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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Run4Schools. Hierin beschrijven wij de activiteiten die 

hebben plaatsgevonden gedurende het jaar 2017. Ook geven wij u een beeld van onze inkomsten en 

uitgaven.  

Het jaar 2017 was een mooi jaar met net als de voorgaande jaren weer een heel scala aan 

activiteiten die direct of indirect opbrengsten gegenereerd hebben. Daarnaast is er een verder 

gewerkt aan de professionalisering van ons bestuur. We hebben twee nieuwe bestuursleden mogen 

verwelkomen en afscheid genomen van onze secretaris. Dit heeft geleid tot een herverdeling van 

taken. De ‘span of control’ blijft een uitdaging. We zijn ambitieus en willen soms meer realiseren dan 

onze werkorganisatie aan kan. De samenwerking met een andere cultuur op grote afstand maakt dat 

we soms minder snel gaan, dan dat we zouden willen. 

We zijn tevreden dat we in 2017 wederom op 4 scholen in- en naschoolse opvang hebben kunnen 

realiseren. Meer dan 5.000 kinderen nemen deel aan ons inschoolse programma. En gemiddeld 40 

kinderen nemen per dag per school deel aan het naschoolse programma.  

De veiligheid op onze scholen is helaas verslechterd ten opzichte van eerder jaren. Gangs zijn 

actiever dan eerder en er is meer onrust. Dit heeft invloed op onze totalen. Regelmatig is de situatie 

ernstig en wordt er besloten om het programma te cancellen. Hier hebben we helaas weinig invloed 

op. Aan de andere kant hebben wij de kinderen meer spel, plezier en uitdaging kunnen bieden op en 

rond het schoolplein, door de partnerships die we met een aantal partijen zijn aangegaan.  

2018 staat in het teken van verdere professionalisering, zowel in Kaapstad als binnen het bestuur in 

Nederland.  Onder andere door meer dedicated vrijwilligers bij onze activiteiten te betrekken. 

Alle successen zijn weer mede mogelijk gemaakt door de steun van onze lopers, donateurs en 

vrienden. Daarvoor zijn we jullie ontzettend dankbaar. Stichting Run4Schools zou niet kunnen 

bestaan zonder jullie! Baie dankie. 

 

Namens het bestuur, 

Anneke Dijkstra  

secretaris Run4Schools 

september 2018 
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RUN4SCHOOLS – ANNO 2017 
In Kaapstad organiseren wij op vier basisscholen in het township Mitchells Plain ónze vorm van 

naschoolse opvang. Deze vier scholen zijn strategisch en met zorg uitgekozen. Ook kinderen van 

andere scholen mogen van het naschoolse programma gebruik maken. 

Kinderen worden na school opgevangen, krijgen een voedzame lunch en sporten onder begeleiding 

van enthousiaste en gekwalificeerde coaches. Basketbal, voetbal, streetdance e.d. op speciaal 

daarvoor aangelegde sportvelden bij de school. Ook organiseren wij muzieklessen. 

Onder schooltijd krijgt ieder kind tenminste één uur sport en muziekles per week.  

 

 

Ons doel?  

Inspiring young lives 

Meer dan 5.000 kinderen op vier lagere scholen in het achtergestelde township Mitchells Plain 

spreken we aan op hun talent via in- en naschoolse activiteiten op het gebied van sport, spel, dans en 

muziek. De leerlingen gaan naar school, hebben plezier met elkaar, bouwen zelfvertrouwen op en 

blijven na schooltijd uit handen van jeugdbendes. 
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WAAROM TOWNSHIP MITCHELLS PLAIN? 

Deze ‘banlieu’ van Kaapstad is een vergeten en verwaarloosd gebied. Een troosteloze wijk waar grote 

gezinnen vaak één huis delen. En waar straatbendes vrij spel hebben. Officieel wonen er in Mitchells 

Plain bijna een miljoen gekleurde Zuid-Afrikanen, het feitelijke inwonerstal ligt op 1.5 miljoen. En het 

township blijft groeien. 

 

 

WAT ZIJN DE PROBLEMEN? 

Het merendeel van de leerlingen stroomt niet door van basisschool naar de middelbare school. 

Straatbendes rekruteren jongeren van de school en bedreigen en beroven de inwoners. Het grootste 

en meest beangstigende probleem is het veelvuldige drugsgebruik. De Tikverslaving (chemische 

drug) van jongeren maakt hen meedogenloos en gewetenloos. 

