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Voorwoord  
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting PRETRunners   2017 - 2021 
 
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 28 november 2017 en gevestigd te 
Rotterdam. 
Aanleiding van het ontstaan en oprichting van de Stichting is dat er binnen een groep 
bevlogen sportieve mensen het gezamenlijke idee ontstond om zich via een Stichting –zonder 
winstoogmerk-opbrengsten te genereren ten behoeve van de Stichting Roparun Palliatieve 
zorg. 
 
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel statuten 
genoemd). 
Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn. Volgt 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het 
schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd. 
 
Het beleidsplan dient tevens voor de aanvraag en het verkrijgen van de status Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI-rekening gehouden. 
 
Stichting PRETRunners heeft in December 2017 een ANBI-status aangevraagd. 
Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen 
trekken van de belasting en dat daardoor de stichting wordt gevrijwaard van belasting over 
giften en schenkingen. 
 
Dit plan geeft inzicht in: 
 

• Missie, visie en doelstellingen van de stichting 
• Activiteiten van de stichting 
• De manier waarop de stichting geld werft 
• De besteding van het vermogen van de stichting 
• Het functioneren van het bestuur 

 
 
 

 
Het bestuur van de Stichting PRETRunners 
 
Freek van ‘t Hoff, Voorzitter 
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1.  Missie/visie 
In Augustus 2017 is onder een aantal leden het idee ontstaan om hun gezamenlijke sportieve 
prestatie ten goede te laten komen aan een goed doel. 
Sommige van hen deden dit al in een andere teams. 
Dit doel is de Roparun geworden. De missie is middels het inzamelen van geld verkregen van 
sponsoren en zelf opgezeten acties wil Stichting PRETRunners het leven van mensen die aan 
kanker lijden en hun geliefde een dragelijkere tijd bezorgen bij een mogelijk naderend einde 
dit te verlichten. 
 
 
 

1.2 Doelstelling en doel van de Stichting 
 

De Stichting heeft ten doel om –zonder winstoogmerk- opbrengsten te genereren ten behoeve 
van Stichting Roparun Palliatieve Zorg middels deelname aan haar(hardloop)activiteiten, 
alsmede andere bestedingen welke passen binnen de status van een Algemeen Nut Beogende 
Instelling en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
Ondersteunen van de Organisatie/instellingen die zijn gerangschikt in de in zin van art.6.33 
onderdeel B van de wet IB 2001. Waaronder begrepen, maar niet beperkt, Stichting Roparun 
Palliatieve Zorg 

 
 
 

2.  Werving van sponsoren en gelden 
 
De werving van gelden voor de Stichting wordt gedaan op navolgende wijze. 
 
-Hoofdsponsor (huidige hoofdsponsor is werkgever van grootste deel leden) 
-Sponsoren middels mailing en persoonlijke benadering 
-Teamactiviteiten leden Stichting inpak acties 
-Loten verkoop (Stichting Roparun) 
-Facebook werving van donaties en donateurs 
-Twitter werving en verwijzingen naar acties 
-WWW.pretrunners.nl site voor info en werving sponsoren 
-YouTube impressie van laatst gelopen run 
 
Deze gelden worden beheerd door het bestuur van de Stichting en komen volledig ten goede 
van de Stichting Roparun Palliatieve Zorg. 
Met als uitzondering de via sponsoring binnen gehaalde middelen ter ondersteuning in 
materialen en vervoer. 
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3.  Organisatie 
 
Stichting PRETRunners 
Tjasker 7 
3297TR Puttershoek  
Tel. 06-53746376 
Pretrunners@Gmail.com 
 
www.pretrunners.nl 
Facebook: Team193 Pretrunners 
 
KvK nr 70186170 
RSIN:858180753 
IBAN: NL18INGB0008092600 
ANBI nr: 858180753 
 
 
 

 
 
3.1 Administratie 
 
Het bestuur van de Stichting zal een deugdelijke administratie voeren en bijhouden. In ieder 
geval zal zij een administratie bijhouden van: 
 
-Inkomsten en uitgaven 
-De aard en omvang van de kosten die betrekking hebben op de werving van gelden. 
-De aard en omvang van het vermogen van de Stichting 
-De aard en omvang van de donatie van de Stichting 
-Het doel van de door de Stichting gereserveerde of anderszins aangehouden vermogen en de 
motivatie voor de omvang van het desbetreffende vermogen. 
 
