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Toelichting 

Naam Stichting 
Stichting Team274Veenendaal 
 
Oprichtingsdatum 
De stichting is opgericht op 1 september 2016. 
 
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer (RSIN) 
Het RSIN van de Stichting is: 8566.86.220 
 
Bezoekadres 
Het bezoek- en postadres van de Stichting is: 
Winterkoning 32 
3911 ET  Rhenen 
 
Bestuur 
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen: 
1. de heer Jacobus Gerardus Cornelis de Groot, als voorzitter 
2. de heer Frank Odding, als secretaris 
3. mevrouw Aartje Hendrika Schoeman , als penningmeester 
 
Doel Stichting 
1. De stichting heeft als doel: het met een team deelnemen aan het jaarlijkse estafette loop 

evenement van Parijs of Hamburg naar Rotterdam, genaamd de Roparun, waarmee geld 
ingezameld wordt voor palliatieve zorg voor mensen met kanker en het verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van 
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk 
 
Geld verwerving 
De stichting verwerft gelden door het verzamelen van sponsors (zowel particulieren als bedrijven). 
Daarnaast organiseert de stichting activiteiten waarmee geld wordt ingezameld, waaronder 
bijvoorbeeld een collecte en (sport)evenementen waarvan het inschrijfgeld wordt gedoneerd aan de 
Roparun organisatie. Daarnaast betalen de leden van de stichting allen een inschrijfgeld. Dit 
inschrijfgeld en donatie van 1 of meer hoofdsponsors worden deels gebruikt om de kosten van de 
stichting te betalen. Deze kosten betreffen de kosten van de organisatie van de estafetteloop voor 
Team274. Alle overige verworven donaties gelden worden gedoneerd aan de Roparun organisatie. 
 
Beheer van het vermogen van de stichting 
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de Penningmeester. Alle geldstromen lopen via 
het bankrekeningnummer van de stichting. Doorlopend zal op de website van de stichting inzage 
worden gegeven van de ontvangen donaties en van de gemaakte kosten. Jaarlijks zal over het 
boekjaar (=kalenderjaar) een financieel overzicht (bestaande uit balans en een staat van baten en 
lasten) worden opgemaakt. Deze worden door het bestuur van de stichting vastgesteld en vervolgens 
door hen ondertekend. 
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Besteding van het vermogen van de stichting 
Het vermogen van de stichting (onder aftrek van de kosten van de organisatie van de estafetteloop 
voor Team274) zal volledig worden gedoneerd aan de Roparun organisatie.  
 
Beloningsbeleid 
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting 
heeft geen personeelsleden en steunt naast het Bestuur volledig op vrijwilligers. Niemand ontvangt 
een beloning voor de verrichte diensten voor de Stichting. 
 

Kalenderjaar/boekjaar versus ‘Roparun-jaar’ 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 januari t/m 31 december. Aangezien de Roparun jaarlijks 
plaatsvindt in het Pinksterweekeinde en het grootste deel van de ingaande en uitgaande 
geldstromen bestaan in de 4 maanden daaraan voorafgaand, geven de staat van baten en lasten over 
het afgelopen boekjaar en de balans per einde boekjaar steeds een beperkte inzicht in het bedrag 
dat aan de Roparun organisatie is afgedragen in het kader van de laatste afgeronde Roparun. Om 
deze reden zal er jaarlijks na afronding van de Roparun een overzicht op de website van de Stichting 
worden gepubliceerd waarin een overzicht zal worden gepresenteerd van de baten en lasten die 
direct samenhangen met de laatste Roparun. Dit overzicht zal voor eind augustus op de website 
worden opgenomen. 
 
Bestuursverslag over het boekjaar 2019 
Het saldo van het eigen vermogen per ultimo boekjaar 31 december 2019 licht afgenomen. Hierbij 
dienen de opmerkingen onder de voorgaande alinea echter in ogenschouw te worden genomen. 
 
Het team heeft er met editie Roparun 2019 voor gezorgd dat er in totaal een bedrag van EUR 29.829 
is ontvangen door de Stichting Roparun, zowel door afdrachten van Stichting Team274Veenendaal 
als ook door directe betalingen van sponsoren aan de Stichting Roparun. Hiermee is aan de 
doelstellingen voldaan. 
 
 
 
De handtekening van de Bestuursleden zijn opgenomen op de volgende pagina. 
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Ondertekening door bestuursleden: 

 

 

Datum: 30 juni 2020 

Handtekening: …………………………………….. 

 

Voorzitter: de heer Nelis Leppers 

 

 

Datum: 30 juni 2020 

Handtekening: …………………………………….. 

 

Secretaris: de heer René van Bergen 

 

 

Datum: 30 juni 2020 

Handtekening: …………………………………….. 

 

Penningsmeester: mevrouw Aartje Hendrika Schoeman 

 


