
Financieel jaarverslag 2020 S1ch1ng Run for Life  
Het team van 2020 bestond dit jaar uit maar liefst 21 renners. Vol goede moed ging het team van 
start, waarin werd nagedacht over sponsorac1viteiten en ook zonder deze ac1viteiten al veel geld 
werd opgehaald.  Gulle giFen van kennissen of van organisa1es die ons doel een warm hart 
toedragen.  

In maart 2020 ging het Corona-virus een steeds grotere rol spelen in de samenleving en daarmee ook 
in de voorbereidingen van Team 2020. De dona1es liepen terug, sponsorac1viteiten konden niet 
doorgaan en de Dam tot Damloop, waar we ook dit jaar weer met een groot team stonden 
ingeschreven, werd geannuleerd. En toen kwam in juni 2020 het bericht dat wij allemaal vreesden 
maar wel verwachMen, ook de New York Marathon werd geannuleerd. Sinds dit bericht kwamen er 
geen nieuwe dona1es meer binnen. 

Gelukkig is er een groot deel van het team die bij de volgende edi1e, in 2021, alsnog meedoet. Deze 
deelnemers nemen hun dona1es mee, waardoor er al € 9.036,69 op de teller staat voor de edi1e van 
het jaar 2021. Elf van de 21 deelnemers hebben besloten niet deel te gaan nemen in 2021.  

Er zal door ons wederom 350,- euro op de rekening achtergelaten worden voor het toekoms1ge Team 
2021. Wij hebben van team 2019 ook 350,- euro overgedragen gekregen. 

Om de website ac1ef te houden en om onze dona1es 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 4-8.  

Uiteindelijk heeF dit geresulteerd in een totaalbedrag van € 2.532,86 voor KWF Kankerbestrijding.  
Dit resultaat is uiteraard een stuk lager dan de jaren hiervoor, maar de omstandigheden zijn dan ook 
volledig anders. Wij zijn blij en trots dat wij dit jaar toch een bedrag kunnen doneren aan KWF 
Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding loopt dit jaar veel dona1es mis doordat er veel minder 
liefdadigheidsac1es worden georganiseerd en op deze manier kunnen wij toch iets bijdragen. Wij 
hopen vooral volgend jaar weer te kunnen knallen! 

Mochten er vragen zijn of mocht iemand de behoeFe 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 s1ch1ng open 
en transparant zijn in alles, ook in onze financiën!  

Hartelijke groet, namens het bestuur van S1ch1ng Run for Life Team 2020,  

Marieke Verheij – Penningmeester 



Financieel overzicht 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Overgedragen startbedrag door Team 2019 350,00

Inkomsten

2 Bruto-inkomsten dona1es 11.998,43

3 BUNQ rente 27,01

Totale inkomsten 2020 12.025,44

Totaalbedrag incl. overdracht 2019 12.375,44

Uitgaven 

4 BUNQ bank -121,58

5 Sisow uitgaven 2020 -26,10

6 Website -145,05

7 Facebook promo1e -40,00

8 Overig -16,96

Totale uitgaven 2020 -349,69

9 NeMo dona1es van alle lopers die mee gaan naar Team 2021 -9.036,69

10 Startbedrag voor Team 2021 -350,00

11 Sisow-uitgaven 2021 -106,20

Totaal over te dragen bedrag Team 2021 9.492,89

12 Dona1e aan KWF Kankerbestrijding 2.532,86

Eindbalans 2020 0



 
Toelich;ng op het financieel overzicht 2020  

1. Startbalans 2019: het overgedragen bedrag van jaar 2019. Dit bedrag (normaliter 350,-) wordt 
jaarlijks overgedragen om kosten voor de website, bank, etc. die tussen de marathon (november) 
en de installa1e van het nieuwe bestuur (februari/maart) vallen te dekken.  

2. Het totaal aan sponsoropbrengsten dat via Sisow (onze iDeal applica1e) ontvangen is. Dit betreF 
de bruto dona1es waarop de kosten zoals vermeld onder ‘5’ en ‘11’ in mindering gebracht zijn.  

3. Het totaal aan rente van de rekening bij de BUNQ bank 

4. Gemaakte kosten voor de in stand houding van de rekening bij de BUNQ bank (€ 9,99 per maand 
+ € 0,10 per betaling) 

5. Het bedrag dat ingehouden is van de sponsoropbrengsten via de dona1epagina door iDeal 
applica1e Sisow (€ 0,45 per transac1e). Hierbij zijn alleen de Sisow-kosten voor Run for Life team 
2020 gerekend. 

6. BetreF kosten gemaakt voor het ac1ef houden van de Run for Life website.  

7. Kosten voor Facebook-adverten1es 

8. Overige gemaakte kosten voor enkele bedank-cadeautjes. 

9. NeMo-dona1es van de 10 deelnemers die hebben aangegeven zich bij Run for Life team 2021 te 
willen voegen.  

10. Over te dragen bedrag om team 2021 financieel te ondersteunen in de eerste maanden na 
installa1e van het bestuur.  

11. Het bedrag dat ingehouden is van de sponsoropbrengsten via de dona1epagina door iDeal 
applica1e Sisow (€ 0,45 per transac1e). Hierbij zijn alleen de Sisow-kosten voor Run for Life team 
2021 gerekend. 

12. Over te dragen dona1e aan KWF Kankerbestrijding.


