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Beleidsplan  

1 Inleiding

1.1 Stichting Roparun Texel is opgericht op 7 februari 2012.

Een aantal mensen op Texel kwam in contact met Stichting Roparun Nederland nadat zij via de

media of andere bronnen vernomen hadden over deze organisatie en haar doelstelling. Aan de

hand van deze informatie ontstond de wens om ook een bijdrage te kunnen leveren door het 

oprichten van een Texels team. Dit team werd aangemeld en doet sindsdien jaarlijks mee 

aan de Roparun als Team 284, onder de naam Texelrunners. Dit team bestaat uit het bestuur en

teamleden, welke allen bij de jaarlijkse Roparun een van te voren vastgestelde functie hebben

variërend van loper, fietser, chauffeur, navigator, verzorger of teamcaptain (totaal 23 personen).

Gedurende het jaar, tijdens de acties om geld in te zamelen, worden het bestuur en de team-

leden ondersteund door vrijwilligers. 

1.2 Stichting Roparun Texel wenst graag een ANBI status te krijgen, dit omdat de stichting niet alleen

van zakelijke sponsors afhankelijk is, maar ook particuliere donateurs heeft. Deze donateurs

hebben vragen gesteld over de ANBI status van het team.

2 Gegevens instelling

2.1 Naam Stichting Roparun Texel

RSIN 851378468

Postadres   Rozendijk 14, 1791 PE  Den Burg

Telefoonnummer  0222 314680

Kamer van Koophandel 54627990

Bankrekening NL96 RABO 0181 2678 53 t.n.v. Stichting Roparun Texel

3 Beleid en Strategie

3.1 Het doel van de instelling is geld inzamelen, via onder meer sponsors, donaties en acties.

Deze inkomsten worden na aftrek van kosten overgemaakt naar Stichting Roparun Nederland.

Het geld is voor mensen met kanker en hun familieleden. Teneinde hen te ondersteunen

middels de aanschaf van hulpmiddelen, het financieren van gastenverblijven bij ziekenhuizen of 

het bouwen en inrichten van hospices of familiekamers op afdelingen oncologie in ziekenhuizen.

Tevens worden er jaarlijks kleinere bedragen gegeven voor bijvoorbeeld het uit laten voeren

van haarwerken en het organiseren van bijzondere projecten voor mensen met kanker en hun

famileleden.

3.2 Tot de doelgroep behoren alle mensen. Een ieder,  jong en oud, die met kanker te maken heeft 

of heeft gehad. Waarbij ook de familieleden van de (voormalige) patiënt betrokken worden.

3.3 Stichting Roparun Texel bereikt haar doel onder meer door het organiseren van hardloop-

evenmenten, verkoop tweedehands goederen en planten, statiegeldacties, benefietdiners

en het werven van sponsors en donateurs.
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4 Werkzaamheden en Activiteiten

Tot de werkzaamheden van Stichting Roparun Texel behoren onder andere:

- het zorgen voor publiciteit over het doel van de Roparun middels traditionele media en social

  media, alsmede middels periodieke nieuwsbrieven

- het organiseren van (kleinschalige) hardloopevenementen tegen inschrijfgeld

- het verkopen van (gedoneerde) planten en boeken

- diverse activiteiten op de Koningsmarkt

- statiegeldacties bij supermarkten

- het incidenteel organseren van een benefietdiner of veiling

- het werven van sponsors en donateurs

Deze activiteiten dragen bij aan het vergroten van de baten van het team, waardoor meer geld

overgeboekt kan worden naar Stichting Roparun Nederland en uiteindelijk meer mensen uit de

doelgroep ondersteund kunnen worden. 

5 Bestuur

5.1 Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter M. van der Gracht

Secretaris F. van der Gracht

Penningmeester H. Westdorp

Algemeen bestuurslid M. van Bennekom

J. N. van der Ploeg

5.2 Het bestuur, de teamleden en betrokken vrijwilligers verrichten hun activiteiten voor de

Stichting Roparun Texel belangeloos. Er worden geen vacatiegelden aan bestuursleden verstrekt.

Ook teamleden en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

voor Stichting Roparun Texel, zie tevens artikel 4 lid 7 van de statuten.

5.3 Er is geen Raad van Toezicht
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5.4 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van

Stichting Roparun Texel. Statutair is dit geregeld door de bepaling dat de vertegenwoordigings-

bevoegdheid mede toekomt aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, zie artikel 9 lid 2

en door de bepaling dat een eventueel batig saldo bij ontbinding en vereffening toekomt

aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling, zie artikel 13 lid 3 van de statuten. 

In de dagelijkse praktijk is de besluitvorming binnen Stichting Roparun Texel als volgt opgebouwd:

maandelijks vindt een vergadering van het bestuur plaats waarin de penningmeester mondeling 

verslag doet over het verloop van het vermogen gedurende de voorgaande maand. Desgewenst

wordt inzage gegeven in de boeken en bescheiden. Tijdens deze bestuursvergaderingen worden

voorstellen die de financiën van het de stichting beïnvloeden besproken en wordt hierover 

gestemd. Een week na de bestuursvergadering vindt maandelijks een teamvergadering plaats

waarbij het bestuur en de teamleden, die aan de eerstvolgende Roparun deel zullen nemen,

aanwezig zijn. In deze teamvergadering doet de penningmeester mondeling verslag over de 

financiën van de stichting gedurende de voorgaande maand. Tevens worden geplande activiteiten 

en voorstellen die invloed hebben op het vermogen door het bestuur toegelicht en worden deze, 

na discussie en overleg, ter stemming gebracht.

Door deze wijze van vergaderen wordt het bestuur verplicht om maandelijks verantwoording

af te leggen over de financiën. Tevens vindt na afloop van het boekjaar een kascontrole plaats

waarbij twee teamleden de boeken en bescheiden van Stichting Roparun Texel controleren, 

waarvan zij verslag doen tijdens de eerstvolgende teamvergadering.

6 Financiele gegevens

zie bijlage
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