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Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2016-2018 van Stichting Run4Schools 
(R4S). Run4Schools spant zich in voor een betere toekomst voor 
de jeugd in het township Mitchells Plain in Kaapstad, Zuid-Afrika. 
Dat doen wij door iedere dag weer kinderen uit te dagen en in 
beweging te krijgen. Op weg naar een betere toekomst door het 
aanbieden van sport, spel, muziek en  door het ondersteunen van 
het food programma op de vier scholen waar wij actief zijn. R4S 
Inspires young lives! Dat is ons doel. En als we daarin slagen zal 
dit kind een grotere kans hebben om te slagen in de maatschappij. 
Niet alleen dat kind profiteert daarvan. Ook zijn omgeving. 

In dit beleidsplan vragen wij uw aandacht voor onze wensen en 
ambities. We leggen u ook uit hoe wij hiertoe gekomen zijn. Wij 
schetsen u daarom kort hoe wij zijn ontstaan. Op welke manier wij 
momenteel hulp aanbieden, hoe wij aan onze inkomsten komen, 
op welke wijze wij momenteel georganiseerd zijn en hoe wij onze 
toekomst zien. Daarnaast houden wij onszelf kritisch tegen het 
licht.

Laat u inspireren door de jeugd in Mitchells Plain en help ons 
bouwen aan een betere toekomst voor hen. 
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“I first visited South Africa in 1993 

and worked for a sports develop-

ment programme in Mitchells Plain. I 

wanted to do something for the young 

people in the community and since 

I am a runner, I thought maybe I can 

do something with my legs.” - Leslie 

Pangemanan, founder Run4Schools, 

SA the GoodNews, March 25, 2005
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Run4Schools anno 2004

Marathon in 2004, de ultramarathon (56 km) die hij altijd al een 
keer had willen lopen, startte Leslie een sponsoractie voor de 
kansarme kinderen op Alpine Primary School (lagere school) 
in Mitchells Plain. In Nederland werd een bedrag ingezameld 
van meer dan 3.000 euro. Dit bedrag werd volledig besteed aan 
sportmaterialen voor de kinderen.
Na donatie van de sportmaterialen tijdens zijn verblijf toen in 
Kaapstad in het kader van zijn deelname aan de Two Oceans 
Marathon, groeide het concrete idee: gekleurde kinderen op 
scholen in township Mitchells Plain, Kaapstad structureel de kans 
geven zich verder te ontwikkelen met sportmiddelen en faciliteiten. 
Hij realiseerde zich namelijk nog meer dat deze school eigenlijk 
ook ondersteuning nodig had van sportcoaches om de kinderen 
op een juiste manier te begeleiden.  

Het begon met een droom

Leslie Pangemanan (1973) vertrok op 19-jarige leeftijd naar 
Kaapstad om een sportproject op te zetten en te begeleiden 
in opdracht van het NOC/NSF. Hij had kort daarvoor het CIOS 
afgerond en zocht naar een manier om zijn diepste wens in 
vervulling te laten gaan: mensen, en in het bijzonder kinderen, 
met minder kansen door middel van sport en spel verder helpen 
in de maatschappij. Zijn eerste kennismaking met Zuid-Afrika gaf 
hem, zoals bij zovelen, een dubbel gevoel: een prachtig land met 
ongekende potentie, maar tegelijk een land met zeer ernstige 
problemen. Dit vormde voor Leslie een grote uitdaging.

eerste stap naar sticHting run4scHools

Begin jaren negentig was de apartheid net afgeschaft. Op scholen 
mochten zwarte en gekleurde leerlingen voor het eerst echte 
sportlessen volgen. In het verleden was er nooit de mogelijkheid 
en situatie gecreëerd om sport aan te bieden (geen materialen, 
geen leraren). Voor deze kinderen een historisch en fantastisch 
moment. Maar al snel bleek dat het de scholen ontbrak aan basale 
sportfaciliteiten en financiële middelen om de kinderen te kunnen 
laten sporten. In enkele gevallen was er slechts  één voetbal op 
een school van 900 kinderen. Hier werd de basis gelegd voor 
Leslie’s ambitie: deze kinderen moeten altijd kunnen sporten!
Leslie keerde enkele keren terug om zijn droom tot plannen te 
maken. Met zijn voorgenomen deelname aan de Two Oceans 



10 11

mitcHells plain: een Vergeten townsHip

Mitchells Plain is een zogenaamd gekleurd township dat 20 km 
buiten Kaapstad ligt. Het ligt in de Cape Flats (zandvlakten) 
aan de kust van False Bay tussen Strandfontein en Khayelitsha. 
Kleurlingen vormen in Zuid-Afrika een aparte bevolkingsgroep 
die historisch gezien een andere achtergrond hebben dan 
de blanke of zwarte bevolking. Kleurlingen hebben in Zuid-
Afrika een complexe achtergrond en historie. Het is in bloed 
een mix tussen Indische slaven die in het koloniale tijdperk 
kort na Jan van Riebeeck naar de Kaap zijn getransporteerd 
en de oorspronkelijke Koy Koy-bevolking uit de streek.  
Deze bevolkingsgroep heeft anno 2016 nog steeds een 
achtergestelde positie. Scholen krijgen voor een blanke of 
zwarte leerling bijvoorbeeld een hogere vergoeding dan voor 
een gekleurde leerling.  
Officieel wonen er in Mitchells Plain bijna een miljoen met name 
gekleurde Zuid-Afrikanen. Het feitelijke inwonerstal is meer 
dan 1.5 miljoen, waarvan 70% werkloos is. Het township groeit 
met 10% per jaar. In de jaren zeventig was Mitchells Plain een 
maatschappelijk en stedenbouwkundig schoolvoorbeeld van een 
succesvol Afrikaans township. Vandaag de dag is Mitchells Plain 
een vergeten en verwaarloosd gebied waar criminaliteit en drugs 
het straatklimaat domineren. 
Het leeuwendeel (98.000 van de 143.000) van de kinderen op 
de  lagere (primary) school stroomt niet door naar de middelbare 
(secondary) school. Straatbendes rekruteren jongeren van de 
school en bedreigen en beroven de burgers. Het grootste en 
meest beangstigende probleem is het hoge drugsgebruik. Juist 
vanwege het ontbreken van zoveel voorzieningen, maar vooral 
van perspectief, heeft Leslie Pangemanan besloten zich in te 
zetten voor de kinderen in Mitchells Plain.



opricHting en ontwikkeling sticHting run4scHools

Eén dag voor Kerst 2004 werd Leslie’s droom werkelijkheid: 
Stichting Run4Schools werd opgericht met als doelstelling 
het organiseren en financieren van na-schoolse opvang voor 
kinderen in probleemwijken in Zuid-Afrika.

Met de hulp van vrienden, kennissen en sponsors gingen de 
bestuursleden van Run4Schools van het eerste uur direct aan 
de slag. Door gerichte communicatie kwam de fondsenwerving 
in Nederland zichtbaar op gang en werd uiteindelijk een bedrag 
van meer dan € 15.000 euro ingezameld toen Leslie in april 
2005 opnieuw de Two Oceans Marathon tot een goed einde 
bracht. 

In overleg met de locale gemeenschap werd een project gestart 
dat kinderen dagelijks naschoolse sportactiviteiten biedt op het 
schoolterrein van bovengenoemde Alpine Primary School. Met in
het achterhoofd als doel om op termijn impact te creëren op 
meerdere scholen werd op kleine schaal gestart. De Stichting 
nam in 2005 drie sportcoaches in dienst die werden aangesteld 
op Alpine Primary School in Mitchells Plain. De sportcoaches 
werden ingezet om zowel in-school hulp te bieden bij het geven 
van life orientation lessen als na school dagelijks een sportinstuif 
te organiseren, gecombineerd met een foodprogramma en een 
holidayprogramma.
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Na een succesvolle start van het project op Alpine Primary School 
met toen nog 900 leerlingen (in 2015 gestegen tot 1389) en het 
vergaren van meer fondsen volgden nog drie primary schools:
 2007 – Northwood, met twee coaches (toen ongeveer 700 
 en in 2015 1205 leerlingen);
 2008 – Caradale, met twee coaches (toen ongeveer 700
 en in 2015 1030 leerlingen); 
 2010 – Tafelsig, met twee coaches (toen ongeveer 1000  
 en in 2015 1100 leerlingen).
Als kers op de taart is het dankzij een grote sponsor - het  
bouwbedrijf van een van onze Two Oceans Runners - gelukt om in 
2009 bij drie deelnemende scholen een kunstgras sportveld aan 
te leggen. Anno 2016 worden deze velden nog volop gebruikt en 
liggen ze er relatief goed bij.

