
Samenvatting van het Bestuur 
 
Vergeleken met afgelopen jaren, kon Team 2019 worden omschreven als klein maar fijn. Ondanks dat we 
een grote wervingsactie op touw hadden gezet, bleef ons clubje steken op 6 renners die het aandurfde 
om op 3 november 2020 aan de start te verschijnen van de 49ste New York City Marathon. Dit kleine 
deelnemersaantal heeft de pret zeker niet gedrukt, we hebben het juist ook allemaal als erg fijn ervaren 
dat we elkaar daardoor wat beter konden leren kennen. Ook het bedrag dat we uiteindelijk aan KWF 
Kankerbestrijding kunnen doneren heeft niet te veel geleden onder ons bescheiden team, met een bedrag 
van €22.163,21 zijn we trots dat we als team de grootste gemiddelde donaties per renner (€3.693,87) ooit 
hebben gehaald! 
 
We blikken met elkaar terug op een geweldig jaar dat begon met de veel gezellige teambuilding uitjes. 
We liepen de mooie N70 trail in Nijmegen, verlegde onze sportieve grenzen richting de Jeu de Boules en 
wisten binnen het uur uit een Weertse escape room te ontsnappen. Ook was er ruimte om een paar leuke 
kroegen op te zoeken voor (al dan niet alcoholvrije) biertjes.  
 
Op 22 september 2019 was de eerste gelegenheid om gezamenlijk de wedstrijdspanning op te zoeken 
met deelname aan de Dam tot Damloop. Met een team van in totaal 16 deelnemers deden we mee met 
de iconische 10 mijl van Amsterdam naar Zaandam. We waren blij om als goede doel vroeg van start te 
mogen. Wij waren al aan het natafelen in het café in Zaandam met het team van KWF Kankerbestrijding 
toen we te horen kregen dat de laatste waves door het warme weer niet van start konden gaan. Gelukkig 
hebben alle deelnemers van ons team lekker kunnen lopen en de finish bereikt. 
 
Een ander hoogtepunt van ons jaar was het sponsordiner in ons Run for Life pop-up restaurant. We 
hadden hiervoor een prachtige ruimte bij Roeivereniging Willem III en een heuse chef wilde ons in de 
keuken bijstaan om een lekker driegangenmenu uit te kunnen serveren aan onze vrienden en familie. Het 
was een erg geslaagde avond. We ontvingen veel lof van onze gasten over het lekkere menu (waarvoor 
alle credits de chef toekomen) en omdat we veel van de ingrediënten gesponsord hadden weten te krijgen 
kon een flink aandeel van de inleg van onze restaurantbezoekers direct in onze spaarpot voor KWF 
Kankerbestrijding. 
 
De klap op de vuurpijl was natuurlijk de reis naar New York City en de marathon zelf. We hadden als team 
een fijn hotel in Lower Manhattan vanwaar we de stad hebben kunnen verkennen, de marathon expo 
hebben bezocht en onze eigen pastaparty hebben georganiseerd de avond voor de grote dag. De 
weersomstandigheden op 3 november konden niet beter, het was lekker fris met een zonnetje en weinig 
wind. In alle vroegte vertrokken we met de Staten Island ferry naar de starting village waar we met elkaar 
wachtten op dat verlossende startschot. Alle renners hebben goed gelopen en zijn met veel trots de 
finishlijn in Central Park gepasseerd.  
 
Run for Life Team 2019, ontzettend bedankt voor jullie tomeloze inzet dit jaar en jullie bijdrage aan deze 
prachtige ervaring. We mogen trots zijn op het resultaat dat we hebben neergezet! 
 
Hartelijke groet, namens Stichting Run for Life Bestuur Team 2019, 
 
Annelieke van den Berg - Voorzitter 
 

 



Financieel jaarverslag 2019 Stichting Run for Life 

Het kleinschalige team van 2019 bestond weliswaar maar uit 6 renners, toch is het op financieel gebied 
een erg goed jaar geweest voor Stichting Run for Life. Zo is het op voorhand gestelde doel van €6.000,- 
aan sponsoropbrengsten door deze renners met speels gemak behaald met een totaal van € 16.813,92. 
Een resultaat om met elkaar erg trots op te zijn!  

Traditiegetrouw hebben wij dit jaar ook weer deelgenomen aan de Dam tot Damloop. Het aantal 
inschrijvingen was ten opzichte van vorig jaar wat teruggelopen, maar desondanks is er door onze 24 
enthousiaste en toegewijde lopers nog een mooi bedrag van € 2.990,74 opgehaald voor KWF 
Kankerbestrijding (na aftrek van de kosten voor de startbewijzen).  

Daarnaast was ook het Run for Life sponsordiner een zeer geslaagde avond voor iedereen die daarbij 
betrokken was en bleek daarbovenop ook nog een lucratieve bron van sponsoropbrengsten. Trots maken 
wij bekend dat er voor het verzorgen van dit succesvolle diner maar liefst € 1.296,27 aan donaties is 
opgehaald (na aftrek van alle kostenposten). 

