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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2016 – 2017 van de Stichting Almeloopers.
De Stichting Almeloopers is een stichting die zich richt op het doen van uitkeringen aan goede doelen.
Vanzelfsprekend is de naam gekoppeld aan de stad Almelo, de stad die we middels deze stichting willen
promoten. De stichting is ontstaan nadat de initiatiefnemers een aantal keren aan de Roparun hebben
deelgenomen.
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij
mensen in teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen
met kanker.
Teneinde de deelname aan de Roparun, de fondsenwerving (in het algemeen) en het mogelijk initiëren van
andere activiteiten te faciliteren, te continueren en te professionaliseren is de Stichting Almeloopers
opgericht.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting via
stichting@almeloopers.nl

2. Algemene informatie
De Stichting Almeloopers is opgericht op 24 mei 2011 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 52815285.
De statutaire doelstelling luidt:
Uitkeringen doen aan goede doelen door middel van o.a. het faciliteren van sportteams en het ondernemen
van activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan goede doelen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting wordt bestuurd door een bestuur van vijf personen. In het boekjaar 2016-2017 bestaat het
bestuur uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Corine Steggink, voorzitter
Gerwin Peper, penningmeester
Alette Wolthuis, secretaris
Bert te Hennepe
Ben Kamphuis

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Het bestuur heeft in het boekjaar 2016-2017 zes keer vergaderd.

3. Beleid en strategie
Het beleid van de Stichting Almeloopers is in de eerste plaats erop gericht sponsoren, donateurs en derden
de zekerheid te bieden dat op een verantwoorde wijze geld bijeengebracht wordt ten behoeve van goede
doelen en dat er geen geld ‘aan de strijkstok blijft hangen’ .
Er is inmiddels al negen keer deelgenomen aan de Roparun waarvoor inmiddels al veel geld bijeen is
gebracht.
Naast het faciliteren van een team dat jaarlijks aan de Roparun deelneemt, kunnen ook andere initiatieven
voor fondsenwerving worden gestart.
Vooralsnog ligt de focus van de stichting op de Roparun, waarbij naast de jaarlijkse deelname met een team
de doorkomst door Almelo eveneens een belangrijk aandachtspunt is geworden.
In 2012 is – naast de bestaande route Parijs-Rotterdam - een tweede Roparun route geïntroduceerd, deze
loopt van Hamburg naar Rotterdam. De route loopt ook door Almelo, wat voor de Stichting Almeloopers
aanleiding is geweest een zogenaamd ‘doorkomstfeest’ te gaan organiseren: het feestelijk inhalen van alle
teams (Roparun Cityfestival danwel Doorkomst Almelo).
Jaarlijks wordt door de deelnemende teams van de twee routes, Parijs – Rotterdam en Hamburg –
Rotterdam de stad met de beste doorkomst (waar werd het mooiste feestje gevierd) gekozen.
Inmiddels heeft Almelo zes keer een prijs in ontvangst mogen nemen:
-

2012: eerste prijs (€ 50.000,00, te besteden aan palliatieve zorg in en rond Almelo)
2013: eerste prijs (idem)
2014: eerste prijs (idem)
2015: tweede prijs (€ 25.000,00)
2016: derde prijs (€ 12.500,00)
en in 2017: tweede prijs (€ 25.000,00)

De 1e prijs bestond uit een wisselbeker en een geldbedrag van € 50.000,- te besteden aan palliatieve zorg in
en rond Almelo. De wisselbeker – behorende bij de eerste prijs - heeft telkens bij de receptie van het
stadhuis van Almelo gestaan.
In 2016 heeft het (nieuwe) bestuur met betrekking tot de toekomst van de stichting het volgende besloten:
-

Op korte termijn wil men de naamsbekendheid in Almelo vergroten en de eigen organisatie in de
basis nog beter neerzetten, professionaliseren en stabiliseren;
Op lange termijn willen we onze expertise beschikbaar stellen voor andere (lokale) doelen en hierin
faciliteren en begeleiden.

4. Projecten
Jaarlijks maakt het bestuur van de Stichting Almeloopers een jaarplan waarin het volgende wordt
vastgesteld:
1.
2.
3.
4.

Doel(en) welke het desbetreffende jaar zal/ zullen worden gesteund
Benoeming van projectgroep(en)
Benoemen van eventuele alternatieve wijzen om fondsen te verwerven
Communicatieplan

Het doel dat het verslagjaar (2016-2017) werd gesteund was wederom de Roparun.
De projectgroepen zijn:
A. team Almeloopers (Roparunteam 260);
B. projectgroep voor de Doorkomst (ook wel Roparun Cityfestival);
C. communicatiegroep.