De overheid heeft hierop weinig grip. Beroving, verkrachting en moord zijn helaas alledaagse 

gebeurtenissen in het township. In 2017 ‘runnen’ we ons programma op vier lagere scholen in 

Mitchells Plain en hier laten we kinderen kind zijn, ook na schooltijd. Maar we willen natuurlijk dat 

veel meer kinderen van naschoolse sportopvang kunnen profiteren. Hier is geld voor nodig. 

Meer informatie over onze ambities kun je nalezen in ons beleidsplan, deze vind je op de website 

onder CONTACT. 
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ONZE ORGANISATIE 

BESTUUR EN BESTUURSMODEL 

Wij zijn een onbezoldigd bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris 

en drie bestuursleden. Het bestuur wordt daarnaast op evenement en projectbasis bijgestaan door 

vrijwilligers. 

De samenstelling van ons bestuur is als volgt: 

Leslie Pangemanan  founder en bestuurslid   sinds 2004 

Arjan Zwaan   voorzitter    maart 2014 

Jan Knaap   bestuurslid    maart 2014 

Thijs van Weezenbeek  penningmeester   oktober 2017 

Nienke Nauta   bestuurslid    mei 2017 

Anneke Dijkstra   secretaris    januari 2016 

 

 

 

In 2017 is het bestuur 8 keer bijeen gekomen. Doel van deze bestuursvergaderingen was om onze 

activiteiten te bespreken en plannen. De besteding van de middelen te optimaliseren en de 

voortgang van de werving van gelden te monitoren en continueren. En de stichting te 

professionaliseren. 
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Data bestuursvergaderingen, op locatie Amsterdam Sportschool Buitenveldert (tevens postadres van 

de stichting): 

18 januari - 1 maart - 5 april - 31 mei - 28 juni - 26 juli - 1 oktober en 14 december 

 
ZUID AFRIKA 

In Zuid Afrika worden onze projecten op de scholen begeleid door negen sportcoaches en één 

muziekleraar, onder leiding van een manager. Daarnaast worden we in Zuid Afrika ook ondersteund 

door een team zeer betrokken vrijwilligers. Meer informatie over ons team in Zuid Afrika vind  je op 

onze website. 

Sinds 2014 hebben we ook een Zuid-Afrikaans bestuur. Dit bestuur bestaat uit Terence Woolf, 

Miriam Mannak en Leslie Pangemanan. Terence was in het verleden schoolhoofd op Northwood 

Primary en zijn vrouw onderwijzeres op Alpine Primary. Miriam is Nederlands en al jaren woonachtig 

in Kaapstad en werkzaam als journalist. Leslie is vanuit Nederland de vertegenwoordiging in het 

bestuur.  Ons bestuur in Zuid-Afrika biedt als NGO SA in overleg met het Western Cape Department 

of Education, het ministerie van Onderwijs voor de Westkaap, onze scholen onder voorwaarden een 

budget aan. Elk schooljaar wordt hiervoor een Cooperation Agreement opgesteld. Hiermee 

organiseren de scholen de ondersteuning en vanuit dit budget worden de coaches betaald.  

De wijze waarop een school deze ondersteuning invult bepaalt de school zelf. Onder voorwaarde 

althans 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.  

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.  

 

ANBI 

Stichting Run4Schools is een ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. Conform de 

transparantie voorwaarden van ANBI volgt hieronder een overzicht van onze gegevens: 

Officiële naam:   Stichting Run4Schools 

Fiscaal nummer:  8143.91.333 

KvK:    34219421 

Rekeningnummer:  NL03 INGB 0668 5877 92 

 

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
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COMMUNICATIE BELANGHEBBENDEN 

De communicatie met belanghebbenden vindt op diverse manier plaats. We onderscheiden de 

volgende belanghebbenden: 

• Deelnemers aan onze hardloopevents  

• Particuliere donateurs 

• Bedrijven en instellingen 

 

HARDLOPERS 

Als sinds 2004, gaat onze founder Leslie Pangemanan met een grote groep hardlopers jaarlijks naar 

Kaapstad, om daar samen deel te nemen aan de Two Oceans Marathon. Run4Schools traint en 

begeleidt jaarlijks groepen runners die deelnemen aan deze iconische en werelds mooiste marathon. 