 
De Gevoerde Administratie is altijd ter inzage beschikbaar. 
De Gevoerde Administratie zal per boekjaar op de site zichtbaar zijn en zal binnen 2 maanden 
na verstrijken boekjaar en goedkeuring van het bestuur daar dan ook geplaatst worden.  

http://www.pretrunners.nl/
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4.   Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting PRETRunners bestaat uit: 
 
Voorzitter:     dhr. F. van t’ Hoff 
 
Penningmeester:       mevr. B op den Kelder 
 
Secretaris:             mevr. M.D. Bostelaar 
 
Vicevoorzitter:            dhr. M. Smeets 
 
2e Penningmeester: mevr. J.L. Lauwers 
 
Deze vijf leden nemen deze taak op zich met algemene goedkeuring van het volledige team 
van de Stichting PRETRunners dit doen zei geheel onbezoldigd er staat geen vergoeding 
tegenover deze werkzaamheden 

 

 

4.1 Vrijwilligers. 
 
Buiten de leden van de Stichting wordt in de regel geen gebruik gemaakt van andere 
vrijwilligers. 
Mocht dit echter toch voorkomen dan zal dit op een non-profit basis en dus zonder betaling 
plaats vinden. 
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5. Financiën  
 
 

 
NL18 INGB 0008 0926 
00    

Donaties Kees Kok Retail € 250,00   
Donaties C.M.J. van Heertum € 500,00   
Donaties G. Vogles sponsorloop € 400,00   
Donaties Poppenkast optreden € 175,00   
Donaties Waagmeester € 100,00   

 Nog op deze rekening 
€ 

1.425,00   
     
     

  
NL37 INGB 0660 0731 
02 IN NL37 INGB 0660 0731 02 Uit 

Donaties De Zonneshop €     250,- Inschrijving Roparun € 3.345,- 
Donaties Semapro €  1.000,- Hotelovernachting Parijs €   526,40 
Donaties BQS-peter Knibbe €     100,- Collectebussen €     40,- 
Donaties Heuts automaterialen €     250,- Notariskosten €   376,31 
Donaties Poppenkast €     200,- Collectebussen €     18,- 
Gift Ruud Hellewegen €     500,- Mio fietsnavigatie €   147,65 
Lening Fam. Brans €     500,- Roparun loten €   500,- 
Kleine giften Door 31 personen totaal €     357,- Kleding Hoodies €   398,75 
 Parijs 23x€20,- €     460,- Kleding Hoodies €     95,70 
Inleg loten 23x€100,- € 2.300,-   

  € 5.917,-  
     
€5.447,81 

     
       
     
     
   Nog op deze rekening  € 469,69 
 
     

Beide rekeningen zijn in beheer van de Stichting PRETRunners en vallen onder 
toezicht van het bestuur. 
Hierbij dient gemeld dat de rekening NL37INGB0660073102 na sluiting boekjaar 
2017 inactief zal worden en dus afgesloten.  
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5.1   Nog te verwachte inkomsten PRETRunners 2018. 
 
Voor de Run 2018 zijn van enkele sponsoren nog de volgende toezeggingen binnen. 
 
RET ov-bedrijf Rotterdam en Hoofdsponsor                    € 5000,- 
De Gier takelbedrijf Rotterdam                                         € 2700,- 
 
 
 
Nog uit te voeren acties en hun verwachte opbrengsten op basis van ervaring eerdere jaren en 
ingeschat op 65% van de toenmalige opbrengsten. 
 
Statiegeld actie AH                                                                 €   450.- 
Dart toernooi                                                                           €   700,- 
Kerst inpakacties div locaties                                                 €   650,- 
Werving via multimedia                                                         €   500,- 
Mini Roparun basisschool                                                      € 1100,- 

 

 

 5.2   Beheer en besteding van het vermogen. 
 
Het beheer van het vermogen zal door de penningmeester en tenminste 2 bestuursleden 
worden uitgevoerd. 
Besteding van het vermogen zal geheel ten goede komen van de Stichting Roparun Palliatieve 
Zorg. 
Met die restrictie dat er een vermogen ter grootte van het inschrijfgeld en te kopen loten voor 
de deelname volgende editie zal worden behouden.    
 
Rotterdam 12-12-2017 
 
Het Bestuur 
 
Voorzitter                       Vicevoorzitter                   Secretaris   
F. van ’t Hoff                 M. Smeets                         M.D. Bostelaar 
 
Penningmeester             2e Penningmeester 
B. op den Kelder           J.L. Brans – Lauwers   
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