties van derden
Sponsorloop
Clinics

Subsidies (van overheden)
Subsidie gemeente Apeldoorn

Baten uit beleggingen
Opbrengst uit beleggingen
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Overige baten
Gesponsorde kosten
Donatie op route

0,00
50,00
50,00

413,84
1,41
415,25

0,00
0,00

0,00
0,00

19.989,45

18.786,30

Financiele baten
Rente bankrekening

Totaal van de baten
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SPECIFICATIE VAN DE LASTEN

21-08-16 t/m
31-8-2017

27-10-15 t/m
31-8-2016

€

€

LASTEN

Kosten met betrekking tot de activiteiten
Aan de opbrengst gerelateerde kosten
Promotiekosten Challenge Day
Kosten benefietdiner en veiling

0,00
59,50

142,18
212,98

59,50

355,16

1.556,43
995,19
194,62
160,00
0,00
0,00
230,66
0,00

1.259,87
1.106,75
152,11
130,00
119,00
-17,79
70,89
157,50

3.136,90

2.978,33

0,00
0,00
0,00

0,00
57,50
413,84

0,00

471,34

Kosten deelname Roparun
Aan de deelname gerelateerde kosten
Shirts en drukkosten tbv sponsors
Huur busjes, brandstof en tolgelden
Boodschappen en eten
Medailles
Overnachtingen op de route
Korting overnachting Frankrijk
Materiaal
Inschrijfgeld/bijdrage deelname Roparun

Beheer en administratie
Accountants- en administratiekosten
Kamer van Koophandel, inschrijfkosten
Oprichtingskosten Stichting Ecorunners
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Afschrijvingen
Materiele vaste activa

227,00

100,00

227,00

100,00

90,11
17,10
249,18
356,39

8,75
29,58
173,03
211,36

3.779,79

4.116,19

Overige lasten
Kosten ING bank
Representatiekosten
Afsluiting/teambijeenkomst

Totaal van de lasten
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Ondertekening door het bestuur

Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur
Op 25 februari 2018 is de jaarrekening van de Stichting Ecorunners over
het boekjaar 2016/2017 definitief vastgesteld. Aan het bestuur wordt
decharge verleend voor de door hen in het boekjaar verrichte
werkzaamheden.
Ondertekening vindt plaats conform hetgeen is vastgelegd in artikel 8 lid 2
van de statuten van de Stichting.
Gezien de omvang van het vermogen is controle door een externe accountant
niet noodzakelijk. Het bestuur is zelf bevoegd de jaarrekening conform de
wettelijke bepalingen op te stellen en te ondertekenen.
Voor akkoord :

S. Meere, voorzitter

M.R. Davidson, secretaris

E.B. Masselink, penningmeester
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BESTEDING VAN HET RESULTAAT
AFDRACHT AAN DE ROPARUN

€
Hieronder vindt u een beschrijving van de besteding van
het resultaat dat wij dit boekjaar behaald hebben.
Omdat er via de donatiemodule van de Roparun ook
rechtstreeks bedragen zijn ontvangen zullen wij dit
in deze berekening meenemen zodat aangesloten wordt
bij de totale donatie aan de Roparun van € 16.190,00.

Resultaat boekjaar

16.209,66

Toevoeging aan de continuiteitsreserve

0,00
16.209,66

Overgemaakt aan de Roparun

15.500,00

Resultaat van de Stichting Ecorunners ná afdracht Roparun

709,66

Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve van de Stichting.

Totale afdracht ten behoeve van de Roparun
Donaties conform bovenstaand overzicht (uit het resultaat)
Donaties op naam van de Ecorunners (rechtstreeks)

15.500,00
690,00

Totaal ten behoeve van de Roparun afgedragen

16.190,00
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