A. Het team Almeloopers 2017 (team 260) bestond uit in totaal 28 deelnemers.
Het enthousiaste en gedreven team bestond uit acht lopers en vier fietsers in twee groepen. De
lopers en fietsers werden daarbij ondersteund door een team verzorgers, cateringmedewerkers,
chauffeurs en fysiotherapeuten. Dit team werd aangevoerd door ervaren teamcaptain Ben
Kamphuis.
Activiteiten:
In de periode voor de Roparun is men druk geweest met sponsorgelden inzamelen en lotenverkoop
tijdens diverse evenementen en op verschillende locaties.
In 2017 is voor de tweede maal met veel succes een huis-aan-huis-collecte georganiseerd.
Andere succesvolle activiteiten waren de sponsorloop, een theatervoorstelling in het Twents (twee
voorstellingen) en de broodjesverkoop op een middelbare school.
Ook verleende het Almeloopersteam hand- en spandiensten bij de Almelo Allee (september 2016).
B. De projectgroep voor de Doorkomst / Roparun Cityfestival
met daarin diverse coördinatoren voor de verschillende onderdelen (muziek, bogen/versieringen,
vergunning, vrijwilligers, Hotel Almelo etc).
Activiteiten:
Verschillende personen hebben ten behoeve van de Doorkomst (sponsor)gelden ingezameld (met
name bij de horeca) en daarnaast diensten en goederen in natura ontvangen.
De vergaderingen van de projectgroep Doorkomst werden geleid door Gerdijanne Leestemaker.
De coördinatoren werden op de dag van de Doorkomst (Eerste Pinksterdag 2017) bijgestaan door
een grote groep vrijwilligers.
Bert te Hennepe, die de vergunningen regelde en het Veiligheidsplan opstelde, was daarbij ook
verantwoordelijk voor de verkeersregelaars.
Het wijzigen van de route bracht nieuwe mogelijkheden: onze prachtige Almelose Gravenallee werd
– met toestemming van de graaf – omgedoopt tot Laan van Bezinning. De Roparunteams ontvingen
bij het begin van de Gravenallee bedankjes van kankerpatiënten en er werden tasjes met o.a.
stoepkrijt uitgereikt, waarmee de teams namen konden schrijven op het asfalt. Er was stemmige

livemuziek in de Gravenallee. Na deze bezinning barste in de Oranjestraat het feest los dankzij de
serviceclub De Lions. Via een oranje loper kregen de Roparunners een warm en muzikaal welkom.
Op de Koornmarkt stond een speaker met DJ en op het Amaliaplein was het inmiddels zeer bekende
feest van DJ’s André en André.
Onze eigen banners en borden (foto’s verkregen via de landelijke Roparunstichting) werden weer
geplaatst.
Hotel Almelo werd gerund door Wim de Boer plus team. In het voormalige GGD-gebouw hebben
ongeveer 25 teams van de Roparun een warm en droog onderdak gevonden. Er werd gekookt,
gemasseerd, geslapen en gedouched.
Ook na terugkomst uit Rotterdam waren vele Almeloopers bezig om alle materialen in de
opslagruimte te plaatsen en de grote bus te ‘ontmantelen’.
C. De communicatiegroep:
De digitale nieuwsbrief – waarmee in 2016 werd gestart – kreeg in 2017 een vervolg. De nieuwsbrief
verschijnt vier keer per jaar. Door deze nieuwsbrief worden sponsoren, deelnemers en vrijwilligers
op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Almeloopers.
Overige communicatie en PR-activiteiten:
De website werd adequaat bijgehouden door Hans Staal en Jasper Smit.
Andere communicatie-uitingen, zoals Facebookpagina’s (Almeloopers en Roparun City Festival) en
Twitter, werden door diverse personen verzorgd.
Mede dankzij Almelooper (en journalist) Marion Wesselink verschenen er met name in het Almelo’s
Weekblad zeer geregeld artikelen over de Almeloopers.
Overige activiteiten
Op 17 mei 2017 werden er in het stadhuis van de Gemeente Almelo (tegoed)cheques uitgereikt door
Wethouder Irene ten Seldam en Burgemeester Arjen Gerritsen ter waarde van in totaal € 37.500,00
aan diverse lokale goede doelen, zoals:
A. Hospice ’t Nieuwland: bijdrage opleidingskosten post-HBO-opleiding Palliatieve Zorg voor een
verpleegkundige binnen het hospice, bedrag van € 3.900,00;
B. Evenmens (informele zorg voor elkaar, voorheen Vrijwillige Thuiszorg Overijssel):
Hulpmiddelen (= bordspel en kaartjes) t.b.v. communicatie palliatieve zorg, bedrag van € 767,50.
C. Hospice Het Meulenbelt: bijdrage voor een aangepaste lig-rolstoel zodat (terminale)
kankerpatiënten ook naar buiten kunnen, bedrag van € 7.000,00;
D. Stichting Inloopcentrum Almelo ‘in oprichting’: bijdrage voor de inrichting, in totaal € 26.000,00.
De avond werd geleid door teamcaptain Ben Kamphuis, die – nadat alle cheques waren uitgereikt –
zelf het middelpunt werd en verrast werd met een stedelijke onderscheiding voor zijn inspanningen.
Van de burgemeester ontving hij namelijk de Almelospeld.
Tot slot was 2017 voor ons ook het jaar waarin onze stichting de ANBI-status kreeg van de
Belastingdienst. Hierdoor is het fiscaal aantrekkelijker om giften te doen aan de Stichting
Almeloopers. We danken Hans Staal voor zijn inspanningen hiervoor.