Meer dan 350 runners en hun supporters zijn met ons mee geweest naar Kaapstad en hebben ons 

project bezocht in Mitchell’s Plain. Om met eigen ogen te zien welk verschil Run4Schools maakt voor 

de kids in het Township. Door middel van hun inspanningen  hebben deze runners aanzienlijke 

fondsen geworven voor Run4Schools.  

Met deze groep lopers hebben we voorafgaand aan de reis uitvoerig contact, lopers worden 

voorgelicht over ons project, wat de fondsenwerving ten goede komt. Uiteraard doen we er bij 

thuiskomst alles aan om deze groep mensen blijvend aan ons te binden. Ze ontvangen de 

nieuwsbrief en het overgrote deel volgt ons op social media. 

Daarnaast lopen we jaarlijks met een grote groep lopers de Dam tot Damloop en zijn we vaste 

partner van de Letterenloop in Haarlem. 

 

PARTICULIERE DONATEURS 

Wij hebben een vaste kern van familie en vrienden aan donateurs. Deze donateurs ontvangen onze 

nieuwsbrief en volgen ons veelal ook op social media. 

 

BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN 

Run4Schools kent intensieve samenwerkingen met diverse bedrijven welke ons financieel of in 

natura sponsoren. Met deze partners wordt intensief persoonlijk contact onderhouden. Ze worden 

vermeld op onze website https://www.run4schools.nl/onze-vrienden/. 

Daarnaast werken wij actief samen met de Nederlandse ambassade in Zuid Afrika. 

 

https://www.run4schools.nl/onze-vrienden/
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ACTIVITEITEN 2017 
In 2017 hebben de volgende activiteiten in Nederland en Zuid Afrika plaats gevonden: 

12 FEBRUARI  TWO RIVERS MARATHON 

Als voorbereiding op de Two Oceans Marathon loopt een groot deel van onze lopers deze zware 

marathon. Na afloop ontvangen wij van onze vrienden van de Two Rivers Marathon Ed Kooijman en 

Marco van Leeuwen een cheque van €750,-. 

15 FEBRUARI  BEZOEK CAR4MORE AAN TAFELSIG PRIMARY 

De mannen van Stichting Care4More zijn voorafgaand aan dit bezoek van de Noordkaap 

(noordelijkste puntje van het Europese continent) 22.000 km gereden naar het zuidelijkste puntje 

van Afrika om onderweg allerlei goede doelen te sponsoren. Trots zijn wij dat ook Run4Schools tot 

deze door hun uitverkoren doelen behoort. Op deze geslaagde ochtend overhandigen zij in 

aanwezigheid van Consul-Generaal Bonnie Horbach van het Nederlands Consulaat 4 van de 20 

toegezegde leerfietsen. 

 

 

22 APRIL   BEZOEK SOLUTIONS AAN ONZE 4 SCHOLEN 

Op 22 maart brengen de directeur en 8 werkneemsters van onze partner Solutions Center een 

bezoek aan onze 4 scholen. We ontvangen tijdens dit bezoek een mooie donatie. 
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7-8 APRIL    EXPO ROTTERDAM MARATHON 

Voor het derde jaar op rij staat een groot team van vrijwilligers twee dagen voorafgaand aan de 

marathon van Rotterdam op de expo. Onze masseurs hebben in twee dagen tijd in onze Runners 

Massage Plaza, ruim € 1.600,- bij elkaar gemasseerd.   

 

 

16 APRIL    TWO OCEANS MARATHON 

Op 16 april beleven onze 16 lopers hun ervaring tijdens de Two Oceans Marathon. Een diepe buiging 

voor ieders prestatie, zowel voor de halve, de trial run en de ultramarathon. Het TOM17 team loopt 

met deze prestatie maar liefst € 25.000,- bij elkaar. 
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22 APRIL POOLPARTY VOOR 30 MEISJES VAN NORTHWOOD EN 

CARADALE PRIMARY SCHOOLS 

Een bijzonder initiatief van onze ‘dames’ coaches op deze warme dag in Kaapstad. Deze meisjes 

leven in Mitchells Plain vaak onder moeilijke omstandigheden. Wonen vaak bij hun grootouder(s) 

omdat de vader niet in hun leven is en de moeder verslaafd is of in de gevangenis zit. Of omdat er 

grote geldzorgen zijn. Ze groeien op tussen drugs, geweld en gangs. Iets wat wij onze kinderen niet 

eens in films willen laten zien, is vaak hun dagelijkse realistische film. 