Run4Schools heeft inmiddels naam gemaakt als een betrouwbare 
en gerespecteerde hulporganisatie in Mitchells Plain. Dit is 
bereikt door intensief samen te werken met de leerlingen, ouders 
van leerlingen, de coaches, de scholen en de omliggende 
gemeenschappen,  het Western Cape Department of Education 
(het Ministerie van Onderwijs van de Westkaap) en andere lokale 
overheden. Een ander belangrijk element daarbij is continuïteit te 
bieden in hulpverlening. Niet voor niets waren bij de opening van de 
eerste twee sportvelden in 2009 zowel de minister van Onderwijs 
van de Westkaap als de burgemeester van Kaapstad aanwezig. 

Om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning door Run4Schools 
moest (en moet nog steeds) een school 
voldoen aan de volgende kenmerken:

Een degelijk schoolbestuur;
Ondersteunen van de doelstellingen van 
Run4Schools;
Ruimte voor het faciliteren van het after 
school programma; 
Een veilige situatie binnen de 
schoolmuren en op het schoolterrein.

Nog steeds vindt er met regelmaat 
overleg met deze partijen plaats. 
Ook wordt er een vriendschappelijke 
relatie onderhouden met Elana 
Meyer, voormalig Zuid-Afrikaanse 
langeafstandsloper, Olympisch zilveren 
medaillewinnaar in 1992 en icoon 
van de anti-apartheid beweging. Elke 
maand krijgen een aantal talentvolle 
kinderen op onze scholen de kans om 
onder haar begeleiding te  trainen in de 
vorm van de zogenaamde ‘Parkruns’. 
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Kinderen van Caradale Primary school 

tijdens een van hun life orientation 

lessen.

Run4Schools NGO South Africa anno 2016

Vanuit het oorspronkelijke idee van Leslie Pangemanan om 
met hardlopen in Nederland geld te vergaren om de kinderen 
op primary schools in Mitchells Plain te laten sporten en zich 
persoonlijk te ontwikkelen is Stichting Run4Schools in ruim 11 
jaar tijd uitgegroeid tot een organisatie die iedere week ruim 
4700 kinderen op 4 primary schools  in staat stelt zich verder te 
ontwikkelen. Niet alleen door het aanbieden van sport maar sinds 
2014 ook door kinderen aan bredere educatieprogramma’s deel 
te laten nemen,  zoals muziek maken, dansen, zingen, schaken,  
computerlessen, creativiteit, techniek  en nog veel meer.
Dit doet Run4Schools in-school (tijdens schooltijd) door met 
sport-, muziek- dans- en andere coaches leraren te ondersteunen 
bij het geven van “life orientation” lessen aan de  leerlingen 
volgens het door het Ministerie van Onderwijs van de Westkaap 
opgestelde schoolcurriculum. Na schooltijd vangen de coaches 
wekelijks gemiddeld 1000 kinderen op. De kinderen krijgen via 
het foodprogramma van de school zelf, waar Run4Schools ook 
een bijdrage aan verstrekt, na school wat te eten en te drinken. 
Daarbij  wordt ze een door Run4Schools bedacht en door hun 
school gedragen naschools programma aangeboden, inclusief 
holidayprogramma. Hierbij kunnen ze kiezen uit sporten, spelen, 
muziek maken, dansen, zingen, schaken, breien en nog veel meer. 
Zo hebben ze plezier met andere kinderen, leren ze in een veilige 
omgeving samen te werken, te spelen en te delen, krijgen ze 
zelfvertrouwen en blijven ze uit handen van jeugdbendes.
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Hiernaast al “onze” coaches en de general 

manager van het project. Onder vlnr: Zoe 

Johnson, Shavonne Payo, Frank Steyn, 

Nancy Basson en Nicole Gordon. Boven 

vlnr: Wesley Lawrence, Denzil Jacobs, Mat-

thew Meringo, Christiano van Saal en Zahir 

Arendse. Bijzonder feit: Dans- en sportcoach 

Nicole Gordon is de eerste coach die als 

kind ook heeft deelgenomen aan het Run-

4Schools programma!

run4scHools inside

In overleg met het Ministerie van Onderwijs voor de Westkaap, 
biedt Run4Schools via onze NGO deelnemende scholen onder 
voorwaarden een budget aan. 
Hiermee kunnen zij ondersteuning organiseren bij het uitvoeren 
van hun in-school life orientation programma én kunnen zij een 
naschools R4S-programma faciliteren, inclusief foodprogramma. 
Wij noemen deze manier van werken Run4Schools Inside.

De wijze waarop een school deze ondersteuning invult bepaalt 
de school zelf. Onder voorwaarde dat de school coaches in 
dienst neemt om de programma’s te verzorgen, haar faciliteiten 
aanbiedt en haar medewerking verleent aan het uitvoeren van het 
naschoolse programma. Daarnaast dient de school zowel hierover 
als over het in-school programma gedurende het schooljaar 
periodiek verantwoording af te leggen aan Run4Schools over de 
behaalde resultaten en effectiviteit ervan. Nadat de deelnemende 
school een onderbouwd voorstel heeft ingeleverd dat voldoet 
aan de voorwaarden van Run4Schools qua budget, bemensing 
en invulling van het programma, wordt er een Service Level 
Agreement afgesloten tussen R4S NGO SA en de deelnemende 
school ter vastlegging van de samenwerking.

opricHting run4scHools ngo sa
Sinds 2014 wordt de ondersteuning door 
Run4schools aan de  scholen op een 
andere wijze georganiseerd, te weten 
“Run4Schools Inside”. Hiertoe heeft 
Run4Schools speciaal een Zuid-Afrikaanse 
stichting opgericht, te weten Run4Schools 
NGO SA (R4S NGO SA). Hierdoor is het 
mogelijk om als non-profit organisatie 
zowel gebruik te kunnen maken van allerlei 
faciliteiten vanuit de Zuid-Afrikaanse 
overheid als ook om de mogelijkheid te 
hebben om samen te werken met lokale 
organisaties en bedrijven.

De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de aansturing en inzet van 
hun coaches en de uitvoering van de verschillende programma’s. 
Tijdens het schooljaar worden zowel de scholen als de coaches 
bijgestaan door de general manager van Run4Schools. Hij is als 
enige medewerker in dienst  bij R4S NGO SA en legt verantwoording 
af aan het bestuur van onze NGO.  De general Manager ziet 
toe op de kwaliteit van de uitvoering van de programma’s, het 
opleidingsniveau van de coaches en stuurt bij waar nodig. Hij 
overlegt op vrijwel dagelijkse basis met zowel schoolhoofden als 
coaches. Waar nodig overlegt hij met het bestuur van R4S NGO SA. 
Dit gebeurt minimaal  wekelijks. 

De general manager is hoofdverantwoordelijk voor het Run4Schools 
after-schools programma, dat in samenwerking met de coaches, 
de scholen en R4S NGO SA jaarlijks wordt opgesteld. Zowel de 
kinderen als de coaches worden uitgedaagd met dit programma. De 
kinderen door het aanbieden van zo veel en zo breed mogelijke 
activiteiten (park runs, hiking program, choir contests, organiseren 
van sporttoernooien tussen (R4S) scholen, etc.). De coaches door 
het uitvoeren en begeleiden van deze programma’s waarin zowel 
inhoudelijk educatieve als organisatorische uitdagingen liggen. 
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Fundraising run4scHools ngo sa
Nu de nieuwe structuur en 
samenwerking met de deelnemende 
scholen is vastgelegd en de 
verantwoording op een structurele 
manier is geborgd kan de NGO zich 
ook gaan richten op fundraising in 
Zuid-Afrika. Gezien de goodwill en het 
aanwezige netwerk van Run4Schools 
zijn de eerste vooruitzichten hoopvol te 
noemen. In natura worden er door de 
stichting vanuit Nederland al goederen 
belastingvrij en kosteloos vervoerd naar 
Zuid-Afrika door South African Airways.

Verantwoording run4scHools ngo sa aan 
sticHting run4scHools

De general manager van R4S NGO SA bewaakt dagelijks het 
gedachtengoed van Run4Schools op de deelnemende scholen. 
Wekelijks en zo nodig dagelijks legt hij verantwoording af aan het 
bestuur van R4S NGO SA. Daarnaast vindt er op maandelijkse 
basis overleg plaats tussen de general Manager en de twee 
in Kaapstad woonachtige bestuursleden van R4S NGO SA. 
Maandelijks ontvangt R4S NGO SA een schriftelijke rapportage van 
de general manager. Namens R4S NGO SA legt haar voorzitter in 
Nederland weer verantwoording af aan het bestuur van Stichting 
Run4Schools, de feitelijke financier van R4S NGO SA. Ook vindt 
vanuit Stichting Run4Schools periodiek overleg plaats met zowel 
de deelnemende scholen, schoolhoofden, de general manager, 
de coaches als het Ministerie van Onderwijs van de Westkaap 
en andere stakeholders over de voortgang van de diverse 
programma’s.

