
Financiële verantwoording 2018 Stichting Run for Life 

Samenvatting van het Bestuur 

Het jaar van Run for Life team 2018 begon in februari met de Kick-off. Met 18 enthousiaste 
studenten en young professionals hadden wij het doel op 4 november 2018 de New York 
City marathon te lopen, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF 
Kankerbestrijding. De grootte van het team was vergelijkbaar met het voorgaande team en 
de hardloopervaring varieerde van een sprintje naar de trein tot eerder gelopen 
marathons.  

Naast de maandelijkse bijeenkomsten en het individueel werven van donaties organiseerde 
Team 2018 net als voorgaande jaren ook weer twee gezamenlijke sponsoractiviteiten: een 
Run for Life benefietfeest (ditmaal in de vorm van een succesvolle benefiet pubquiz) en de 
Dam tot Damloop. Ondanks de kou en harde regen hebben zo’n 40 hardlopers voor Run for 
Life de Dam tot Damloop gelopen. Ook deze renners hebben zich ingezet voor KWF 
Kankerbestrijding en een prachtige bijdrage geleverd aan het uiteindelijke bedrag dat 
team 2018 heeft weten in te zamelen. 

Eind oktober 2018 vertrokken we dan eindelijk naar New York voor hetgeen waar we het 
hele jaar voor hadden getraind: de New York City marathon. Met gezonde spanning stonden 
we op 4 november ’s morgens vroeg met z’n allen aan de start. Het was een prachtige dag 
met weersomstandigheden waar we alleen maar op hadden kunnen hopen. Helaas zijn er 
gedurende het jaar 3 renners afgevallen in verband met blessures, waardoor we 
uiteindelijk met 15 teamleden naar New York zijn afgereisd. Alle 15 renners hebben de 
marathon met verve uitgelopen; wat hebben we genoten van dit avontuur! Met z’n allen 
hebben we deze topprestatie goed gevierd en als echte New York marathon finishers nog 
enkele dagen van de Big Apple kunnen genieten. 

Teruggekomen in Nederland heeft iedereen het inzamelen van zijn of haar individuele 
sponsorgeld afgerond en zijn we begonnen met het werven van renners voor Team 2019. 
Ook werd de afronding van het bestuursjaar in gang gezet. Begin februari sloten we het 
jaar met Team 2018 officieel af met een borrel. Bij deze borrel waren tevens 
geïnteresseerden voor Team 2019 aanwezig en werden ervaringen gedeeld en vragen over 
deelname aan Run for Life beantwoord. Ook overhandigden wij deze avond een cheque van 
maar liefst €30.042,- (de toen voorlopige opbrengst van Team 2018) aan KWF 
Kankerbestrijding.  

Wij zijn ontzettend trots dat we dit jaar namens Run for Life wederom een prachtig bedrag 
hebben kunnen doneren om onderzoek naar en bestrijding van kanker mogelijk te kunnen 
maken. De renners van Team 2018 hebben zich geweldig ingezet voor dit goede doel. 
Hiermee is de stichting ook dit jaar – voor de achtste jaar op rij – weer succesvol geweest. 
De stichting blijft zich daarnaast verder ontwikkelen, met ieder jaar een nieuw bestuur. 
Wij zullen als bestuur, evenals de besturen van voorgaande jaren, aanblijven als 
(vrijblijvend) adviesorgaan voor het toekomstige bestuur.  

Wij willen Run for Life en Team 2018 bedanken voor de geweldige ervaring. Het was 
ontzettend gaaf om deze bijzondere prestatie met zijn allen neer te kunnen zetten en zijn 
dan ook hartstikke trots op het eindresultaat.  
 