5. Financiën
De stichting Almeloopers houdt geen onderneming in stand en valt derhalve onder de eenvoudige
regelgeving. De wet stelt in dit kader slechts globale en ‘normale’ eisen ter zake de jaarrekening.
Deze eisen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er moet een balans worden opgesteld
Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld
Er moet een toelichting bij 1. en 2. worden opgesteld
Elk bestuurslid moet de jaarrekening ondertekenen
Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren
Voor de controle van de jaarrekening bestaan geen wettelijke voorschriften

Over het boekjaar dat loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 is geen balans opgesteld
aangezien de Stichting Almeloopers naast het banktegoed geen eigendommen heeft.
Daarnaast heeft de Stichting Almeloopers geen schulden casu quo zijn er geen verplichtingen aangegaan die
tot schulden kunnen leiden.
Het overzicht en verantwoording over het boekjaar 2016-2017 is opgemaakt onder verantwoordelijkheid
van de penningmeester (zowel voor wat betreft het Team Almeloopers als de Doorkomst).
In de bestuursvergadering van 24 oktober 2017 is decharge verleend door het bestuur aan de
penningmeester voor het gevoerde financiële beleid.
De afgelopen negen jaren is er ruim 375.000 euro bijeengebracht ten behoeve van de Stichting Roparun
Palliatieve Zorg. Een resultaat waar we erg trots op zijn.
Onze dank gaat uit naar alle sponsors en degenen die ons op andere wijze hebben gesteund.

6. Vooruitblik 2017 - 2018
De samenwerking tussen de Almeloopers en de Almelo Allee werd uitgebreid in september 2017 met als
resultaat € 850,00 voor het Inloophuis.
In oktober 2017 werd bekend dat Almelo de tweede prijs had gewonnen als Doorkomststad op de route
Hamburg – Rotterdam.
De voorbereidingen voor de Roparun 2018 zijn alweer in volle gang, zowel door het team Almeloopers, de
Doorkomstorganisatie en de Communicatiewerkgroep.
Team 260 is wederom aangemeld voor de route Hamburg – Rotterdam.
2018 is voor het team Almeloopers het tiende jaar dat zij meedoet aan de Roparun en we hopen op een
bijzonder jaar.
2018 zal ook het jaar worden waarin het Inloophuis voor Kankerpatiënten – na lange voorbereiding –
eindelijk gerealiseerd zal worden. Mede dankzij de Doorkomstprijzen en de inspanningen van de
Almeloopers is een bedrag van € 75.000,00 toegezegd aan dit Inloophuis.
Deelnemers, vrijwilligers en sponsoren zullen weer in het zonnetje worden gezet tijdens de tweejaarlijkse
Dankzij jullie avond die voor het najaar 2018 op het programma staat.

Fundraising kent thans een enorme populariteit en wij zullen als stichting veel aandacht moeten schenken
aan het op een verantwoorde wijze ophalen van geld voor het goede doel.
Het grote aantal sponsoracties leidt tot verzadiging van de markt, teveel activiteit leidt tot ondoelmatigheid
en uiteindelijk tot irritatie bij sponsors, daarvoor zullen wij als bestuur moeten waken en in dat kader de
projectgroepen op een juiste wijze moeten aansturen.
Het belangrijkste echter is dat alle activiteiten op vrijwillige basis geschiedt; het bestuur wil vanaf deze plaats
een ieder die in het afgelopen jaar op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan onze succesvolle
activiteiten daarvoor heel hartelijk danken.

Almelo, december 2017.
Alette Wolthuis
Secretaris Stichting Almeloopers