In Nederland wordt de financiële administratie van zowel R4S NGO 
SA als van de Stichting verzorgd door de penningmeester van de 
Stichting. Alle betalingen van en aan R4S NGO SA en Stichting 
Run4schools worden door de penningmeester van Stichting 
Run4Schools gedaan na goedkeuring door de betreffende 
portefeuillehouders van het bestuur in Nederland.

Om die reden wordt in het naschoolse programma ruimte 
ingebouwd voor de coaches voor het volgen van opleidingen 
en cursussen. Daarmee blijven ook zij zichzelf ontwikkelen en 
ontwikkelt de kwaliteit van de uitvoering van de programma’s zich 
naar een hoger niveau. 

De scholen (schoolhoofden en andere vertegenwoordigers van de 
scholen) en de coaches. De schoolhoofden rapporteren daarnaast 
formeel minimaal ieder kwartaal aan het bestuur van R4S NGO 
SA over de behaalde resultaten, het functioneren van de coaches 
en de besteding van het door Run4Schools verstrekte budget. 
Periodiek vindt er overleg plaats tussen het bestuur van R4S NGO  
SA en de schoolhoofden.
Door de gekozen structuur waarbij de coaches in dienst zijn van 
de scholen en de food programma uitgaven onderdeel vormen van 
de aanwezige faciliteiten binnen de scholen, is de controle daarop 
redelijk eenvoudig te organiseren en leidt dit niet tot additionele 
kosten.  Het Ministerie van Onderwijs van de Westkaap ziet vanuit 
haar eigen verantwoordelijkheid toe op de rechtmatige besteding 
van de door R4S NGO SA aan de scholen ter beschikking 
gestelde budgetten door middel van audits als onderdeel van de 
controle op de administratie van de scholen. Zowel tussentijds als 
aan het einde van het schooljaar wordt de samenwerking met de 
scholen geëvalueerd en indien gewenst voortgezet.
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In 2014 haalt oprichter Leslie 

Pangemanan, als eerste Nederlander, voor 

de 10e keer de finish van de Two Oceans 

Marathon en treedt hij met deze unieke 

prestatie toe tot de prestigieuze Blue 

number club. Een club van runners met 

een levenslang permanent startbewijs voor 

de Old Mutual Two Oceans Marathon. In 

2015 is Leslie gevraagd een van de vier 

ambassadeurs (en de eerste buitenlander!) 

van deze bijzondere marathon te worden.

20

Leslie Pangemanan bedankt namens 

Run4Schools het nieuwe bestuur van 

de ECI Letterenloop voor het organiser-

en van de ECI Letterenloop in 2015. 

Vlnr.: Jos van der Kooij, Daan Schouten 

en Marion Hoff. Bijzonder feit: het voltal-

lige nieuwe bestuur van de ECI Letter-

enloop heeft de 56 kilometer lange Two 

Oceans Marathon in Kaapstad gelopen 

en ons project bezocht.

Stichting Run4Schools NL anno 2016

Naast de Two Oceans Marathon reis zijn er in de loop der jaren 
steeds meer fondsenwervingsactiviteiten en -events georganiseerd 
dankzij de inzet van onze bestuursleden,  vele andere vrijwilligers en 
ons netwerk. Het grootste deel van deze activiteiten is gerelateerd 
aan hardlopen. Een aantal evenementen heeft inmiddels een 
structureel karakter gekregen:

de eci letterenloop

Dit jaarlijks terugkerende hardloopevenement is in 2008 opgericht, 
onder andere dankzij de inspanningen van runner Bram Bakker, 
vriend van Run4Schools, en vele andere vrijwilligers. Een aanzienlijk 
deel van de opbrengst van de Letterenloop, bijeengebracht door de  
jaarlijks 1.200 à 1.500 deelnemers (zowel kinderen als volwassenen) 
en sponsoren, komt jaarlijks ten goede aan Run4Schools. Dankzij 
de jarenlange innige samenwerking tussen de ECI Letterenloop 
en Run4Schools beschouwen wij deze loop als onze thuisloop en 
doen er alles aan om er een succes van te maken. Ieder jaar houdt 
Run4Schools  bijvoorbeeld een reünie voor alle lopers die ooit 
voor Run4Schools fondsen hebben geworven. Tevens wordt het 
meest recent gefinishte Two Oceans Marathon team extra onder 
de aandacht gebracht en delen bestuursleden van Run4Schools 
prijzen uit aan deelnemers van de ECI Letterenloop.

belangrijkste inkomstenbronnen

De groei van Stichting Run4Schools en Run4Schools NGO in Zuid-
Afrika is mogelijk gemaakt door de inspanningen in Nederland. De 
eerste donaties voor Run4Schools werden in 2004 geworven door 
oprichter Leslie Pangemanan en een hardloopmaat in het kader 
van hun debuut op de 56 kilometer lange Two Oceans Marathon in 
2004. Nu, ruim 11 jaar later, loopt Leslie nog steeds de Two Oceans 
Marathon voor Run4Schools.
Run4Schools traint en begeleidt vanaf 2004 in Nederland groepen 
runners die deelnemen aan deze iconische en ‘s werelds mooiste 
marathon. Meer dan 250 runners en hun supporters zijn met 
ons mee geweest naar Kaapstad en hebben ons project bezocht 
in Mitchells Plain. Om met eigen ogen te zien welk verschil 
Run4Schools maakt voor de kinderen in het Township. Door middel 
van hun inspanningen  hebben deze runners aanzienlijke fondsen 
geworven voor Run4Schools. De jaarlijkse reis naar de Two Oceans 
Marathon is voor Run4Schools een belangrijke bron van inkomsten 
geworden (gemiddeld 32% van alle inkomsten over de afgelopen  
vier jaar). Onder andere dankzij dit event bedroegen de jaarlijkse 
inkomsten van Stichting Run4Schools vanaf 2004 gemiddeld 
ruim €90.000. De afgelopen vijf jaar bedroeg dit gemiddeld zelfs 
ruim € 102.000. De afgelopen twee jaar waren de inkomsten wel 
nadrukkelijk minder dan dit gemiddelde. Vooral kleinere organisaties 
krijgen minder geld van donateurs dan voorheen. Een ontwikkeling 
die het Centraal Bureau Fondsenwerving in 2013 al signaleerde. 

analyse uitgaVen 2015-2011
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dam-tot-damloop 
Run4Schools doet jaarlijks mee aan 
de goede doelenloop van de Dam-tot-
Damloop. Door een sponsor krijgen 
wij hiervoor kosteloos 50 startbewijzen 
tot onze beschikking. Deze kaarten 
verkopen wij aan bedrijven en personen, 
inclusief de mogelijkheid tot deelname 
aan ons trainingstraject voor de Dam-
tot-Damloop. De verkoop van deze 
populaire startbewijzen, inclusief een door 
Run4Schools verzorgd trainingstraject, 
aan geïnteresseerde runners vormt een 
mooie bron van inkomsten en nieuwe 
netwerkcontacten. Vanaf 2015 heeft 
Run4Schools 100 startbewijzen tot haar 
beschikking, waarvan 50 kosteloos. In 
2015 heeft Run4Schools daarmee een 
recordbedrag aan Damloop inkomsten 
verworven van € 14.900,- (bruto).

scHools4scHools

Vanaf de oprichting van Run4Schools 
zijn er vele scholieren geweest die een 
sponsorloop hebben georganiseerd ten 
bate van de scholieren van Run4Schools. 
In 2012 heeft Run4Schools daarom in 
samenwerking met een leerkracht een 
kant en klaar educatief programma 
ontwikkeld voor basisschoolleerlingen. Dit 
programma bieden wij aan basisscholen 
aan, vaak in combinatie met een 
presentatie over Zuid-Afrika, Kaapstad, 
Mitchells Plain en Run4Schools  of een 
hardloopclinic. Uiteraard doen wij dit ook 
op middelbare scholen. Het educatieve 
karakter van ons Schools4Schools 
programma vormt in combinatie met 
een sponsorloop een mooie bron voor 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling 
voor kinderen in Nederland.

Leslie Pangemanan namens Run4Schools op de foto na ontvangst van een geweldige 

opbrengst van de  sponsorloop van leerlingen  van het Amstelveen College in 2014 op 

initiatief van leerling én Two Oceans (halve) Marathon finisher Fimme Bakker (met bril).
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FilmaVond

Vanaf 2009 organiseert Run4Schools tweejaarlijks een volledig 
verzorgde filmavond in theater Tuschinski in Amsterdam. Deze 
avond wordt mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking 
van alle betrokken bedrijven en vrijwilligers onder aanvoering van 
ere-bestuurslid en filmrecensent Jac Goderie. Met de verkoop van 
de beschikbare plaatsbewijzen werft Run4Schools iedere keer een 
aanzienlijk bedrag aan donaties.

De belangrijkste inkomstenbron van Run4Schools – what’s in a 
name - is het geld dat door deelnemers aan ‘onze evenementen’ 
bij elkaar wordt gelopen. Gemiddeld was dit 64% van alle 
inkomsten in de afgelopen vijf  jaar. 88% van deze evenementen 
was gerelateerd aan hardlopen. In 2015 werd 79% van alle 
inkomsten bij elkaar gelopen door de deelnemers aan ‘onze 
evenementen’.   