Op onze scholen zijn ze veilig en genieten ze van de sportlessen en andere activiteiten. Vandaag 

wilden de coaches iets extra’s doen. Wat was het bijzonder. De meisjes hebben genoten!  

 

30 APRIL   30 KIDS BEZOEKEN MATCH AJAX CAPE TOWN EN          

              AFTRAP SOCCER CLINICS 

30 van onze kinderen worden met de Ajax bus opgehaald om een wedstrijd in het Cape Town Stadion 

bij te wonen. Een onvergetelijke ervaring. Dit bezoek is de aftrap van een langere samenwerking in 

2017. Een team van coaches zal op onze scholen meerdere clinics gaan geven. De impact van deze 

clinics is enorm. En ‘really inspires young lives’. Deze samenwerking vloeit voort uit onze warme 

contacten met Stanley Menzo, op dat moment werkzaam als hoofdtrainer bij Ajax Cape Town. 

 

11 JUNI   ECI LETTERENLOOP 

Voor het 10e jaar beleefden we op deze zonnige zondag de start van de ECI letterenloop op de 

ijsbaan van Haarlem. Dit jaarlijks terugkerende hardloopevenement is in 2008 opgericht, onder 

andere dankzij de inspanningen van Bram Bakker, vriend van Run4Schools, en vele andere 

vrijwilligers. Een aanzienlijk deel van de opbrengst van de Letterenloop, bijeengebracht door de 1200 

à 1500 deelnemers (zowel kinderen als volwassenen) en sponsoren, komt jaarlijks ten goede aan 

Run4Schools. Dit jubileumjaar was dit bedrag liefst € 8.000,-. 

Na afloop van de loop, hebben wij onze Two Oceans Marathon finishers in het zonnetje gezet. 
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19 JUNI   CHARITY SURPRISE DINER 

Deze benefietveiling is een vervolg op een bijzondere avond in 2016, en een initiatief van onze 

partners Voorma & Millenaar makelaars – taxateurs o.g., Rotsvast Amstelveen, Poundwise Financial 

Coaching en Stichting Run4Schools. De avond werd mede mogelijk gemaakt door John Dory 

Vistronomie. De opbrengst bedroeg maar liefst € 19.000,- door het veilen van unieke stukken. 

Bijzonder trots waren wij op de aanwezigheid van Mart Smeets, Stanley Menzo en Abdelkader Benali 

op de avond. 

28 JUNI   OBSTACLE RUN BREDE DALTONSCHOOL DE MEER 

Meer dan 500 kinderen van deze school doen mee aan de obstacle run. Leslie Pangemanan is samen 

met een team enthousiaste vrijwilligers van deze school initiator van deze dag. Samen met de 

opbrengst van het eindejaars schoolfeest levert dit een geweldig bedrag op van € 5.995,-. 

28 JUNI   SHOE2CARE – ISM RUN2DAY 

Run2Day bedankt haar klanten voor hun bijdrage aan de Shoe2Care actie. In de periode van 26 april 

t/m 13 mei kon iedereen zijn oude hardloopschoenen inruilen bij een Run2Day winkel in de buurt. In 

totaal is meer dan 2.000 kg aan schoenen ingeruild. De schoenen zijn vervolgens gerecycled wat een 

prachtig bedrag van € 2.056,- heeft opgeleverd. 

17 AUGUSTUS  ALPINE PRIMARY SCHOOL VIERT 30E VERJAARDAG 

Op de school waar het voor Leslie Pangemanan, de oprichter van Run4Schools, ooit allemaal is 

begonnen is het feest. Deze school, met zoveel warme en oprecht betrokken bestuursleden en 

docenten bestaat 30 jaar. 

14 SEPTEMBER  OPENING JUNGLE GYM DOOR WINGS OF SUPPORT 

Op deze dag openen we op Alpine Primary, een superstevige en eco-friendly Jungle Gym. Dit project 

is mogelijk gemaakt door Wings of Support, een initiatief van het cabine-personeel van KLM. In 

aanwezigheid van de projectleiders van Wings of Support, Marthe Klap en Barbara Bregman, en het 

Nederlands Consulaat vond de feestelijke opening plaats. Wings of Support biedt hulp in 

ontwikkelingslanden waar KLM op vliegt. Hulp gericht op het faciliteren van onderwijs, opvang en 

medische hulp.  
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17 SEPTEMBER  DAM TOT DAMLOOP 

Trots staan we op 17 september weer aan de start met 100 lopers. Deels individuele lopers en lopers 

van onze partners RENAULT Nederland, MBO Rijnland, ICS Adviseurs, Henk Burger Makelaardij, 

DoubleDividend, Workrate en Camarate training. 

