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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 2018. Ook geven wij u een beeld van onze inkomsten en
uitgaven.
Met de gongslag op 29 december 2017, hebben we min of meer 2018 ingeluid met een
vertegenwoordiging van het team Two Oceans runners in 2018. Ook dit jaar was in vele opzichten
een wervend jaar, met bijzondere sportieve hoogtepunten. Het bestuur heeft dit jaar meerdere
vrijwilligers aan zich weten te binden, waardoor de slagkracht groeit. De ‘span of control’ blijft een
uitdaging en heeft onze aandacht. We proberen de verwachtingen voor wat we kunnen leveren goed
te managen. De lengte van dit jaarverslag met onder meer de uiteenzetting van alle activiteite,
bewijst dat we nog steeds groeien en meer bekendheid krijgen.
Ook in 2018 hebben we wederom op vier scholen in- en naschoolse opvang verzorgt. Meer dan 5.000
kinderen nemen deel aan ons inschoolse programma en meer dan 100 kinderen per dag aan het
naschoolse programma. Dit laatste aantal ligt gemiddeld lager dan het jaar hiervoor. Dit heeft te
maken met het feit dat we voorjaar 2018 helaas afscheid hebben genomen van Caradale Primary.
We voelden onvoldoende support vanuit het schoolbestuur richting ons programma. Na meerdere
gesprekken hierover, heeft dit geresulteerd in het besluit de samenwerking niet verder voort te
zetten. Eind 2018 zijn we actief geworden op een nieuwe vierde school; Westridge High, onze eerste
high school. Vooralsnog betreft het een proefperiode. In 2019 zal duidelijk worden of de proef wordt
omgezet in een vaste samenwerking.
Ons verhaal is niet alleen maar een succesverhaal. De veiligheid blijft een grote zorg, ook in 2018.
Waar de buitenwereld geen weet van heeft, is dat gangs dagelijks actief zijn in Mitchells Plain, dit
zorgt voor onrust, ook op onze scholen. Dit heeft invloed op het aantal kinderen dat deelneemt aan
ons programma.. Regelmatig is de situatie ernstig en wordt er besloten om het programma te
cancellen. Hier hebben we helaas weinig invloed op. Dit benadrukt maar weer eens hoe belangrijk
het is dat wij onze kinderen sport, spel, plezier en uitdaging bieden in een veilige omgeving op en
rond het schoolplein.
2019 staat in het teken van verder bouwen, verder professionaliseren en ons grotere doel niet uit het
oog verliezen. Waarbij onze kinderen altijd centraal staan. Voor onze doelen op langere termijn
verwijzen we je naar het beleidsplan 2020-2022.
Inspiring Young Lives to Build a Better Future.
Alle successen zijn mede mogelijk gemaakt door de
steun van onze lopers, donateurs, partners 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
… 2019
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RUN4SCHOOLS – ANNO 2018
In 2018 zijn we actief op drie basisscholen en als pilot op een middelbare (high) school.
Op deze scholen bieden we via het reguliere curriculum basis lichamelijke oefening en geven we
muziekles. Op de basisscholen verzorgen we de naschoolse opvang en op de middelbare school
stimuleren we na school de oudere kinderen om te blijven sporten. Tevens dagen we teams uit om
deel te nemen aan reeds geïnitieerde competities.
In het naschoolse programma wordt gesport, gedanst en maken we muziek. Onder schooltijd krijgt
ieder kind tenminste één uur sport en muziekles per week.
Begin 2018 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Caradale Primary. We voelden
onvoldoende support vanuit het schoolbestuur richting onze coaches en ons programma. Na
meerdere gesprekken hierover, heeft dit geresulteerd in het besluit de samenwerking niet verder
voort te zetten.
De pilot op een middelbare school is een bewuste keuze. We kunnen hierdoor ook iets betekenen
voor de jeugd in de meest kwetsbare en gevoelige leeftijd in relatie tot drugs, alcohol, prostitutie en
gangs. De definitieve keuze voor een vierde school is vooruit geschoven naar 2019.