Verder zijn er inkomsten gegenereerd door gulle giften van organisaties die ons doel een warm hart 
toedragen of waar wij d.m.v. shirtsponsoring een tegenprestatie aan hebben kunnen leveren. Dit 
resulteerde uiteindelijk in een extra € 1.884,65 voor KWF Kankerbestrijding. Kosten voor de productie van 
de shirts zijn verantwoord in onderstaand overzicht onder post 7. 

Er zal door ons wederom 350,- euro op de rekening achtergelaten worden voor het toekomstige Team 
2020. Wij hebben van team 2018 daarentegen 356,98 overgedragen gekregen (in tegenstelling tot de 
gespecificeerde 350,-), waardoor wij een extra 6,98 toe kunnen voegen aan ons eindtotaal. 

Om de website actief te houden, emailadressen te faciliteren voor het bestuur en om onze donaties te 
kunnen ontvangen en verwerken hebben wij zoals ieder jaar bepaalde andere kostenposten voor lief 
moeten nemen. Deze gemaakte kosten van dit kalenderjaar zijn verantwoord in onderstaand overzicht 
onder posten 8-12. 

Dit jaar is door iedere deelnemer kenbaar gemaakt geen gebruik te willen maken van de cashback-regeling 
die onze stichting aanbiedt. Dit maakt dat er dit jaar geen sponsoropbrengsten geretourneerd zijn naar 
de deelnemers om een deel van de Reiskosten te dekken.  

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een totaalbedrag van € 22.163,21 voor KWF Kankerbestrijding. Dit 
mooie resultaat heeft onze verwachtingen overtroffen en maakt dat het wij als bestuur enorm trots zijn 
op onze selecte gemotiveerde groep renners van Team 2019 die zich enorm ingezet hebben om het jaar 
2019 een groot succes te maken.  

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 het bestuur van Stichting Run for Life Team 2019,  

Elrik Maat – Penningmeester 

 
 
 



 Financieel overzicht 2019   
       

1. Overgedragen startbedrag door Team 2018 356,98 

       
 Inkomsten     

2. Bruto-inkomsten donaties   16813,92 
3. Dam tot Damloop    2990,74 
4. Run for Life diner    1296,27 
5. Shirtsponsoring    750,00 
6. Overig     1134,65 

       
 Totale inkomsten 2019   22985,58 

 Totaalbedrag incl. overdracht 2018   23342,56 

       
 Uitgaven      

7. T-shirts     -287,5 
8. BUNQ bank     -62,64 
9. Sisow     -315,86 

10. Website     -70,19 
11. Google     -24,79 
12. Overig     -68,37 

       
 Totale uitgaven 2019     -829,35 

       
13. Totaal over te dragen bedrag 2020     -350,00 

       
14. Eindbalans 2019 voor donatie    22163,21 

 Donatie aan KWF Kankerbestrijding   22163,21 

       
 Eindbalans 2019    0 

 
 

Toelichting op het financieel overzicht 2019 

1. Startbalans 2018: het overgedragen bedrag van jaar 2018. Dit bedrag (normaliter 350,-) wordt 
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. Het totaal aan sponsoropbrengsten dat via Sisow (onze iDeal applicatie) ontvangen is. Dit betreft 
de bruto donaties waarop de kosten zoals vermeld onder ‘9’ Sisow later in mindering gebracht 
zijn. 

3. De netto-opbrengst van de Dam tot Damloop (door deelnemers opgehaalde sponsoropbrengsten 
minus de noodzakelijke kosten voor startnummers). 

4. De netto-opbrengst van het Run for Life sponsordiner (door gasten ingelegde sponsorbedrag 
minus de gemaakte kosten voor aangeschafte producten voor het diner) 



5. Betreft de donatie voor shirtreclame tijdens de Dam tot Damloop van Sorgente B.V.  

6. Extra inkomsten verkregen via giften van de ING en Albert Heijn. 

7. Uitgave voor de productie van de shirts die als tegenprestatie dienden voor de donatie 
gespecificeerd onder ‘5’.  

8. Gemaakte kosten voor de in stand houding van de rekening bij de BUNQ bank.  

9. Het bedrag dat ingehouden is van de sponsoropbrengsten via de donatiepagina door iDeal 
applicatie Sisow (€ 0,45 per transactie) 

10. Betreft kosten gemaakt voor het actief houden van de Run for Life website.  

11. Aftrekpost voor het beheren van de emailadressen van Run for Life (@anyc.nl domein).  

12. Overige gemaakte kosten voor het aanvragen van een uittreksel van het handelsregister, het 
behoud van de gravity forms licentie en het worldline lidmaatschap.  

13. Over te dragen bedrag om team 2020 financieel te ondersteunen in de eerste maanden na 
installatie van het bestuur.  

14. Over te dragen donatie aan KWF Kankerbestrijding. 

 