Nog trotser zijn we op het feit dat iedereen de finish haalt. 

 

 

15 OKTOBER ONZE AMBASSADEUR ABDI NAGEEYE PAKT 

NEDERLANDS RECORD TIJDENS MARATHON 

AMSTERDAM 

Trots zijn we op Abdi, wiens droom uitkomt op deze warme marathondag in Amsterdam. Het tien 

jaar oude record weet hij te verbeteren tot 2.08.16. 

5 NOVEMBER  EERSTE TEAMTRAINING TWO OCEANS 2018 

Een goed begin is het halve werk. Op 5 november hebben de deelnemers aan de Two Oceans 

Marathon in 2018 hun eerste teamtraining. 

NOVEMBER   ABDELKADER BENALI NIEUWE AMBASSADEUR R4S 

Wij zijn trots en blij dat we woordenkunstenaar en hardloper Abdelkader Benali mogen verwelkomen 

als ambassadeur van Run4Schools. 
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28 NOVEMBER KNVB WORLDCOACHES CLINIC DOOR PIERRE VAN 

HOOIJDONK EN REGI BLINKER 

Onze kinderen op Alpine Primary krijgen een wel heel bijzondere voetbal clinic van twee 

zogenaamde KNVB Worldcoaches; de oud-internationals Pierre van Hooijdonk en Regi Blinker. 

Beiden weten onze kinderen enorm te inspireren. Deze contacten vloeien voort uit onze nauwe 

contacten met Ajax Cape Town, vertegenwoordigd door Stanley Menzo, en het Nederlands 

Consulaat. 

 

 

6 DECEMBER  6E FILMAVOND  

Inmiddels een vaste traditie die mede mogelijk wordt gemaakt door onze ambassadeur Jac. Goderie 

en Theater Tuschinski. De volledige opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan 

Run4Schools. Dit jaar keken we naar de Nederlandse film ‘Huisvrouwen bestaan niet’.  Schrijfster Eva 

Posthuma de Boer was onze speciale gast, zij opende dag avond met een indrukwekkend voorwoord. 

Dit jaar werd de avond tevens mogelijk gemaakt door onze partners ArtiChoc, The Roast Room. Bar 

Restaurant 1900 en Made in Haarlem. 
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29 DECEMBER  GONGSLAG ISM DOUBLEDIVIDEND 

Op de laatste beursdag van het jaar mag Run4Schools, met haar Two Oceans Running Team, traditie 

getrouw samen met onze partner DoubleDividend, de Amsterdamse Beurs weer openen met een 

flinke klap op de gong. 

 

30 DECEMBER  BEZOEK HEAVEN’S SHELTER HOUSE  

Tijdens het familiebezoek van onze founder Leslie Pangemanan, heeft Leslie samen met vrienden, 

familie en onze coaches een verrassingsbezoek gebracht aan dit opvanghuis voor misbruikte en 

mishandelde vrouwen, jonge moeders en wezen. Een indrukwekkende dag voor alle aanwezigen met 

spelletjes, cadeautjes en voedselpakketjes voor de bewoners.  
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JAARCIJFERS 

INKOMSTEN 

De inkomsten van Stichting Run4Schools bedragen in 2017 € 103.597, hetgeen nagenoeg gelijk is aan 
2016 (€ 106.577). Qua individuele inkomstenbronnen zijn verschillende bewegingen zichtbaar:  
 

 
 
• Sponsorlopen – ten opzichte van 2016 liggen de inkomsten uit sponsorlopen € 6.500 lager. Dit 
wordt onder meer veroorzaakt door minder deelnemers aan de Two Oceans Marathon en het feit 
dat in 2016 twee donateurs de gasten van hun huwelijksfeesten hebben gevraagd om als cadeau het 
TOM-team te sponsoren.  

• Donaties/ sponsoren – het actieve beleid rondom het werven van donateurs dat in 2016 is 
opgestart heeft in 2017 een vervolg gekregen en heeft geresulteerd in meer dan 80% groei van 
inkomsten uit donaties. Meerdere personen die Run4Schools een warm hart toedragen hebben 
donaties gedaan in het kader van hun huwelijk, verjaardag en (afscheids-)feest. Daarnaast zijn er 
diverse personen die maandelijks een financiële bijdrage leveren.  