Onze 8 coaches worden ondersteund door een muziek- en danscoach.
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ONS DOEL?
Inspiring young lives
Zolang een groot deel van de kinderen in Mitchell’s Plain opgroeit in een onveilige omgeving met
weinig tot geen perspectief, biedt Run4Schools basisschool 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.
Geweld, criminaliteit, drugs en jeugdprostitutie zijn de dagelijkse bedreigingen en verleidingen waar
de jongste jeugd al mee te maken heeft. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich
ondanks alles wél kind kunnen voelen. Door ze op een speelse manier uit te dagen, leren we ze iets
te doen met het rijkste bezit dat ze hebben: ZICHZELF.
We willen onze kinderen letterlijk in beweging brengen. Of het nu op het gebied van sport, muziek,
dans, huiswerk of leren programmeren is. Daar bieden wij de faciliteiten voor aan, inclusief de
daarbij horende coaches, zowel via een “-inschool-”- als “-afterschool-” programma. Wij proberen de
kinderen hiermee zo lang mogelijk weg te houden van de onveilige situatie buiten het schoolplein en
hen spelenderwijs waarden bij te brengen waardoor ze beter weerstand kunnen bieden aan alle
negatieve krachten. Inspiring Young Lives to Build a Better Future, is hierbij onze missie.
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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.

6

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 2018 ‘runnen’ we ons programma op vier 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.

Kleurrijk met het uiterlijk van een gevangenis. Dat is het schoolleven in #MitchellsPlain en een realiteit waar
# Run4Schools mee te maken heeft.

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 2018 hebben Michael Bakker, Koen Kersten, Sunniva van Renswoude, Robbert Pangamanan,
Frederik Gerner en Romy van Baarsen ons op projectbasis ondersteund.

In 2018 is het bestuur zes keer bijeen gekomen. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn besluiten
genomen en waar nodig projecten van de werklijst besproken. Buiten de vergadering om is in kleiner
comité aan diverse projecten gewerkt. Diverse bestuursleden en vrijwilligers hebben heel regelmatig
contact.
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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.
Ons Zuid-Afrikaans bestuur bestaat uit Terence Woolf, Miriam Mannak en Leslie Pangemanan. 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 eindverantwoordelijk voor het Run4Schools after schools programma, dat in
samenwerking met de coaches, de scholen en R4S NGO SA jaarlijks wordt opgesteld.

Onze general manager Frank Steyn
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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

Vestigings- en postadres:

locatie Amsterdam Sportschool Buitenveldert
Noordhollandstraat 59A
1081 AS Amsterdam

10

COMMUNICATIE BELANGHEBBENDEN
De communicatie met belanghebbenden vindt op diverse manieren plaats. We onderscheiden de
volgende belanghebbenden:
•
•
•

Deelnemers aan onze hardloopevents
Particuliere donateurs
Bedrijven en instellingen

HARDLOPERS
Al 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 ’s werelds mooiste
marathon van liefst 56 kilometer. Meer dan 400 runners en hun supporters zijn inmiddels 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 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, worden uitgenodigd voor een aantal van onze events en het overgrote deel volgt ons
natuurlijk 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. Onze donateurs volgen ons bijna
allemaal op social media. Op Facebook en Instagram posten we meerdere keren per week foto’s van
onze activiteiten in Kaapstad, informeren we over naderende events en laten we de beleving voelen
van onze gezamenlijke hardloopevents. Incidenteel versturen we een nieuwsbrief.

BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
Run4Schools kent intensieve samenwerkingen met diverse bedrijven en organisaties, in zowel
Nederland als Zuid-Afrika, 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.
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ACTIVITEITEN 2018
In 2018 hebben de volgende activiteiten in Nederland en Zuid Afrika plaats gevonden:

14 JANUARI

KORTE MEET & GREAT ABDI NAGEEYE

Altijd leuk om onze ambassadeur Abdi Nageeye even te zien zodra hij in het land is.
Heel veel succes vandaag tijdens de Halve van Egmond!!

15 FEBRUARI

DONATIE BASKETBALL KLEDING

Dankzij Irene Sloof, het Nederlands Rolstoelbasketbalteam en het Fonds Gehandicaptensport hebben
onze kids nu prachtige basketbal outfits. Kijk ze shinen op het veld!
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21 FEBRUARI

INTERVIEW LESLIE RADIO NH

Leslie was deze middag te beluisteren op Radio NH tijdens het programma Lunchroom. Je kunt het
interview terugluisteren via http://www.nhnieuws.nl/nhlunchroom (item 13:00 - 14:00 vanaf 9:20).

