Financiële verantwoording 2017 Stichting Run for Life
Samenvatting van het Bestuur
Het marathonjaar 2017 van Run for Life begon in februari met de Kick-off van Team 2017: 14 enthousiaste
studenten en young professionals hadden zich ingeschreven om op 5 november aan de start te staan van de
New York City Marathon. Met een kleiner team dan voorgaande jaren, maar met net zoveel enthousiasme
gingen we aan de slag om met het lopen van de marathon zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF
Kankerbestrijding. Hoewel het inzamelen van het sponsorgeld voornamelijk een individuele
verantwoordelijkheid is, organiseert het bestuur (met hulp van het team) jaarlijks twee sponsoractiviteiten:
een Run for Life feest en deelname aan de Dam tot Damloop. Deelname aan de Dam tot Damloop was dit
jaar een groot succes met uiteindelijk een team van meer dan 40 renners en een prachtig bedrag (€7801,85)
dat is opgehaald. Daarnaast is er een goede basis gelegd voor de organisatie van de sponsoractiviteit, die
het voor het toekomstige bestuur wellicht mogelijk maakt om deze activiteit tot een nog groter succes te
maken.
Het bestuur van de stichting Run for Life wisselt jaarlijks met de start van een nieuw team. Dit heeft tot
gevolg dat o.a. de bankrekening jaarlijks moet worden omgezet. Dit bleek bij de bank ABN Amro een
moeizaam en lang proces. Na uitgebreid onderzoek, evaluatie van verschillende andere banken en overleg
met het bestuur van Team 2016, die aangebleven zijn als adviesorgaan, werd besloten over te stappen naar
een nieuwe bank: Bunq.
Op 5 november 2017 was het dan eindelijk het moment waar een jaar naartoe was geleefd: de dag van de
New York City Marathon. Een dag om niet te vergeten. Uiteindelijk hebben 13 renners van Run for Life de
finish gehaald (één renner kon vanwege een blessure de marathon helaas niet uitlopen). Emotioneel en
moe, maar zeer voldaan hebben we met elkaar en met alle supporters deze bijzondere prestatie gevierd.
Na terugkomst in Nederland zijn we, eerder dan voorgaande jaren, in november begonnen met de werving
van het nieuwe team via Social Media. In december hebben we een kleine interesse borrel gehouden voor
mogelijk geïnteresseerden in deelname aan Team 2018. Tijdens deze borrel waren ook een aantal renners
van Team 2017 aanwezig, zodat mogelijk geïnteresseerden ook de kans hadden om vragen te stellen over
onze ervaringen en de sfeer van een Run for Life Team konden proeven.
Op 5 januari 2018 sloten we het jaar officieel af tijdens de cheque overhandiging aan KWF Kankerbestrijding.
Voordat het bedrag wordt overgemaakt, vindt er nog een controle van de balans door de vorige
penningmeester en één van de oprichters van Run for Life plaats. Ruim €30.000,- konden wij doneren ten
behoeve van onderzoek naar en bestrijding van kanker, een prachtig bedrag gezien het kleinere team. De
afgelopen jaren is de stichting enorm gegroeid en elk jaar zet het nieuwe bestuur weer kleine stappen om
de stichting nog meer te ontwikkelen. Om toekomstige besturen een goede basis te geven zodat de goede
lijn kan worden voortgezet, besloten wij een zogeheten draaiboek op te zetten. Daarnaast besloten wij, net
als het bestuur van Team 2016 dat voor ons heeft gedaan, aan te blijven als (vrijblijvend) adviesorgaan voor
het toekomstige bestuur.
Het was een bijzonder jaar met een geweldige groep renners. Wij zijn ontzettend trots op ons team, het
werk dat wij met elkaar hebben mogen doen en natuurlijk het geweldige resultaat dat wij als team hebben
neergezet. Bedankt voor deze prachtige ervaring!
Hartelijke groet,
Stichting Run for Life
Bestuur Team 2017