Naast inkomsten uit evenementen heeft Run4Schools uiteraard 
ook andere inkomstenbronnen (36%). Het feit dat Run4Schools 
vanaf 2010 ook een ANBI-status heeft, helpt daarbij. De 
belangrijkste overige inkomstenbronnen staan hieronder 
vermeld:

Sponsoren (13%)
Dit betreft veelal bedrijven of netwerkclubs die in geld of in 
natura een sponsorpartnership met Run4Schools aangaan 
voor  één of meerdere jaren. Het hiermee bijeengebrachte 
geld bedroeg in de afgelopen vijf jaar gemiddeld 13% van alle 
inkomsten. Veruit de grootste sponsor is Janssen de Jong 
Bouw geweest. Zij hebben de drie sportvelden in Mitchells Plain 
kosteloos voor ons gerealiseerd. Daarnaast hebben zij  drie jaar 
lang het onderhoud van de velden betaald (€ 10.000 in totaal). 
In 2015 heeft Samsung ons ondersteund in het kader van hun  

Bureaukosten (12%)
Dit betreft kosten die gemaakt worden 
voor de huur van een kantoor, telefoon, 
internet, hostingkosten voor het voeren 
van een website, kosten voor het 
voeren van een administratie en het 
onderhouden van contact met Zuid-
Afrika. Al het werk door vrijwilligers 
geschiedt belangeloos en alleen kosten 
voor ondersteunende secretariële 
en administratieve werkzaamheden 
worden vergoed. In de afgelopen vijf 
jaar bedroeg het aandeel bureaukosten  
gemiddeld 12% van alle uitgaven.

Samsung Runs4Youth project met een bijdrage van € 15.864,-.
Verderop in dit beleidsplan wordt duidelijk met welke partijen wij 
een vorm van partnership hebben en/of met regelmaat een beroep 
kunnen doen. 

donateurs (12%)
Donateurs die structureel dan wel eenmalig geld doneren aan 
Run4Schools zijn in de afgelopen vijf  jaar goed geweest voor 
gemiddeld 12% van alle inkomsten. Helaas zien wij hier een 
structurele daling van 22% in 2011 naar 4% in 2015.

notariële scHenkingen (11%) 
Stichting Run4Schools kan door bij de notaris vastgelegde 
vormen van schenkingen in aanmerking komen, zoals een legaat 
of door benoeming als erfgenaam. Een legaat wordt gemaakt bij 
een testament. Een legaat bestaat uit een vastgesteld geldbedrag 
of uit bepaalde goederen die direct uit de nalatenschap aan 
Run4Schools toekomen. De grootte ervan is onafhankelijk van de 
totale omvang van de nalatenschap. 
Bij benoeming van Run4Schools als erfgenaam deelt Run4Schools 
samen met andere erfgenamen het resterende saldo van de 
nalatenschap. Tot 2014 was het verplicht om allerlei vormen van 
periodieke schenking via de notaris vast te leggen. Vanaf 2014 
is dat ook mogelijk geworden met een overeenkomst periodieke 
gift. In de afgelopen vijf jaar bedroeg het aandeel notariële 
schenkingen gemiddeld 11% van alle inkomsten.

belangrijkste uitgaVenposten

De belangrijkste uitgavenposten van Run4Schools zijn overzichtelijk 
te rubriceren in kosten die in Nederland en in Zuid-Afrika ten 
behoeve van de projecten gemaakt worden. De kosten die in 
Nederland gemaakt worden zijn onder te verdelen in:

Leslie Pangemanan bedankt Jac. Goderie 

voorafgaand aan de filmavond 2016
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VerwerVingskosten (14%)
Dit betreft kosten die gemaakt worden 
voor het verwerven van inkomsten door 
het maken van drukwerk, reclame en 
promotiemiddelen, de aanschaf van 
startbewijzen, teamkleding  en dergelijke. 
In de afgelopen vijf jaar bedroeg het 
aandeel verwervingskosten gemiddeld 
14% van alle uitgaven. De uitgaven die 
in Zuid-Afrika worden gedaan (74%) zijn 
onder te verdelen in Projectkosten Zuid-
Afrika en kosten voor het onderhoud van 
de velden. De laatste kosten spreken voor 
zich en bedroegen de afgelopen vijf jaar 
gemiddeld 5% van de totale kosten. De 
Projectkosten Zuid-Afrika (69%) zijn als 
volgt onder te verdelen:

personeelskosten (45%)
Run4Schools heeft geen betaalde werknemers in dienst behalve 
de General Manager. Wel stelt Run4Schools deelnemende scholen 
een budget ter beschikking om coaches in dienst te nemen. Ook 
deze kosten nemen wij mee in de personeelskosten. Run4Schools 
en de scholen hebben een contract waarin is vastgelegd wat 
er wordt verwacht van de coaches. Op deze manier wordt 
gewaarborgd dat de school verantwoordelijk is voor een juiste 
uitvoering van de activiteiten voor de kinderen. De scholen hebben 
overigens wel een zekere mate van autonomie om te bepalen 
wélke activiteiten worden aangeboden door de coaches (en 
daarmee de bevoegdheid om te bepalen wie ze willen aannemen). 
Zo heeft Tafelsig Primary School in 2015 bijvoorbeeld besloten 
om een muziekleraar aan te nemen met een deel van het door 
ons beschikbaar gestelde budget. De personeelskosten zijn de 
grootste kostenpost in Zuid-Afrika en bedroegen de afgelopen vijf 
jaar gemiddeld 45% van alle kosten.

materiaalkosten (5%)
Voor het aanbieden van activiteiten voor de kinderen zijn allerlei 
materialen nodig, zoals voetballen, rugbyballen, cricket uitrustingen, 
basketballen, baskets, blokfluiten en andere muziekinstrumenten, 
wol, breinaalden, muziekinstallatie, damborden, hoela hoepen, 
tekenspullen, tafeltennisbatjes en balletjes, etcetera. 

oVerige projectkosten (5%)
De overige projectkosten zijn een 
verzameling van diverse kosten. Onder 
andere vallen hieronder de kosten 
voor bezoek van bestuursleden aan 
Zuid-Afrika en de hiermee gepaard 
gaande kosten voor het aangaan 
en onderhouden van contacten met 
allerlei belanghebbende partijen. 
In het verleden is het wel eens 
voorgekomen dat sponsoren deze reis 
voor hun rekening namen. Onvoorziene 
projectuitgaven behoren ook tot de 
projectkosten, die over de laatste vijf 
jaar gemiddeld zo’n 5% van totale 
kosten voor hun rekening namen.

Vermogenspositie run4scHools

In bijlage 4 van het beleidsplan staat de 
financiële verantwoording van Stichting 
Run4Schools weergegeven over de 
afgelopen  vijf jaar (2015-2011). Uit deze 
verantwoording blijkt dat het  vermogen 
van Run4Schools eind 2015 € 88.935 
bedraagt. Run4Schools heeft zich ten 
doel gesteld de continuïteit van het 
programma in Zuid-Afrika te kunnen 
garanderen voor de duur van één jaar. 

Deze materialen worden deels door de scholen bekostigd die 
hiervoor een budget krijgen vanuit het Ministerie van Onderwijs. 
Afhankelijk van de levensduur van materialen (door slijtage, 
verbruik of doordat ze simpelweg verdwijnen) en het aanvullende 
ambitieniveau van de deelnemende scholen ondersteunt 
Run4Schools de scholen met extra materialen. Gemiddeld 5% van 
alle kosten ging de afgelopen vijf jaar op aan materiaalkosten.