25 FEBRUARI

TWO RIVERS MARATHON

Ons OMTOM team 2018 liep zich deze ijskoude zondag flink warm bij de Two Rivers Marathon. Dat
leverde niet alleen hele mooie plaatjes op, maar ook een geweldige donatie van € 1.500,- van de
leukste wintermarathon van Nederland!
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13 MAART

KLUSDAG KLM WINGS OF SUPPORT

Vandaag is KLM Wings of Support bij ons komen klussen, wat hebben zij met zijn allen geweldig werk
verricht! Van schilderwerk tot het vernieuwen van toiletblokken, echt geweldig!

17 MAART

BENEFIETAVOND AMSTELVEEN – 4 TWO OCEANS RUNNERS

De vier Two Oceans Marathon runners Sandra van Goor, Joost Bekker, Roberto de Freitas en Marcel
Bellis organiseren een top benefietavond bij Silversant in Amstelveen. Met een prachtige opbrengst
van ruim € 7.000,-.
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31 MAART

TWO OCEANS MARATHON – EDITIE 2018

Het zit er weer op. Team Run4Schools is gefinisht. Altijd fijn als iedereen op tijd en zonder
ongemakken de finish haalt.

4 APRIL

OPENING DANCE & MUSIC ROOM PHILIPSE & CO

Vandaag heeft Philipse & Co Investment Managers de door hen gedoneerde music & dance room
geopend op Tafelsig Primary, een van de scholen uit het Run4Schools programma.
De woorden van koordirigent Ricardo Solomons slaan de spijker op z'n kop waarom wij ontzettend
blij zijn met deze prachtige donatie: “This room is our safe haven because outside you find violence
and drugs on every street corner. But in here the children find peace and happiness.”
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4 APRIL

FOTO-VERSLAG FUNRUN IN PLAINSMAN

Deze dag halen we de krant, een prachtig pagina vullend fotoverslag vol blije gezichten in de krant
van Mitchells Plain.
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6-7 APRIL

EXPO ROTTERDAM MARATHON

Voor het vierde 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. En niet onbelangrijk, veel concrete interesse
voor de Two Oceans Marathon verzameld.

10 APRIL

DE HARDE WERKELIJKHEID

Op deze dinsdag posten we het volgende:
Een mooi aangrijpend stuk geschreven door een jonge vrouw uit Mitchells Plain, helaas is dit de
keiharde realiteit! Gelukkig maken wij met de fantastische hulp van alle vrijwilligers en donateurs
elke dag weer een verschil in het leven van 5000 kinderen.
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16 APRIL

ABDI NAGEEYE WORDT KNAP 7E IN BOSTON MARATHON

Wow! Onze ambassadeur Abdi Nageeye is 7e geworden in de Boston Marathon!!. Hij liet zich niet
tegenhouden door de helse, erbarmelijke weersomstandigheden en kwam in een tijd van 2:23:16
over de finish.

18 APRIL

KEEPERSTRAINING DOOR STANLEY MENZO

Vandaag heeft oud-keeper Stanley Menzo een keeperstraining gegeven aan een aantal Run4Schools
kids! #alleballenverzamelen
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16 MEI

DENOVIAN & AJAX

Dit is Denovian, 11 jaar en leerling op Tafelsig Primary. Hij werd gescout tijdens een trail program en
nu speelt hij bij Ajax Cape Town onder de 12 én gaat hij eind juni in Portugal touren! Het enige wat
hij jammer vindt is dat hij nu minder vaak naar het afterschool program van Run4Schools kan komen.
Hij droomt ervan om ooit uit te komen voor Zuid Afrika en te voetballen bij Ajax Amsterdam of
Manchester United.

3 JUNI

HUGO BOSS LETTERENLOOP

Op traditiegetrouw een prachtige zonnige dag lopen we de 11e editie van de 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.
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Na afloop van de loop hebben wij onze Two Oceans Marathon finishers in het zonnetje gezet.