Financieel jaaroverzicht 2017
Met een bescheiden aantal van 14 renners, stelden wij als doel minimaal €14.000,- op te halen
voor KWF Kankerbestrijding. Toen dat aan het einde van de rit een ruime €32.000,- bleek te zijn,
waren wij dan ook enorm trots op het hele team. Het merendeel van de donaties is via Sisow – een
websiteapplicatie die het mogelijk maakt om iDEAL toe te voegen aan websites – gedoneerd. Het
restant is gedoneerd via directe bankoverschrijvingen.
De kosten zijn iets boven de €1900,- uitgekomen. Ongeveer een derde hiervan is toe te schrijven
aan de kosten voor de iDEAL applicatie; De kosten per gedoneerde euro via deze applicatie zijn
klein, net iets boven de €0,01. Er is iets bijgelegd op de Dam tot damloop (€285,75), dat
ruimschoots is gecompenseerd door ingezamelde donaties voor die dag . Kosten voor Google (oa.
zoekmachine en e-mailadressen) en bankkosten komen samen op ruim €800,-. En tot slot hebben
we dan nog de overige kosten, €245,83. Hierin zitten onder andere de kosten voor het
sponsorfeest, de kosten voor de website en de kosten voor de werving van Team 2108.
Wij hebben besloten om wederom €350,- te laten staan voor Team 2018, zoals wij ook aan het
begin van ons jaar kregen. Uiteindelijk houden wij dan een prachtig bedrag over van in totaal
€32.012,64 dat aan KWF Kankerbestrijding gedoneerd is. Dit is ruim twee keer zo veel als het
minimale doel dat gesteld was!
Kortom, als bestuur en als penningmeester, zijn wij enorm trots op Team 2107!
Mochten er vragen zijn of mocht iemand de behoefte hebben om onze P&L eens in te zien, neem
dan gerust contact op met het huidige bestuur via bestuur@anyc.nl. We willen met onze stichting
open en transparant zijn in alles, ook in onze financiën!
Hartelijke groet,
D.C. van Trier – Penningmeester Team 2017

1)

Startbalans 2017

€ 350,00

2)

Extra marketing vanuit 2016

€ 233,39

Inkomsten
3)

Inkomsten donaties bruto

€ 33.771,63

Totale inkomsten 2017

€ 33.771,63

Totaal van inkomsten + resultaat voorgaande jaren

€ 34.355,02

Kosten
4)

Sisow / iDeal applicatiewebsite

€ 627,97

5)

Dam tot damloop

€ 285,75

6)

Google

€ 723,90

7)

Bank

€ 108,93

8)

Overig

€ 245,83

€ 1.992,38

Totale kosten 2016

Over te dragen resultaat
9)

Resultaat voorgaande jaren

€ 350,00

€ 350,00

Totaal over te dragen resultaat

€ 32.012,64

Balans 2017 voor donatie

10
)
Donatie KWF Kankerbestrijding

Eindbalans 2017

€ 32.012,64

€ 0,00

Toelichting op de cijfers
1) Startbalans 2016: het overgedragen resultaat van Team 2016. Deze kosten worden jaarlijks
overgedragen om kosten voor de website, bank, etc. die tussen de marathon (november)
en de installatie van het nieuwe bestuur (februari/maart) vallen, te dekken.
2) Extra marketing vanuit 2016: Aangezien het nieuwe Run for Life Team begin 2017 nog

weinig aanmeldingen had, heeft Team 2016 wat extra geld beschikbaar gesteld om nieuwe
teamleden te werven.
3) Inkomsten donaties bruto: alle ingekomen donaties. Variabele kosten voor de iDEAL

applicatie op de website moeten hier nog vanaf om tot de netto donaties te komen.
4) Sisow / iDEAL applicatie website: kosten voor het gebruik van de iDEAL plugin op de

website, waarmee een ruime meerderheid van de transacties is verricht. De variabele
kosten per transactie bedragen €0,40.
5) Dam tot Damloop: ieder jaar doet Run for Life mee aan de Dam tot Damloop. Als generale

repetitie voor de New York City Marathon 2 maanden later, maar ook als groepsactiviteit,
om sponsoring op te halen en ook renners voor het jaar erop te werven. De kosten voor
tickets voor goede doelen liggen bijna 2x zo hoog als de kosten voor reguliere tickets van
de Dam tot Damloop (€49,00 vs. €25,00). Er zijn kosten gemaakt doordat uiteindelijk enkele
tickets over bleven, door bijvoorbeeld blessures en we daar geen vervanging voor hebben
gevonden. De kosten die zijn gemaakt, worden (ruimschoots) gecompenseerd met het
sponsorgeld dat door vrienden en familie van de renners is opgehaald.
6) Google: kosten voor de zoekmachine, e-mail adressen van het bestuur en marketing. Door

de e-mail adressen beperkt te houden, kunnen de kosten gedrukt worden. Tevens is het
onze aanbeveling naar volgend jaar om uit te zoeken of er voordeligere manieren zijn om
opslag ruimte en e-mail adressen te hebben.
7) Bank: kosten voor het hebben van een rekening courant. Dit jaar zijn we overgestapt naar

een voordeligere bank; Bunq. Daarmee verwachten we ook dat de kosten komend jaar nog
lager komen te liggen.
8) Overig: kosten voor o.a. de website en attributen voor het sponsorfeest
9) Resultaat voorgaande jaren: over te dragen resultaat aan Team 2018. Dit bedrag is gelijk

aan het bedrag onder ad 1), wat wij van Team 2016 hebben gekregen.
10) Donatie KWF Kankerbestrijding: het uiteindelijke bedrag dat is overgemaakt naar KWF

Kankerbestrijding.