• Notariële schenking – net als in voorgaande jaren zijn we verheugd dat we in 2017 wederom een 
notariële schenking van € 10.000 hebben ontvangen.  
 
• Benefiet avonden – voor het tweede opeenvolgende jaar is in samenwerking met een drietal 
vastgoedondernemingen een charity diner georganiseerd. De opbrengst hiervan bedroeg € 18.080. 
Daarnaast wordt jaarlijks een filmavond georganiseerd om fondsen te werven. In 2017 heeft dit € 
3.906 aan inkomsten opgeleverd.  

• Overig – binnen deze categorie valt onder meer de samenwerking met Run2Day Nederland 
(Shoe2Care actie), de bijdrage van Wings of Support en de verkoop van Run4Schools 
promotieartikelen, zoals t-shirts en sweaters.  
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UITGAVEN 

De uitgaven van Stichting Run4Schools bedragen in 2017 € 100.266 en daarmee heeft Run4Schools 
2017 afgesloten met een positief exploitatieresultaat (+ € 3.332). Hierbij een toelichting op de 
kostenontwikkeling:  
 

 
 
 
• Personeelskosten – betreft de salarissen van de coaches in Zuid Afrika. Deze kosten zijn hoger dan 
in 2016 als gevolg van een volledige bezetting in 2017 (geen vacatures) alsmede de nadelige 
ontwikkeling van de ZAR tov de EUR. 

• Verwervingskosten – zijn € 2.670 hoger dan in 2016. Dat heeft o.a. te maken met het inkopen van 
startbewijzen voor de Dam-tot-Damloop, het organiseren van events - zoals de filmavond en 
aanwezigheid op de Marathon Rotterdam Expo - en het feit dat we geïnvesteerd hebben in 
teamkleding voor zowel Two Oceans Marathon als Dam-tot-Damloop.  

• Bureaukosten - deze kostenpost laat ten opzichte van vorig jaar bijna een daling van 50% zien. Dit 
heeft onder meer te maken met de investering die samenhing met het ontwikkelen van een nieuwe 
website in 2016.  

• Holiday & Food Program - in 2017 is een start gemaakt om dit programma nieuw leven in te blazen. 
Logistieke en organisatorische problemen ter plekke (o.a. vanwege veiligheid) zorgen ervoor dat dit 
nog niet op het niveau van voor 2016 zit.  

• Materiaalkosten - betreft de aankoop van teamkleding voor de coaches in Zuid Afrika en de 
investeringen in materialen zoals fietsen en de door Wings of Support gesponsorde Jungle Gym.  
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• Overige projectkosten - liggen op een lager niveau van 2016 toen diverse (eenmalige) 
investeringen zijn gedaan om de kwaliteit van de samenwerking met alle betrokken in Zuid Afrika op 
een hoger niveau te brengen. Daarnaast heeft KLM/ Wings of Support in 2017 een tweetal 
vliegtickets gesponsord, waardoor is bespaard op reiskosten.  

• Onderhoud velden – in de loop van 2017 is ter plekke een ‘parttime care taker’ aangesteld om de 
velden te onderhouden.  

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

 

 

 

 

 

 

  

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende passiva -           2.745       

Liquide middelen 104.440  97.275    

Totaal vlottende activa 104.440  100.020  

Totaal activa 104.440  100.020  

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 100.698  97.049    

Kortlopende schulden 3.742       2.971       

Totaal passiva 104.440  100.020  

€

2017

€

2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 

 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Baten

Baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van organisaties zonder winststreven

Totaal baten

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Personeelskosten

Materiaalkosten

Holiday & Food program

Onderhoud velden

Overige projectkosten

Totaal besteed aan doelstellingen

Verwervingskosten

Kosten beheer en administratie

Totaal lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten:

- Continuïteisreserve

56.736                        

17.245                        

€

Werkelijk 2017

103.597                      

72.494                        

45.128                        

10.286                        

5.620                           

100.266                      

19.937                        

7.835                           

2.085                           

9.375                           

3.649                           

€

Werkelijk 2016

53.380                        

7.191                           

3.331                           

318                              

3.649                           

4.065                           

654                              

4.719                           

4.719                           

29.616                        46.006                        

17.267                        

14.976                        

102.512                      

40.295                        

11.759                        

4.002                           

-                               

14.213                        

70.269                        

106.577                      
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TOELICHTING 

Waarderingsgrondslagen 

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt 
waardering tegen nominale waarde. De jaarrekening is conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende 
instellingen van de Raad voor Jaarverslaggeving opgesteld.  
 
Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn opgenomen indien 

en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met lasten rekening is gehouden die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar. 

 

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans 

Liquide middelen 

Dit betreft een saldo van € 104.440 op een tweetal rekeningen bij de ING-bank. Het saldo is vrij 

beschikbaar en staat voor € 82.000 op een spaarrekening (rente: 0,05%) en voor € 22.440 op een 

betaalrekening.  

Continuïteitsreserve  

Run4Schools heeft zich ten doel gesteld de continuïteit van het programma in Zuid-Afrika te kunnen 

garanderen voor de duur van één jaar. Op dit moment voldoet Run4Schools volledig aan deze 

doelstelling. 
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Kortlopende schulden 

Dit betreft het bedrag (€ 3.742) dat over Q4 2017 nog verschuldigd is aan Alpine Primary School. 

Vanwege het later aanleveren van de verantwoording van uitgaven door Alpine Primary School is het 

budget niet in 2017, maar begin 2018 aan de school verstrekt. 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Karakter baten 

Ondanks het feit dat Run4Schools er geen rechten aan kan ontlenen, verkeert het in de gelukkige 

omstandigheid dat een aantal donateurs de stichting al jarenlang structureel steunt. Het 

voornaamste voorbeeld is de jaarlijkse notariële schenking van € 10.000. Daarnaast is er een aantal 

donateurs dat Run4schools maandelijks, per kwartaal of jaarlijks met eenzelfde bedrag ondersteunt. 

Tevens wordt jaarlijks de opbrengst van de Letterenloop (in 2017: € 8.000) en de Two Rivers 

Marathon (in 2017: € 750) aan Run4Schools gedoneerd.  

Verhouding lasten 

Run4Schools heeft zich ten doel gesteld om tenminste 65% van de totale lasten te besteden aan de 

doelstellingen. Dientengevolge is de doelstelling om maximaal 35% van de totale lasten te besteden 

aan werving van baten (25%) en beheer & administratie (10%). In dat kader is het goed om te 

benoemen dat aan de bestuurders geen vacatiegelden en andersoortige vergoedingen worden 

verstrekt.  

Wervingskosten in relatie tot de geworven baten 

Run4Schools heeft zichzelf tot doel gesteld dat de kosten voor eigen fondsenverwerving uitgedrukt 

als percentage van de inkomsten uit eigen fondsenverwerving over een periode van drie 

achtereenvolgende jaren gemiddeld niet meer dan 25% mogen bedragen. Run4schools voldoet aan 

deze doelstelling. 
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BEGROTING 

 

 

 

Bij het opstellen van het budget voor 2018 is uitgegaan van het inkomsten- en kostenniveau van 

2016 en 2017. Tevens hebben we ons ten doel gesteld om minder te besteden aan 

verwervingskosten en kosten voor beheer en administratie om daarmee per saldo meer gelden 

beschikbaar te hebben die kunnen worden besteed aan de doelstellingen. Naast het investeren in 

onderhoud van de velden zijn we voornemens om het Holiday & Food program te intensiveren. 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Baten van particulieren

Baten van bedrijven 30.000    

Baten van organisaties zonder winststreven

Totaal baten

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Personeelskosten

Materiaalkosten

Holiday & Food program

Onderhoud velden

Overige projectkosten

Totaal besteed aan doelstellingen

Verwervingskosten

Kosten beheer en administratie

Totaal lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten:

- Continuïteisreserve

4.065                           

654                              

4.719                           

4.719                           

29.616                        46.006                        

17.267                        

14.976                        

102.512                      

40.295                        

11.759                        

4.002                           

-                               

14.213                        

70.269                        

106.577                      

3.649                           343                              

€

Werkelijk 2016

53.380                        

7.191                           

343                              

343                              3.331                           

-                               318                              

3.649                           

€

Budget 2018

55.000                        

16.500                        

101.500                      

19.937                        

7.835                           

15.000                        

7.000                           

100.266                      101.157                      

72.494                        

6.571                           

10.000                        

79.157                        

45.128                        

10.286                        

5.620                           

46.586                        

8.000                           

8.000                           

2.085                           

9.375                           

103.597                      

56.736                        

17.245                        

€

Werkelijk 2017