16 JUNI

ZWAANSWYK PRIMARY SPORTS DAY

Op deze zonnige zaterdag doet een groot deel van onze kinderen mee aan de fun run tijdens de
sportdag op Zwaanswyk Primary in Cape Town.
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21 JUNI

OVERHANDIGING CHEQUE HUGO BOSS LETTERENLOOP

Na een geweldige 11e editie van de HUGO BOSS Letterenloop, vond vanmorgen traditioneel de
overhandiging van de cheque voor Stichting Run4Schools plaats bij de winnaar van de scholenbokaal,
de R.K.B. Liduinaschool Timorstraat. Met een bedrag van € 9.000 dit jaar, is er weer meer dan
vorig jaar opgehaald. Sinds de oprichting van de Stichting Letterenloop komt het totaal nu op zo’n
€ 98.000,-.

28 JUNI

ONTVANGST DONATIE BRITISH SCHOOL AMSTERDAM

De kids op The British School in Amsterdam hebben samen hard gelopen voor Run4Schools, met
dank aan een vriendin van onze Two Oceans Marathon runners Victoria, die hier docente is.
Rafael (links) en Daniel (rechts), beide 5 jaar, hebben de Engelse mijl in 8:59 min en 9:00 min
gelopen. Rafael was de snelste. Er hebben 119 kids meegelopen en allemaal hebben ze donaties
opgehaald. In totaal heeft de actie € 2.000,33 opgebracht!
Baie dankie!
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10 JULI

INFORMATIE AVOND TWO OCEANS MARATHON BIJ
RUN2DAY

Op deze avond vertellen wij geïnteresseerde runners alles over de Two Oceans Marathon. Met dank
aan Run2Day Amsterdam voor het beschikbaar stellen van hun winkel.

24 JULI

MAKE A DIFFERENCE AND STOP THE VIOLENCE

Koen Kersten is vrijwilliger voor Run4Schools in Kaapstad en maakte vandaag op Alpine Primary
School een protest mee van de kinderen en leraren tegen het geweld en de gang activiteiten.
Afgelopen weekend werden er maar liefst 45! mensen doodgeschoten en waren er 11 gewonden
door deze ellende en dat terwijl de kinderen gewoon op straat speelden!
Meerdere kinderen op onze scholen hebben familieleden doodgeschoten zien worden, recht voor
hun neus. Een flinke eye-opener aldus Koen: 'Het is verschrikkelijk, maar geeft tegelijkertijd precies
aan wat Run4Schools hier doet. Dat kinderen met een lach op het gezicht over een veld rennen, met
elkaar spelen en daarmee direct zichzelf ontwikkelen is meer dan geweldig en wat mag ik me
gelukkig prijzen dat ik hieraan bij kan dragen.'
Wij zijn dankbaar dat we ons dagelijks voor deze kinderen in kunnen zetten samen met de hulp van
vrijwilligers, coaches en natuurlijk al onze donateurs!
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21 AUGUSTUS

DEELNAME ZWAANSWYK PRIMARY SPORTS DAY

Dit weekend hebben een groot deel van onze kinderen met plezier deel genomen aan de sportdag op
Zwaanswyk Primary. Sport verbindt.

12 SEPTEMBER

NORTHWOOD PRIMARY SCHOOL VIERT 40E VERJAARDAG

Een artikel in “the Plainsman” geeft aandacht aan dit 40 jarig bestaan, met daarbij een mooie
vermelding van onze samenwerking met Northwood Primary.
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23 SEPTEMBER

DAM TOT DAMLOOP

Wederom stond Team Run4Schools met ruim 100 lopers aan de start van de Dam-tot-Damloop. Een
beetje regen hield deze toppers niet tegen.

4 OKTOBER

WESTRIDGE HIGH COLLABORATES WITH RUN4SCHOOLS

Ons eerste partnership met een high school is een feit!
We zijn heel blij met deze nieuwe samenwerking en ontwikkeling om ook oudere kinderen te kunnen
helpen met ons sportprogramma.
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25 NOVEMBER

EERSTE TEAMTRAINING TWO OCEANS 2019

De kop is eraf!
Deze ochtend stond de eerste training van het Two Oceans Marathon Team 2019 op het menu en
het was leuk! In totaal reizen er in 2019 40 runners en 11 supporters naar Kaapstad.