Holiday & Foodprogramma (14%)
Zonder goede voeding is het moeilijk bewegen. Tijdens schooltijd 
krijgen de kinderen van school eten. In de naschoolse opvang 
krijgen de kinderen dat niet. Om het naschoolse programma 
effectief te laten zijn ondersteunt Run4Schools het foodprogramma 
van de deelnemende scholen met eten en drinken.  
Tijdens schoolvakanties wordt er een naschools Run4Schools 
Holiday programma verzorgd met allerlei activiteiten op en buiten 
het schoolterrein, inclusief een bijkomend foodprogramma. 
Run4Schools vergoedt de kosten van dit programma op basis 
van het goedgekeurde jaarprogramma inclusief budget van 
deelnemende scholen. De afgelopen vijf jaar ging gemiddeld 14% 
van alle kosten op aan kosten voor holiday & foodprogramma’s.
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Op basis van de uitgaven aan projectkosten over 2015 (€ 80.719) 
kunnen we stellen dat Run4Schools momenteel voldoet aan 
deze doelstelling. Voorwaarde hiervoor is wel dat de uitzonderlijk 
gunstige wisselkoersverhouding tussen de euro en de Zuid-
Afrikaanse Rand enigszins gelijk blijft. Hierbij merken we op 
dat deze doelstelling vooral relevant is op het moment dat 
de inkomsten grotendeels variabel zijn en afhankelijk van de 
inspanningen van lopers, zoals dat in 2015 het geval was (84%). 
Wij streven naar een hoger percentage vaste inkomsten zodat ook 
de noodzaak van een grote buffer minder wordt.

bestuur en Vrijwilligers run4scHools

Onze  stichting draait in Nederland geheel op vrijwilligers. De 
harde kern van vrijwilligers bestaat uit het bestuur van de Stichting, 
de NGO en vier ondersteunende krachten die Run4Schools 
bijstaan op het gebied van nieuwsbrieven, websitebeheer en 
social media, evenementen en vertalingen. De bestuursleden van 
Stichting Run4Schools - die allemaal één of meerdere keren de 
Two Oceans hebben gelopen - zijn ieder verantwoordelijk voor hun 
eigen aandachtsgebied:

Leslie Pangemanan  Oprichter en Ambassadeur Run4Schools NL  
   Voorzitter NGO SA 
Anneke Dijkstra  Penningmeester Stichting    
   Administrateur NGO SA
Harm Uittien  Secretaris
Arjan Zwaan  Evenementen
Jan Knaap  PR, communicatie en fundraising NL

Jac. Goderie  Ere-bestuurslid

Het  bestuur vergadert minimaal om de maand. Tijdens de 
vergaderingen staat het bestuur vooral stil bij de uitvoering van en 
verantwoording over ons beleid met betrekking tot het programma 

cbF erkenning

Run4Schools heeft een CBF Erkenning 
aangevraagd. Het onafhankelijke 
Centraal Bureau Fondsenwerving 
(CBF) is per 1 januari 2016 gestopt 
met het verstrekken van keurmerken en 
certificaten aan fondsenwervende goede 
doelen instellingen. Het keurmerkstelsel 
is vervangen door een erkenningstelsel. 
Run4Schools is een transparante 
stichting die graag verantwoording wil 
afleggen aan haar donateurs en het 
publiek over het gevoerde beleid en de 
besteding van donaties. 
Voor meer informatie over de CBF 
erkenning verwijzen wij naar de website 
van het CBF www.cbf.nl.

in Zuid-Afrika en onze (wervings)activiteiten in NL. 
Tussentijds vindt er veel afstemming plaats tussen bestuursleden 
onderling en overige vrijwilligers die zich inzetten voor Run4Schools. 
Ook de NGO bestaat uit vrijwillige bestuursleden met ieder hun eigen 
aandachtsgebieden:

Leslie Pangemanan Voorzitter en aansturing project
Miriam Mannak  PR, communicatie
Terence Woolf  Educatie 

Naast de inzet van bovengenoemde vrijwilligers doet Run4Schools 
regelmatig een beroep op een twintigtal andere vrijwilligers die waar 
nodig ondersteuning bieden. Wij zijn hen daar heel dankbaar voor. 

Desondanks merken wij als bestuur dat wij momenteel capaciteit 
tekort komen. In het bestuur missen wij iemand die zich specifiek 
richt op het werven en aansturen van vrijwilligers. Ook zou het 
goed zijn om nog meer structuur te creëren door bestuursleden te 
koppelen aan werkgroepen van vrijwilligers. Nog te vaak verrichten 
dezelfde vrijwilligers uit de harde kern het meeste werk zelf. In het 
licht van de in het beleidsplan 2016-2018 uitgesproken ambities en 
de daarin beschreven activiteiten is een verdere en professionele 
uitbreiding van onze vrijwilligerspool een kritieke succesfactor.  
Bijvoorbeeld op het terrein van communicatie en fondsenwerving. 

Run4Schools is meer dan ooit actief via haar website en op social 
media. Door de wereldwijde digitalisering, waaronder het gebruik 
van Skype, WhatsApp, Facebook en het donatieplatform JustGiving 
is het ook voor Run4Schools steeds makkelijker geworden om onze 
activiteiten onder het voetlicht te brengen en daarmee transparant 
fondsen te werven. In de toekomst zal het steeds belangrijker 
worden om als goed doel wendbaar te kunnen reageren op 
nieuwe ontwikkelingen.  Hiervoor hebben wij een nieuwe generatie 
vrijwilligers nodig.
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      Beleidsplan                        2016 - 2018

onze eerste ambassadeur!
Abdi Nageeye (27 jaar), Nederlands kampioen op de marathon 2015 en gekwalificeerd voor de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro, is per maart 2016 onze eerste ambassadeur. Abdi Nageeye is zelf geboren op het 
Afrikaanse continent. Hij verbindt zijn naam graag aan onze stichting en denkt waar nodig ook een beetje 
met ons mee.  Wij voelen ons als stichting gesterkt met deze meer dan talentvolle hardloper en sympathieke 
persoonlijkheid in ons midden.
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Beleidsplan 2016 – 2018

“Inspires young lives”

bestaansreden en missie

Het bestuur van Run4Schools ziet het elfjarig bestaan van R4S als een trotse 
mijlpaal. Tevens vormt het een vertrekpunt voor een nieuwe fase. Om ervoor 
te zorgen dat we steeds meer en beter een verschil kunnen maken voor de 
kinderen in Mitchells Plain. Aangezien onze bestaansreden in de afgelopen 11 
jaar helaas niet veranderd is.
Zolang een groot deel van de kinderen in Mitchells Plain opgroeit in een 
onveilige omgeving met weinig tot geen perspectief, biedt Run4Schools 
primary school kinderen in het township het liefst zo goed, zo breed en zo veel 
mogelijk in- en naschoolse activiteiten aan door bewezen effectieve sport-, 
dans-, muziek- en overige programma’s te organiseren en te financieren. 

run4scHools zet kinderen in beweging!
Dit doen wij op fysiek vlak door onder andere sport, zang-, dans, muziek, 
creatieve -en technische activiteiten aan te bieden. En ook op mentaal vlak 
door kinderen kind te laten zijn in een veilige omgeving, door ze  te laten 
samenwerken, door te inspireren en uit te dagen en door meer zelfrespect en 
zelfvertrouwen te ontwikkelen. Hiermee bieden we de kinderen kansen om 
hun eigen perspectief op een betere toekomst in positieve zin te veranderen. 
Aan onze coaches in Zuid-Afrika hebben wij gevraagd hoe wij het beste in een 
paar woorden kunnen duiden wat wij als stichting Run4Schools in essentie 
betekenen voor de 4.700 kinderen op onze scholen. Het mooiste antwoord - met 
dank aan coach Shavonne - hebben wij uitgeroepen tot onze nieuwe missie:

  “Inspires young lives”
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kernwaarden

Voor Run4Schools zijn de volgende kernwaarden leidend in al ons 
handelen:
 Ontwikkeling
 Uitdaging
 Perspectief
 Transparantie
Wij willen dat zowel onze kinderen,  onze coaches en wijzelf als 
stichting onszelf constant blijven ontwikkelen.  Door de kinderen, 
coaches en onszelf steeds uit te dagen. Alleen dan ontstaat er 
perspectief. In alles wat wij doen willen wij maximaal transparant 
zijn. Alleen op deze manier kunnen wij als kleine, enthousiaste 
stichting steeds weer een terugkerend beroep doen op onze 
runners, vrijwilligers, partners en netwerk.  

wensen en ambities 2016-2018
De grootste wens van Run4Schools is dat wij steeds beter en 
meer kinderen in beweging zetten in Mitchells Plain. Dit willen wij 
mogelijk maken door meer donaties van sponsoren te verkrijgen. 
Zowel in Nederland als in Zuid-Afrika. Om dat te bereiken zullen 
we ons verder moeten ontwikkelen tot een organisatie waarin 
sponsoren hun vertrouwen kunnen uitspreken. Of dit nu een 
hardloper is die zich wil inzetten voor ons of een school,  bedrijf 
of fonds dat ons wil steunen of een vrijwilliger die zich voor 
Run4Schools wil inzetten. Iedereen willen we overtuigen van 
de noodzaak van onze doelstellingen en van de manier waarop 
we de middelen besteden. Daarom willen we bouwen aan een 
professioneler en wendbaarder fundament van onze organisatie 
onder andere door meer, en immer transparant, te communiceren 
met onze doelgroepen. Wat hierbij kan helpen is dat we de 
komende jaren een aantal bekende Nederlanders aan ons weten te 
verbinden als ambassadeur. Net zoals vele andere stichtingen dat 
ook doen. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat een ambassadeur een 
natuurlijke ‘link’ heeft met het dna en missie van onze stichting.

