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Wat is de Roparun? 
De Roparun is een loopevenement van ± 520 kilometer waarbij mensen, in 

teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen 

voor mensen met kanker in een palliatieve fase. Het wordt ook wel een “avontuur 

voor het leven” genoemd.  

Motto van de Roparun is al jaren: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen 

dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".  

Ropa staat voor Rotterdam-Parijs.  

Sinds 1992 wordt het evenement jaarlijks in het Pinksterweekend georganiseerd.  

Missie/Visie 
In 2018 is er een team samengesteld van allemaal ‘Zuyderlanders’ om in 2019 voor 

de eerste keer aan de Roparun mee te doen. Collega’s  van deze gezondheidszorg-

organisatie (met zowel ziekenhuiszorg, thuiszorg (verpleging, verzorging en 

huishoudelijke hulp, verpleeghuiszorg en GGZ) kennen allen vanuit hun professie het 

belang van op een andere manier “zorg bieden” aan patiënten in de palliatieve 

fase en hun naasten. Het motto van Roparun onderschrijven wij dan ook van harte;  

“Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden 

toegevoegd aan het leven".  

Doelstellingen 
Centrale doelstelling van onze stichting is het verzamelen van zoveel mogelijk geld 

t.b.v. Roparun en jaarlijks deelnemen op basis van een goede voorbereiding. 

Daarnaast  willen we meer aandacht creëren voor palliatieve zorg. 

Strategie/Activiteitenplan 
Onze stichting verricht diverse activiteiten om de doelstellingen te realiseren; 

- werven van sponsoren voor zowel financiële bijdragen als bijdragen in natura 

- verkopen van Roparun-loten 

- organiseren van diverse activiteiten die geld opbrengen; onder andere kien-

avonden, wijnproeverijen,  wafels verkopen, tombola organiseren, collectes 

houden, enz. 

- publiciteit genereren voor Roparun middels YouTube en social media, 

presentaties bij bedrijven en tijdens symposia. 

Naast het verzamelen van geld t.b.v. Roparun is de stichting jaarlijks actief om het 

evenement voor te bereiden qua logistiek en fysieke conditie. Hiertoe worden 

groepen samengesteld van enkele teamleden die een onderdeel voorbereiden en 

uitwerken om het geheel tot een jaarlijks groot succes te maken. Er is een draaiboek 

beschikbaar. 
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Organisatie 
De stichting heeft een bestuur, bestaande uit de teamcaptain (Franz Crombag), 

een voorzitter (Claudia Welzen), een penningmeester (Bianca van Rijsselberg) en 

een secretaris (Inge Jochem). 

Kamer van Koophandel no: 76185206 

Postadres: Maartveld 22, 6226 DA MAASTRICHT 

Rabobank rekening no: NL31RABO0335292801 

Fiscaal no 860538382 

ANBI-status IN AANVRAAG 

 

Contactgegevens: 

Emailadres: roparun@zuyderland.nl /  Tel.no  06 51744388 

Postadres secretaris: Maartveld 22,  6226 DA MAASTRICHT 

 

Alle 25 teamleden dragen actief bij aan het bereiken van de doelstellingen. 

Tussen oktober en mei is er maandelijks is er een teamvergadering ter voorbereiding 

van de a.s. Roparun. In juni is er een evaluatiebijeenkomst met alle teamleden. 

Bovendien heeft het team regelmatig onderling contact met elkaar. 

Er zijn diverse werkgroepen benoemd ter realisatie van de doelstellingen, te weten; 

- Sponsoring 

- Route & navigatie 

- Voeding & verzorging 

- Activiteiten 

- PR & communicatie 

- Financiën 

- Kleding 

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).  

mailto:roparun@zuyderland.nl
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Financieel Beleid 
Stichting Roparunteam 217 is een stichting zonder winstoogmerk, die een algemeen 

nut dient. Jaarlijks zal direct na het Pinksterweekend de netto opbrengst van dat jaar 

worden overgeboekt naar Stichting Roparun te Schiedam als bijdrage van team 

217, minus een reservering van de inschrijfkosten voor het jaar erna. 

De stichting voert hiertoe een gedegen administratie. 

De financiële middelen van de stichting zijn voornamelijk afkomstig van: 

• Inkomsten georganiseerde evenementen/activiteiten 

• Donaties 

• Subsidies 

• Sponsorgelden 

• Overig 

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

 

 

 

 

 De aard en omvang van het vermogen; 

De aard en omvang van de donatie van de Stichting aan Stichting Roparun        

palliatieveZorg; 

 Het doel van de door de Stichting gereserveerde of anderszins aangehouden 

vermogen en de motivatie voor de omvang van het desbetreffende vermogen. 

 Stichting Roparunteam 217 laat de financiële administratie jaarlijks controleren 

door een financieel deskundige die niet bij de stichting betrokken is. 