30 NOVEMBER

CLINIC KNVB WORLDCOACHES R4S

Onze kids hadden weer een top clinic gehad dankzij KNVB WorldCoaches! Baie dankie Regi Blinker,
Pierre van Hooijdonk en Sander Westerveld voor de superleuke en inspirerende dag.
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1 DECEMBER

TER ERE VAN MANDELA100LEGACY ORGANISEERT
RUN4SCHOOLS IN SAMENWERKING MET KNVB
WORLDCOACHES EN HET NEDERLANDS CONSULAAT
(#COCREATESA) EEN GROOT EVENT IN MITCHELLS PLAIN

Wauw! Kippenvel!!
Wat een fantastische zaterdagochtend in Mitchells Plain. Samen sporten en vieren. Hier doen we het
voor, al die lachende gezichten en sportende kinderen!!

21 DECEMBER

KERSTMARKT OP BASISSCHOOL DE TWEEMASTER

Wat een gave kerstactie op de Tweemaster in Leiden! Ouders en kinderen bakten en knutselden voor
onze kinderen in Mitchells Plain, met dank aan onze vrijwilligers Koen Kersten en Michael Bakker. En
met een prachtig resultaat van €3393,01!
Zo gingen we fijn de kerstdagen in!
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30 DECEMBER

GONGSLAG ISM DOUBLEDIVIDEND

Met een klapper het jaar uit!
Ook dit jaar mochten we samen met DoubleDividend de laatste beursdag openen en hadden onze
lopers hun moment of fame op RTL Z en Telegraaf.nl

27

JAARCIJFERS
INKOMSTEN
De inkomsten van Stichting Run4Schools bedragen in 2018 € 136.472, hetgeen ruim € 32.000 (+32%)
meer is dan in 2017 en het hoogste bedrag sinds 2013. Qua individuele inkomstenbronnen zijn
verschillende bewegingen zichtbaar:

•

Sponsorlopen – ten opzichte van 2017 zijn de inkomsten uit sponsorlopen bijna verdubbeld (€
90.776 vs. € 48.752). Dit wordt onder meer verklaard door een groter aantal deelnemers aan de
Two Oceans Marathon, het voor de eerste keer verkopen van OMTOM charity entries, een aantal
sponsorlopen op scholen en forse sponsorbedragen van zowel bedrijven (o.a. het mogelijk
maken van de Tafelsig Music & Dance Room) als particulieren.

•

Donaties/ sponsoren – het actieve beleid rondom het werven van donateurs in combinatie met
het vergroten van de focus op institutionele sponsors (o.a. Unesco) heeft geresulteerd in 125%
groei van inkomsten uit donaties (€ 33.096 vs € 14.714). Meerdere personen die Run4Schools
een warm hart toedragen hebben donaties gedaan in het kader van jubilea. Daarnaast zijn er
diverse personen die maandelijks een financiële bijdrage leveren.

•

Notariële schenking – net als in voorgaande jaren zijn we verheugd dat we in 2018 wederom een
notariële schenking van € 10.000 hebben ontvangen.

•

Benefiet avonden – in 2018 is geen charity diner of filmavond georganiseerd.

•

Overig – binnen deze categorie valt onder meer de samenwerking met Run2Day Nederland
(Shoe2Care-actie), de opbrengst uit massages op de Rotterdam Marathon Expo en de verkoop
van Run4Schools promotieartikelen, zoals t-shirts, armbandjes en sweaters.
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UITGAVEN
De uitgaven van Stichting Run4Schools bedragen in 2018 € 111.793 en daarmee heeft Run4Schools
2018 afgesloten met een positief exploitatieresultaat (+ € 24.679). Hierbij een toelichting op de
kostenontwikkeling:

•

Personeelskosten – betreft de salarissen van de coaches en de general manager in Zuid Afrika.
Deze kosten liggen ruim € 5.000 lager dan in 2017 vanwege enkele vacatures en een
voordelige ontwikkeling van de ZAR tov de EUR.