Steeds 
beter en meer

kinderen
       
in beweging zetten

Verhogen van 
het aantal 

       
vaste sponsoren

Professionaliseren 
van

    
de organisatie

Onze wensen en ambities voor 2016-2018
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steeds beter en meer kinderen in beweging zetten

Zoals gezegd is dit onze grootste wens. Alhoewel we graag meer kinderen in beweging willen zetten ligt onze 
eerste prioriteit bij het optimaliseren van de programma’s op de huidige scholen die wij financieren. Een 
mooie stap hebben wij in dit kader al gemaakt met de implementatie van het Run4Schools Inside concept. 
De eerstvolgende stap is het concept nog verder te vervolmaken.  Dat willen we bereiken onder andere door 
in te zetten op persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling van de coaches. Met de indiensttreding van de 
coaches bij de scholen hebben zij de mogelijkheid gekregen deel te nemen aan diverse door het Ministerie 
van Onderwijs georganiseerde en gefinancierde opleidingen en cursussen. Hierdoor kunnen de coaches nog 
effectiever de programma’s uitvoeren en de kinderen ondersteunen. 
In het naschoolse programma zien wij nog ruimte tot verbetering. Door bijvoorbeeld meer structuur en 
afwisseling aan te brengen in het programma en door de huidige scholen in het project meer samen te 
laten werken bij het organiseren van onderlinge activiteiten en competities. Dit is één van de doelstellingen 
van onze manager Frank Steyn. Via de maandelijkse rapportages kunnen we volgen hoe hier invulling aan 
wordt gegeven. Ook in de informatievoorziening vanuit de scholen over de programma’s en de scholen zelf 

 zit ruimte voor verbetering. Op hoger abstractieniveau gaat dat om het meten van onze effectiviteit op basis 
van statistieken. Onze scholen geven aan dat ze baat hebben bij de ondersteuning die Run4Schools ze biedt 
en dat ons naschoolse programma effectief is, maar ze kunnen dat nog onvoldoende staven met cijfers. In 
2016 gaat een Nederlandse student voor een jaar studeren aan de University of Cape Town. Hij gaat ons op 
vrijwillige basis ondersteunen om ons en onze stakeholders meer inzicht te geven over effectiviteit van ons 
programma. Vooralsnog meten wij onze effectiviteit enerzijds af aan het aantal kinderen dat deelneemt aan 
ons naschoolse programma, de hoeveelheid en het type activiteiten dat wij aanbieden. Daarnaast vormen wij 
onze mening hierover op basis van wat deelnemende schoolhoofden, leraren, kinderen, ouders van kinderen 
en het Ministerie van Onderwijs ons hierover vertellen. 
Op lager abstractieniveau gaat het om verhalen over kinderen, coaches, schoolhoofden. Een eerste stap 
op dit vlak is vorig jaar gezet met het verbinden van de bestuursleden van Stichting Run4Schools en de 
NGO via een WhatsApp groep aan de coaches en de General manager. Daarmee wordt iedereen dagelijks 
geïnformeerd over actuele zaken, verhalen en weetjes. Onze website en Facebookpagina worden er wekelijks 
mee geupdate.



3938

VerHogen aantal Vaste sponsoren

Om onze grootste wens in vervulling te laten gaan, willen we het aantal structurele sponsoren en donoren 
verhogen naar minimaal 50% van de inkomsten die Run4Schools genereert. Hiermee worden we minder 
afhankelijk van de gelden die ‘onze runners’ bij elkaar lopen en zijn we beter in staat om de organisatie 
in Kaapstad neer te zetten. Zonder constante zorgen over het jaarlijkse basisinkomen dat nodig is om de 
coaches te betalen en het food programma te steunen. 
Run4Schools wil haar inkomsten verhogen door structurele en langdurige samenwerkingsverbanden en 
partnerships aan te gaan met zowel vaste donateurs (via automatische incasso) als bedrijven, stichtingen, 
fondsen en loopevents. Dit willen wij doen, door goed en transparant te communiceren (met gebruik van 
sociale media) met onze sponsors en donateurs. Het liefst koppelen wij deze partijen aan een specifieke 
activiteit uit ons programma, zoals die staan weergegeven op onze sponsormenukaart (zie bijlage).
Op dit moment heeft Run4Schools de volgende partnerships:

Running-event partnerships
Two Oceans Marathon, ECI-Letterenloop, Dam-tot-Damloop, Two Rivers Marathon, Kidsrun Rokjesdagloop (en 
in 2015: Samsung Runs4Youth).

Charity partnerships
Tweejaarlijkse filmavond Tuschinski, eindejaarsdag Gongslag Euronext ism DoubleDividend en in 2016 voor 
het eerst een benefietavond georganiseerd door drie bedrijven met vastgoedbelangen: Voorma & Millenaar, 
Poundwise en Rotsvast. 

Program partnerships
Western Cape Department of Education, Sportrusten (Monthly Parkruns Elana Meyer), Akeso Clinics, Cape 
Town (Scholarships).
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In natura partnerships
Run2Day NL (Shoe2Care en toegang distributie/communicatie-
kanalen), Adidas (teamwear Two Oceans), Zorgspecialist (200 
t-shirts FunRun townshipkids), ICS Adviseurs (Schools4Schools), 
Made in Haarlem (communicatie), Sky Radio Groep (mediaruimte), 
Keep-on-Running (mediaruimte), South African Airways 
(luchtvracht), Go Film Booking (filmavond), Nine Degrees 
(website).

Financial partnerships
Structurele partnerships hebben we nog niet op dit moment. 
Met ons beleidsplan 2016-2018 hopen we toegang te krijgen tot 
subsidiegevende fondsen en stichtingen.

Friends of the brand
Renault Nederland, GirlsLove2Run, Vis aan de Schelde,  The 
Roast Room, Vitamin Store, Hardlopen in Zuid-Afrika, John Dory 
Vistronomie.

Run4Schools zal met name moeten groeien in program 
partnerships en financial partnerships, in zowel Nederland als 
Zuid-Afrika. Doelstelling is dat we alle programma-onderdelen op 
onze sponsor menukaart binnen drie jaar volledig gesponsord 
krijgen. Een andere doelstelling is dat we de komende jaren in 
aanmerking komen voor een toewijzing van subsidieverlenende 
fondsen en stichtingen. Hier zal een actief beleid op gevoerd gaan 
worden. Ons ultieme doel is dat we structureel minimaal
 € 150.000,- aan inkomsten per jaar zullen ontvangen zodat onze 
vaste uitgaven gedekt worden door vaste inkomsten. We willen dit 
binnen drie jaar bereiken. Daarbij ontstaat er dan ook ruimte om 
onze eigen organisatie professioneler in te richten. Om hiertoe 
te komen is het noodzakelijk om aan ons fundraisingteam bij 
voorkeur een  fondsenwervingsspecialist toe te voegen. Dit is een 
doelstelling voor 2016. 
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licht werk waardoor het voor iedere 
vrijwilliger leuk blijft om langdurig een 
bijdrage te leveren aan de doelstellingen 
van Run4Schools. Als bestuur vinden 
wij dit zo belangrijk dat wij hiertoe ons 
bestuur willen uitbreiden met een nieuw 
bestuurslid dat specifiek belast is met 
vrijwilligers. Deze persoon zal zich bezig 
houden met het werven, behouden en 
ondersteunen van vrijwilligers.
Het vergroten van onze vrijwilligerspool 
dwingt Run4Schools ook om meer 
structuur te bieden in de begeleiding 
van vrijwilligers. Wij streven ernaar 
dat bestuursleden met hun eigen 
aandachtsgebieden verantwoordelijk 
worden voor werkgroepen van 
vrijwilligers die actief zijn op hun 
aandachtsgebied. Aan de hand van de 
wensen en ambities van het bestuur 
en de daarin gestelde prioriteiten gaan 
de werkgroepen dan in zelfstandige 
teams aan de slag met hun project. In 
korte en behapbare stappen leveren zij 
ondersteuning aan de bestuursleden. 
Hierop geeft het bestuur direct 
feedback zodat de werkgroepen weer 
verder kunnen. Met deze werkwijze 
willen we het plezier en betrokkenheid 
van vrijwilligers vergroten en versnellen 
wij de realisatie van onze ambities. 

proFessionalisering Van de 
organisatie

Het huidige niveau aan inkomsten 
geeft door een te grote afhankelijkheid 
van enkele fundraising activiteiten, de 
inzet van individuele sponsors en een 
beperkt aantal vrijwilligers, continu 
druk op de groei en volwassenheid van 
onze organisatie. Om die reden willen 
wij onze organisatie professionaliseren 
op het gebied van:
 Vrijwilligers
 PR en communicatie
 Evenementen en activiteiten
 Administratieve organisatie
Hieronder geven wij per gebied aan 
hoe wij dit van plan zijn te doen.

