
                                          
 
Beleidsplan  
Stichting Move For Health - Hooglanderveen 
 
Inleiding 
  
Stichting Move For Health is een initiatief voortgekomen uit een aantal 
actieve leden van de hardloop groep verbonden aan healthclub Fit2Move in 
Hooglanderveen. In het najaar van 2015 is een team samengesteld welke 
mee gaat doen aan de Roparun. Het team is ingeschreven bij de Stichting 
Roparun Nederland als ‘team 201 Move For Health’. 
 
De Roparun is een estafetteloop 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. Ook wel een avontuur 
voor het leven genoemd. Dit laatste blijkt ook uit het motto wat al jaren is: 
“Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”. 
 
Er komt veel kijken bij het samenstellen van een team en het verwerven van 
de diverse financiële middelen om dit team van Parijs naar Rotterdam te 
krijgen en om daarnaast geld in te zamelen voor de Stichting Roparun en de 
Stichting Roparun Palliatieve Zorg die het event jaarlijks voor 425 teams 
organiseert.  
 
 
Om de organisatie hiervan in goede banen te leiden, is de Stichting Move 
For Health opgericht. Op 5 november 2015 is de akte van oprichting voor 
Stichting Move For Health ondertekend ten kantore van Trip Notarissen in 
Almere. 
  
 



Doelstelling  en doel van de stichting 
 
De Stichting stelt zich ten doel het inzamelen van geld ten behoeve van 
financiële ondersteuning van geregistreerde, gezondheid gerelateerde 
goede doelen, instellingen en evenementen in de ruimste zin van het woord. 
Waaronder begrepen maar niet beperkt, Stichting Roparun Palliatieve Zorg. 
 
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
 

• het organiseren van evenementen en activiteiten; 
• het deelnemen aan evenementen en activiteiten; 
• het verkopen van loten; 
• het binnenhalen van sponsorgelden. 

 
Met als tegenprestatie het meedoen aan de Roparun, welke jaarlijks wordt 
gehouden in het Pinksterweekend, door het voltallige team Move For 
Health. 
 
De Stichting verricht jaarlijks een donatie aan een algemeen nut beogende 
instelling, die een of meer doelen van de Stichting nastreeft, namelijk 
Stiching Roparun Palliatieve Zorg. 
 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
Werkzaamheden 
 
Centraal staat het Roparun evenement dat jaarlijks plaatsvindt tijdens het 
pinksterweekend. In de circa 9 maanden daaraan voorafgaand worden een 
aantal bijeenkomsten met het gehele team gepland op de laatste vrijdag 
van de maand. Hierbij worden taken verdeeld (en opgevolgd) en in een 
aantal gevallen toegewezen aan werkgroepen. De volgende werkgroepen 
zijn hiervoor ingesteld: 
 
• logistiek 
• communicatie 
• verzorging 
• lopers & fietsers 
• sponsoring 



 
Enkele onderwerpen die deze werkgroepen ter hand nemen, zijn 
bijvoorbeeld: 
 

• Het organiseren van acties om geld in te zamelen zoals 
spinningmarathon, wijnproeverij, deelname aan lokale winterfair, mini-
roparun op basisschool. 

• Verkoop van loten bij buren, vrienden, familie en collega’s. 
• Sponsorwerving bij bedrijven. Hierbij wordt afgestemd wie welke 

bedrijven benadert en worden gemaakte afspraken bevestigd en 
vastgelegd. 

• Sponsorwerving bij familie, vrienden en collega’s 
• Traject/route voorbereiding voor de Roparun en de trainingsroutes 
• Vervoer tijdens Roparun en de trainingen 
• Catering 

 
Bestuur 
  
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

• Maurice Schneider – voorzitter 
• Edward Ruigrok – secretaris 
• Tiny Nieuwenburg – penningmeester 
• Margreet Kok – algemeen bestuurslid 

 
Het dagelijks bestuur vergadert naar behoefte een aantal malen per jaar, 
minimaal is dit tweemaandelijks. 
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 
stichtingsbestuur zijn beschreven in de oprichtingsstatuten. Tevens is 
Stichting Move For Health ingeschreven in het Handelregister met KvK 
nummer 64499634. 
 
Beloningsbeleid 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden 
ten behoeve van de Stichting. Wel hebben zij recht op vergoeding van 
eventuele gemaakte onkosten in de uitoefening van hun functie binnen het 
bestuur. 



 
Werving van Gelden 
 
Stichting Move For Health is een stichting zonder winstoogmerk. Gelden die 
worden verworven door het organiseren van evenementen en via 
sponsoring, worden na aftrek van eventuele gemaakte kosten gedoneerd 
aan stichting Roparun te Schiedam. De Stichting Move For Health voert 
hiertoe een gedegen administratie.  
 
De financiële middelen van de stichting zijn voornamelijk afkomstig van:  
 

• Inkomsten uit georganiseerde evenementen/activiteiten 
• Inschrijfgeld deelnemers 
• Donaties door bedrijven en particulieren 
• Sponsorgelden 
• Overig  

 
Naast financiële middelen probeert Stichting Move For Health maximaal 
ondersteuning voor materiele zaken te verkrijgen welke nodig zijn om de 
voorbereiding en de uitvoering van de Roparun  zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Hierbij kan gedacht worden aan vervoer, brandstof, kleding en 
levensmiddelen.  
 
 
Communicatie 
Binnen Team Move For Health is een werkgroep actief voor communicatie. 
Dit team is belast met  PR en Communicatie. Via diverse media zal worden 
getracht om zo veel als mogelijk naamsbekendheid te bereiken via een 
aantal media. Team Move For Health heeft een eigen website 
www.moveforhealth.nl. Ook heeft het team een eigen logo. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van Facebook en Twitter.  
 
Als sponsoren dat wensen zullen zij met logo en link naar hun website 
worden genoemd. De website, Facebook en Twitter worden gebruikt voor 
verschillende doelgroepen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is 
gekozen om alle drie de media toe te passen. Informatie tussen de diverse 
media wordt waar mogelijk gesynchroniseerd. Vanuit de website kunnen 
Facebook en Twitter eenvoudig worden benaderd. Aanvullend op de digitale 



media zal in de plaatselijke krant HIK, de nieuwsbrief van healthclub 
Fit2Move en Vathorst.nu regelmatig aandacht worden besteed aan de 
Stichting en de Roparun.  


