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Voorwoord
De Stichting Runningteam De F!TFabriek is een stichting die zich richt op het doen van uitkeringen
aan goede doelen. 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 Runningteam De F!TFabriek. 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. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting via
info@runningteamdefitfabriek.nl

1. Algemene informatie
De Stichting Runningteam De F!TFabriek is opgericht op 3 oktober 2019en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 76027848.
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 drie personen. Thans bestaat het bestuur uit:
1. Niels Quispel, voorzitter
2. Ursula van Hilten, penningmeester
3. Victor Besters, secretaris

2. Beleid en strategie
Het beleid van de Stichting Runningteam De F!TFabriek is in de eerste plaats 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’.
Vooralsnog ligt de focus van de stichting op de deelname aan de Roparun.
In 2019 heeft het bestuur met betrekking tot de toekomst van de stichting het volgende besloten:
Voorbereidingen treffen voor de Roparun 2020.
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3. Projecten
Jaarlijks maakt het bestuur van de Stichting Runningteam De F!TFabriek een jaarplan waarin
het volgende wordt vastgesteld:
1. Doel(en) welke het desbetreffende jaar zal/ zullen worden gesteund
2. Benoeming van projectgroep(en)
3. Benoemen van eventuele alternatieve wijzen om fondsen te verwerven
4. Communicatieplan
Het doel dat het komend jaar wordt gesteund is de Roparun.
De projectgroepen zijn:
A. Runningteam de F!TFabriek (Roparunteam 181);
B. Organisatie van acties.
C. Organisatie van route en faciliteiten onderweg.
D. Sponsoring.
A. Het Runningteam De F!TFabriek (team 181) bestaat uit in totaal 25 deelnemers.
Dit team bestaat uit ervaren Roparunners en nieuwe deelnemers. Met elkaar trachten zij in goede
conditie aan de start te verschijnen van de Roparun met een zo groot mogelijke opbrengst voor
stichting Roparun
B. De projectgroep acties organiseert verscheidene acties gedurende het aankomende jaar.
C. De projectgroep route en faciliteiten onderweg zal zich bezig houden met het uitzetten van de
route vanaf Parijs naar Rotterdam. En ervoor zorgen dat er onderweg faciliteiten beschikbaar zijn
voor de lopers en fietsers om de Roparun te kunnen voltooien.

4. Financiën
De stichting Runningteam De F!TFabriek 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. Het overzicht en verantwoording over het boekjaar 2019-2020 wordt
opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester
Bestuurders zijn enkel gezamenlijk bevoegd voor het doen van betalingen.
We zamelen op verschillende manieren geld in waaronder o.a. de verkoop van loten uitgegeven door
de Stichting Roparun en het organiseren van verschillende workshops.
Fundraising kent thans een enorme populariteit en wij schenken als stichting veel aandacht 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 activiteit op
vrijwillige basis geschiedt. Het bestuur is onbezoldigd.
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