Vrijwilligers
Run4Schools komt met regelmaat 
kennis en capaciteit tekort. Op de kleine 
groep vrijwilligers die zich al inzetten 
voor Run4Schools wordt te vaak een te 
groot beroep gedaan. Hierdoor zijn wij 
als organisatie niet wendbaar genoeg. 
Om al onze ambities waar te maken is 
uitbreiding van onze vrijwilligerspool 
cruciaal. We streven naar een pool 
van ongeveer 20 vrijwilligers binnen 3 
jaar. We willen mensen aan ons binden 
met verschillende achtergronden en 
expertises. Vele handen maken 
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PR en Communicatie 
Al onze communicatie staat in dienst  
van onze fondsenwervingsstrategie. 
Onze nieuwe website (streefdatum 
zomer 2016) en social mediakanalen 
zullen hierop ingericht worden. Ook 
gaan we ons actiever online en pr-matig 
manifesteren. We gaan dit doen door aan 
ons communicatieteam vrijwillige online-
expertise en PR-kracht toe te voegen.
In onze communicatie willen we meer het 
beeld laten spreken: Visual Experience’. 
Hierbij gaan we op zoek naar verhalen die 
ons verder kunnen brengen: ‘Emotional 
Storytelling’. Onze eigen media (nieuwe 
website, social mediakanalen, nieuwsbrief) 
kunnen we hiermee constant laden met 
content die er toe doet. Streven is om 
zoveel mogelijk te werken volgens het 
Storyboard-principe. Dit kan bijvoorbeeld 

de vorm aannemen van een digitaal 
prikbord waarop onze coaches, kinderen, 
runners, donateurs, sponsors hun verhaal 
kunnen plaatsen. Waarom lopen runners 
voor ons? Waarom ondersteunt een 
sponsor ons en wat is daarmee bereikt? 
Wat maakt een coach zoal mee op een 
dag? Hoe ervaart een townshipkid wat 
we doen? Op deze manier maken we 
op een betere manier inzichtelijk wat we 
doen,  waarvoor runners voor ons lopen, 
wat voor problemen we zoal onderweg 
tegenkomen, maar dat deze altijd relatief 
zijn als je kijkt naar wat Run4Schools 
betekent voor de kinderen en de lokale 
gemeenschap. 
Hiernaast twee voorbeelden uit de 
Casestudy 2015 van onze stagiaire Anne 
Marije de Dreu, hoe we ons beter visueel 
zouden kunnen presenteren. 
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 Zonder de Run4Schools basis (fundraising voor kinderen in 
Mitchells Plain door hardlopen) te verloochenen wil het bestuur 
inzetten op verbreding van activiteiten en een grotere focus op 
de achterliggende waarden van Run4Schools. Hardlopen is een 
middel, geen doel. De kernelementen zijn: het bieden van kansen 
aan kinderen, opleiding, zelfvertrouwen geven, sport en spel. Bij 
onze activiteiten in Nederland willen we meer nadruk leggen op 
activiteiten door kinderen en met kinderen: ‘scholen-voor-scholen’. 
We willen educatie inzetten voor fundraising omdat we geloven 
dat er meer enthousiasme ontstaat indien een beter beeld wordt 
gegeven van de situatie in Mitchells Plain. Door educatie willen we 
Nederlandse kinderen inzicht geven van de situatie in Zuid-Afrika. 
Daarmee hopen we Nederlandse jongeren enthousiast te maken 
om zich in te zetten voor jongeren in Kaapstad die het minder 
getroffen hebben. In onze communicatie willen we meer appelleren 
aan onze kernwaarden.

Evenementen en activiteiten
Events spelen van oudsher een grote rol in de werving van 
inkomsten en daarmee in de begroting van Run4Schools. Het 
aandeel op het totaal van de inkomsten is te groot. Dat aandeel 
willen wij in absolute zin vergroten maar moet in relatieve zin 
kleiner worden door het aanboren van structureel andere 
inkomstenbronnen. Het vergroten van het aandeel in absolute zin 
willen we realiseren door ‘het rendement’ op bestaande activiteiten 
te maximaliseren. Ook willen we het aantal activiteiten met een 
potentieel ‘hoog rendement’ uitbreiden. Wat Run4Schools betreft 
bestaat ‘rendement’ op een activiteit uit een combinatie van 
onderstaande factoren die wij het liefst allemaal in positieve zin 
willen beïnvloeden: 
Beleving (van deelnemers en vrijwilligers)
Exposure (PR, marketing)
Educatieve karakter
Impact op onze werkorganisatie (aantal benodigde uren en   
soort vrijwilligersinzet)
Impact van opbrengst evenement op onze financiële middelen
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Oproep aan sponsors 
Iedereen begrijpt de uitdrukking “Kinderen hebben de 
toekomst”. Dit geldt echter niet voor alle kinderen. De 
keuze van Run4Schools om kinderen in township 
Mitchells Plain een betere toekomst te bieden zal u
duidelijk zijn geworden. Het resultaat van ons beleid 
moet uiteindelijk leiden tot een voelbare verbetering
voor alle kinderen die het betreft, waardoor bij deze 
kinderen de echte verandering kan plaatsvinden. Om dit
te realiseren vragen wij u hulp. Met uw hulp kan de 
verandering werkelijkheid worden. Of u nu een bedrijf, 
stichting, fonds of runner bent. En bij ons weet u altijd 
precies waar uw geld aan besteed wordt. Naar keuze 
door uzelf te bepalen. Elke bijdrage doet er toe. Hoe 
mooi is het om voor een kind het verschil te kunnen 
maken tussen uitzichtloos of vooruitzicht. 

Maakt u het verschil?!

 Door het maximaliseren van het rendement worden de beperkt 
beschikbare vrijwillige menskracht en middelen het beste ingezet. 
Van ieder evenement wordt sinds 2015 een business case 
gemaakt waarin de combinatie van bovengenoemde factoren 
van te voren worden ingeschat. Vervolgens beslissen wij dan als 
bestuur of en hoe wij een evenement willen organiseren of niet. 
Zowel de huidige als de nieuwe evenementen worden langs deze 
meetlat gelegd en beoordeeld. Met deze aanpak gaan wij er vanuit 
ook de wisselvalligheid aan inkomsten op deze evenementen  te 
verminderen.
Het rendement is hiermee een optelsom van factoren 
geworden. Daarbij kan het zijn dat niet alle factoren gelijktijdig 
gemaximaliseerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is onze 
jaarlijkse Gongslag bij Euronext Amsterdam waarbij de nadruk 
vooral ligt op de beleving van de deelnemers en de exposure 
voor Run4Schools. Er worden hiermee bijvoorbeeld nog geen 
inkomsten geworven, het educatieve karakter ervan is beperkt en 
de impact op de werkorganisatie is klein.

Administratieve organisatie
Binnen een kleine organisatie die volledig draait op vrijwilligers 
bestaat de kans dat er veel kennis en informatie bij enkele 
personen beschikbaar is. Run4Schools herkent dit beeld en is 
van mening dat hierin stappen gemaakt moeten worden. Wij gaan 
daarom de administratieve organisatie tegen het licht houden en 
efficiënter organiseren. 
Het uiteindelijke doel hiervan is de organisatie zo goed en zo 
efficiënt mogelijk te ondersteunen bij het realiseren van onze 
wensen en ambities De meest kritische processen hierbij zijn 
de financiële administratie, de donateursadministratie en de 
vrienden van Run4Schools administratie.  Het is belangrijk om 
de begrotingsdiscipline en financiële verantwoording helder te 
regelen in verband met onze eigen verantwoordelijkheden als 
bestuur maar ook als wervingstool. Donateurs en sponsors willen 
weten wat er gebeurt met het gedoneerde geld en verwachten dat 
elke euro zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.
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Bijlage 1  Een greep uit de Activiteitenkalender 2016

Januari  Gezamenlijke training Two Oceans Marathon Team 2016 - Vijlen
  Gezamenlijke training Two Oceans Marathon Team 2016 - Amsterdam
Februari Gezamenlijke training Two Oceans Marathon Team 2016 – Midwintermarathon
   Apeldoorn
  Gezamenlijke training Two Oceans Marathon Team 2016  - Two Rivers Marathon
Maart  Laatste gezamenlijke training Two Oceans Marathon Team 2016 + brunch
  Two Oceans Marathonreis Run4Schools 2016
  Bezoek afvaardiging bestuur aan project
  Benefietavond i.s.m. drie vastgoedbedrijven in Amstelveen
April  Run4Schools Kidsrun van de Rokjesdagloop 
  Rotterdam Marathon Expo – Massage4Schools en stand Run4Schools Two Oceans 
  Marathonreis 2017
  Eerste gezamenlijke training Dam-tot-Damloop Team 2016
Mei  Gezamenlijke training Dam-tot-Damloop Team 2016
Juni  Gezamenlijke training Dam-tot-Damloop Team 2016
  Reünie Run4Schools ECI Letterenloop + huldiging Two Oceans Marathon Team 2016
Filmavond ‘16 Film “Race” over Jesse Owens
  Bezoek afvaardiging bestuur aan project
Juli  Gezamenlijke training Dam-tot-Damloop Team 2016 
Augustus Gezamenlijke training Dam-tot-Damloop Team 2016 
September Laatste gezamenlijke training Dam-tot-Damloop Team 2016 
18 September Dam-tot-Damloop 2016
Oktober Charity diner Run4Schools
  Eerste gezamenlijke training Two Oceans Marathon Team 2017
November Gezamenlijke training Two Oceans Marathon Team 2017 
  Bezoek afvaardiging bestuur aan project
December Gezamenlijke training Two Oceans Marathon Team 2017
  31/12 Gongslag Euronext i.s.m. DoubleDividend 
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Bijlage 2  Donatiemenukaart

Scholarship programma (voor 1 kind)      € 1.000,- per jaar

Run4Schools biedt kinderen graag ook perspectief na de primary school.
Ieder jaar bieden wij daarom 1 kind een Highschool Scholarship aan.
Het liefst doen wij dat op ieder school waar ons project actief is. Op 4 scholen dus.