Hartelijke groet, namens Stichting Run for Life Bestuur Team 2018 
 
Lois Daamen – Voorzitter 



Financieel jaaroverzicht 2018 Stichting Run for Life 

Met 18 inschrijvingen en een totaalbedrag van € 29.694 aan donaties heeft Team 2018 het 
doel van € 1.000 per marathonloper ruimschoots gehaald. Een schitterend resultaat waar 
het team trots op mag zijn! Om deze donaties binnen te halen stond Run for Life dit jaar 
voor een extra uitdaging: met 3 deelnemers die in het buitenland wonen had het team dit 
jaar een internationaal tintje. Er zijn daarom aanvullende kosten gemaakt om 
internationale en creditcardbetalingen op de donatiepagina mogelijk te maken. De kosten 
zijn onder punt 6 verantwoord. 

Net als voorgaande jaren liep Run for Life ook in 2018 weer de Dam tot Damloop. De 
opkomst lag in 2018 lager dan in voorgaande jaren maar door de inzet zo’n 40 renners 
heeft de Dam tot Damloop, na aftrek van kosten van de startnummers, € 2.397 voor KWF  
Kankerbestrijding opgebracht. 

Run for Life biedt alle deelnemers de mogelijkheid om via de ‘cashbackregeling’ een 
bedrag (maximaal 50% van het opgehaalde boven bedrag boven het minimum van € 1.000) 
terug te krijgen als vergoedingen voor de kosten van de marathonreis. Door Team 2018 is 
hier slechts beperkt gebruik van gemaakt. 

Als penningmeester wil in ik het bijzonder mijn dank uitspreken richting de renners die 
Run for Life in contact hebben gebracht met onze shirtsponsors. Hierdoor hebben wij een 
extra € 4.000 op weten te halen. De kosten voor het aanschaffen en bedrukken van de 
shirts zijn verantwoord onder post 9. 
 
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, namens Stichting Run for Life Bestuur Team 2018  
 
Tim Kamp – Penningmeester  



!  
Toelichting op het financieel overzicht 

1) Startbalans 2017: het overgedragen bedrag van jaar 2017. Dit bedrag 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) Betreft alle donaties die door de lopers van team 2018 zijn opgehaald. Het betreft alle 
bruto donaties die via de Sisow en de iDeal applicatie zijn gedaan. Hierop worden de kosten 
zoals vermeld onder ‘6. Sisow / iDealapplicatie website’ in mindering gebracht. 

3) De netto opbrengst van de Dam tot Damloop (door deelnemer opgehaalde sponsoring min 
noodzakelijke kosten voor startnummers). 

4) Sponsoropbrengsten voor shirtreclame bedragen € 2.500 (New York Marathon) en € 1.500 
(Dam tot Damloop). 

5) Cashback uitbetaald aan deelnemers Team 2018 

6) Betreft de kosten voor het gebruik van de iDeal applicatie via de donatiepagina (€ 0,45 per 
transactie) 

7) Betreft kosten voor het gebruik van de website en emailadressen van Run for Life 

8) Kosten BUNQ rekening Run for Life 

9) Betreft voornamelijk de kosten voor aanschaf en sponsorbedrukking van de shirts (€ 847) en 
diverse overige kostenposten. 

10) Over te dragen resultaat aan team 2019. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag onder 1. wat 
wij van team 2017 hebben gekregen. 

1 Startbalans 2018 (overgedragen uit 2017) 350€                     

Inkomsten
2 Inkomsten donaties bruto 29.694€         
3 Damloop 2.397€            
4 Shirtsponsoring 4.000€            

Totale inkomsten 2017 36.092€               

Totaal van inkomsten + resultaat voorgaande jaren 36.442€               

Uitgaven
5 Cashback -3.000€          
6 Sisow / iDeal applicatiewebsite -622€              
7 Google -75€                
8 Bank -59€                
9 Overig -966€              

Totale uitgaven 2018 -4.722€                

10 Totaal over te dragen resultaat -350€                   

11 Balans 2018 voor donatie 31.369€               

Donatie KWF Kankerbestrijding 31.369€               

Eindbalans 2018 -€                     



11) Betreft het totaalbedrag wat is overgemaakt door Run for Life aan KWF Kankerbestrijding.