•

Verwervingskosten – zijn ruim € 11.000 hoger dan in 2017. Dit wordt onder meer verklaard
doordat KLM/ Wings of Support in 2017 een tweetal vliegtickets heeft gesponsord. Daarnaast zijn
in 2018 kosten vooruit betaald voor de Two Oceans Marathon 2019 alsmede een documentaire
in het kader van het 15-jarig jubileum eind 2019. De kosten voor teamkleding, startbewijzen en
de aanwezigheid op de Rotterdam Marathon Expo waren nagenoeg gelijk aan 2017.

•

Bureaukosten - geringe investeringen in de website zorgen ervoor dat deze kostenpost ten
opzichte van 2017 een forse daling laat zien (€ 2.714 vs € 7.835). Kosten hebben voornamelijk
betrekking op de huur van opslag- en kantoorruimte.

•

Holiday & Food Program - de aanhoudende onrust en onveiligheid ter plekke blijven zorgen voor
logistieke en organisatorische problemen bij de executie van het Holiday & Food program. De
kosten zijn daarom nagenoeg gelijk aan 2017.

•

Materiaalkosten - zijn met name door het ontwikkelen van de Tafelsig Music & Dance Room fors
hoger ten opzichte van 2017 (€ 18.136 vs € 10.286). Daarnaast zijn diverse sportmaterialen en
matrassen (eenmalige investering tbv van het mogelijk maken van overnachtingen op scholen)
aangeschaft.

•

Overige projectkosten - liggen op een iets hoger niveau vanwege de productiekosten van een
R4S billboard en de inkoop van R4S armbandjes. De kosten voor werkbezoek zijn nagenoeg gelijk
aan 2017.
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•

Onderhoud velden – de forse stijging ten opzichte van 2017 laat zich voornamelijk verklaren
door de investering die benodigd was om de velden van onze nieuwe school Westridge High
bespeelbaar te maken. Daarnaast is een groundsman part-time in dienst om de velden te
onderhouden.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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TOELICHTING
Waarderingsgrondslagen
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt
waardering tegen nominale waarde in EURO, waarbij een gemiddelde ZAR/ EUR-wisselkoers over
2018 van ZAR 15,15 is gehanteerd. 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 € 123.461 op een tweetal rekeningen bij de ING-bank en één rekening bij
NedBank in Zuid-Afrika. Het saldo is volledig vrij beschikbaar en staat voor € 82.093 op een
spaarrekening (rente: 0,05%), voor € 32.417 op een ING-betaalrekening en voor € 8.952 (ZAR
135.612) op de NedBank 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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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 2018: € 9.000) en de Two Rivers
Marathon (in 2018: € 1.500) 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
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
€
Budget 2019

€
Werkelijk 2018

€
Werkelijk 2017

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van organisaties zonder winststreven

55.000
40.000
15.000

52.434
62.815
21.130

56.736
29.616
17.245

110.000

136.379

103.597

Besteed aan doelstellingen
Personeelskosten
Materiaalkosten
Holiday & Food program
Onderhoud velden
Overige projectkosten
Totaal besteed aan doelstellingen

45.000
30.000
8.000
5.000
10.000
98.000

39.682
18.136
5.178
4.231
10.417
77.644

45.128
10.286
5.620
2.085
9.375
72.494

Verwervingskosten
Kosten beheer en administratie

18.000
4.000

31.435
2.714

19.937
7.835

Totaal lasten

120.000

111.793

100.266

Saldo voor financiële baten en lasten

-10.000

24.586

3.331

93

318

Totaal baten

Lasten

Saldo financiële baten en lasten

-

Saldo van baten en lasten

-10.000

24.679

3.649

Bestemming saldo van baten en lasten:
- Continuïteisreserve

-10.000

24.679

3.649

Bij het opstellen van het budget voor 2019 is uitgegaan van het inkomsten- en kostenniveau van
2017 en 2018. Daarnaast zijn we voornemens om in 2019 te investeren in het Holiday & Food
program, een tweede Music & Dance Room op Alipne Primary en een Learning Center op Northwood
Primary. Tevens hebben we ons ten doel gesteld om minder te besteden aan verwervingskosten om
daarmee per saldo meer gelden beschikbaar te hebben die kunnen worden besteed aan de
doelstellingen.
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