Challenge programma (voor 20 kinderen)     € 1.500,- per jaar

Iedere half jaar nemen 10 kinderen deel aan de Endurocad skills training & selection Camp 
in Stellenbosch. Dit is een programma van de Endurance Academie in Stellenbosch om 
atletiektalent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Elana Meyer, olympisch medaillewinnaar 
en friend van Run4Schools, is ambassadeur van deze Academy. 

Adopteer een coach        € 4.600,- per jaar

Run4Schools biedt 4500 leerlingen in en naschoolse sportopvang door scholen de gelegenheid
te geven sportcoaches in dienst te nemen. Momenteel zijn er 9 sportcoaches en een 
muziekleraar actief op de vier scholen van ons project. Één sportcoach geeft iedere week les 
aan 700 leerlingen. Wekelijks werkt de sportcoach 40 uur. 

Hiking programma (voor 60 kinderen)      € 600,- per jaar

In samenwerking met de hiking club van Miriam Manak, bestuurslid Run4Schools Zuid Afrika, 
worden iedere maand 5 kinderen in de gelegenheid gesteld om mee te hiken in de prachtige 
omgeving in en rond Kaapstad (bijv. Tafelberg). Vaak komen ze daarmee voor het
eerst buiten Mitchells Plain, hun township, en maken ze kennis met mensen die ze anders 
nooit zouden ontmoeten of met wie ze samen zouden sporten. 
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Bijlage 2  Donatiemenukaart (vervolg)

Food programma (voor 1 school)       € 2.500,- per jaar

Zonder goede voeding is het moeilijk bewegen. Tijdens schooltijd krijgen de kinderen
van school eten. In de naschoolse opvang krijgen de kinderen dat niet.
Om het naschoolse programma effectief te laten zijn ondersteunt Run4Schools de kinderen 
met een voedselprogramma. Een jaar lang wat eten en drinken (bijvoorbeeld fruit en limonade)
na school kost € 2.500 euro per school.

Sportmaterialen (voor 1 school)       € 2.500,- per jaar

Om les te geven heb je sportmaterialen nodig. Net als muziekinstrumenten, gereedschap
en spullen om te knutselen en te schilderen, spullen om te dansen en ga zo maar door.
Dat kost veel geld. Alleen al een jaar lang sportmaterialen ter beschikking stellen aan de 
kinderen kost € 2.500 euro per school. Doneren kan zowel in geld als in natura!

Deelname aan de Dam tot Damloop     € 100,- per startbewijs

Run4Schools doet jaarlijks mee aan de goede doelenloop van de Dam-tot-Damloop. Door een 
sponsor krijgen wij hiervoor kosteloos 50 van de 100 startbewijzen tot onze beschikking. Deze kaarten 
verkopen wij aan bedrijven en personen, inclusief de mogelijkheid tot deelname aan ons 
trainingstraject voor de Dam-tot-Damloop waaronder ook een maandelijkse gezamenlijke training.

De Run4Schools Donatiemenukaart is niet een uitputtende lijst met mogelijkheden om te doneren. Wel biedt 
het je de mogelijkheid een donatievorm te kiezen die bij jou als persoon of organisatie past. Mocht je na het 
lezen ervan toch iets zoeken wat er niet op staat, neem dan contact met ons op. Wie weet kunnen wij je nog 
meer maatwerk leveren!

info@run4schools
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Bijlage 3  Organisatiestructuur Run4Schools 
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Bijlage 4 – Financiële verantwoording 2015-2011
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Bijlage 4 – Financiële verantwoording 2015-2011(vervolg)
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Bijlage 4 – Financiële verantwoording 2015-2011 (vervolg)
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Wat opvalt is de verschuiving die te zien is in de inkomstenbronnen. In 2011 voerden “structurele” sponsoren, 
notariële schenkingen en donaties de boventoon met een gezamenlijk aandeel van 58% van alle inkomsten. In 
2015 is dat aandeel gezakt naar 16% en voeren de meer “variabele” sponsorlopen (79% van de inkomsten!) 
en overige activiteiten (5%) de boventoon. Het grillige verloop van de inkomsten komt vooral doordat deze 
sterk afhankelijk zijn geweest van het aantal deelnemers en de inspanningen van deelnemers om geld op te 
halen van sponsors. Het Two Oceans Marathon team 2013 bijvoorbeeld heeft een recordbedrag van €73.500 
geworven met in totaal 38 runners. €71.234 is daadwerkelijk in 2013 gestort op rekening van Run4Schools. 
Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet en energie van vrijwilligers om mensen te enthousiasmeren deel 
te nemen aan dit evenement en ze daarbij uit te dagen zoveel mogelijk geld op te halen voor Run4Schools.

Er vallen een aantal zaken op. Enerzijds het grillige verloop van met name de verwervingskosten in Nederland 
veroorzaakt door hoge kosten bij het op eigen risico aanschaffen van startbewijzen voor de New York 
Marathon 2012 en 2013. Door een tegenvallend aantal deelnemers in 2013 en dito resultaat is besloten 
hiermee te stoppen. Anderzijds de teruglopende projectkosten in Zuid-Afrika in de periode 2011-2014 en 
de toename van de projectkosten in 2015. De daling van de projectkosten is te verklaren door de gunstige 
wisselkoersontwikkeling van de Euro naar de Zuid-Afrikaanse Rand, het niet invullen van twee ontstane 
vacatures in 2013 vanwege de voorgenomen implementatie van het Run4Schools Inside programma in 
2014 en de efficiencyslag die gemaakt is in het Holiday & Foodprogram. De kosten voor het professioneel 
onderhoud van de sportvelden worden vanaf 2014 niet meer gesponsord. Om die reden heeft Run4Schools 
in overleg met de scholen besloten zelf het onderhoud van de velden op zich te nemen vanaf 2014. Voor 
het hoogst noodzakelijke professioneel onderhoud hebben wij hiertoe een bestemmingsreserve gecreëerd. 
De substantiële stijging van de projectkosten in 2015 wordt met name veroorzaakt door een toename van 
activiteiten in het Holiday & Foodprogram. De bezetting van coaches op de scholen is in 2015 uitgebreid.

Bijlage 4 – Toelichting Financiële verantwoording 2015-2011

analyse inkomsten 2015-2011 analyse uitgaVen 2015-2011



6968

Het resultaat van de activiteiten van Run4Schools bedroeg in de periode 2011-2015 gemiddeld ruim €87.000 
met een piek in 2013. Het Exploitatie resultaat bedroeg de afgelopen 5 jaar gemiddeld €7.359. Zo’n 7,5% van de 
inkomsten die Run4Schools gemiddeld heeft gegenereerd in deze periode heeft Run4Schools jaarlijks kunnen 
toevoegen aan haar vermogen om ervoor zorg te dragen dat de continuïteit van het project minimaal 1 jaar 
gegarandeerd is. In 2011 was de verhouding vermogen : totale kosten nog 0.6 en in 2015 was deze 0.9. De 
verhouding vermogen : projectkosten bedroeg in 2011 0.8 en in 2015 1.1. Dit houdt in dat Run4Schools met haar 
inmiddels opgebouwde vermogen voldoet aan haar eigen doelstelling om de continuïteit van het project minimaal 
1 jaar te continueren zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Voorwaarde hiervoor is wel dat de uitzonderlijk 
gunstige koers van de Zuid-Afrikaanse Rand onveranderd blijft. In 2015 heeft Run4Schools meer projectuitgaven 
gedaan dan dat daar netto-inkomsten tegenover stonden. Reden hiervoor was dat er voldoende vermogen aanwezig 
was om extra uitgaven te verrichten om het Run4Schools Inside programma qua personele invulling en holiday & 
foodprogram op niveau te krijgen. Bijkomend gunstig effect hiervan is geweest is dat het Stichtingsvermogen is 
afgenomen tot een voor Run4Schools gewenst niveau om de continuïteit van het project te kunnen waarborgen.

analyse ratio’s 2015-2011

Bijlage 4 – Toelichting Financiële verantwoording 2015-2011 (vervolg)
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