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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
In ons 15 jarig jubileum jaar, presenteren wij het jaarverslag van de Stichting Run4Schools. Wij kijken
graag samen met jullie terug op onze activiteiten in 2019. Ook geven wij inzicht in onze inkomsten en
uitgaven.
Traditiegetrouw luiden we op 30 december 2018 het nieuwe jaar in. Samen met Double Dividend,
openen we samen met onze Two Oceans team 2019 de laatste beursdag. Voor ons een mooi
exposure moment op RTL Z en Telegraaf.nl.
2019 was het jaar van de CBF erkenning, eerder wel over gesproken maar niet geformaliseerd, dit
jaar dus wel een feit. Ook 2019 is een bijzonder wervend en sportief jaar geweest vanuit Nederlands
perspectief. We professionaliseren en profileren ons binnen ons Nederlandse netwerk.
Deze stabiele basis zorgt ervoor dat we onze challenges in Kaapstad zo goed mogelijk kunnen
managen. We verliezen hierbij onze missie niet uit het oog.
Inspiring Young Lives to Build a Better Future
In 2019 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. We bieden werkgelegenheid aan 12 coaches en onze general manager. En
we investeren ‘dedicated’ in een tweede music & danceroom en een computerlokaal, mogelijk
gemaakt door donaties van diverse bijzondere partners die in ons verhaal en onze missie geloven.
Ons verhaal is niet alleen maar een succesverhaal, ook dit schreef ik vorig jaar in het voorwoord van
dit jaarverslag. Ook vandaag de dag is township Mitchells Plain nog steeds een vergeten en
verwaarloosd gebied waar criminaliteit en drugs het straatklimaat domineren. 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.
2020 staat in het teken van verder uitbouwen, 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.
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
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RUN4SCHOOLS – ANNO 2019
Run4Schools maakt zich dagelijks sterk voor bijna 5.000 kinderen op drie lagere scholen en één
middelbare school in Mitchells Plain bij Kaapstad; een coloured township met meer dan 1,5 miljoen
inwoners en 70% werkloosheid. Mitchells Plain staat bekend als the crime capital van Zuid-Afrika en
is niet de meest makkelijke omgeving om een stichting te runnen en al helemaal niet om als kind op
te groeien.
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.

Onze 11 coaches worden ondersteund door één muziek- en danscoach.
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ONS DOEL?
Inspiring young lives
Zolang een groot deel van de kinderen in Mitchells 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.
Voor deze kinderen is Run4Schools a place of safety and joy.
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WAAROM TOWNSHIP MITCHELLS PLAIN?
Ook vandaag de dag is township Mitchells Plain nog steeds een vergeten en verwaarloosd gebied
waar criminaliteit en drugs het straatklimaat domineren. Een troosteloze wijk waar grote gezinnen
vaak één huis delen. 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.
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WAT ZIJN DE PROBLEMEN?
Het grootste deel van de kinderen stroomt niet door van lagere naar de middelbare school.
Straatbendes rekruteren jongeren van de school en bedreigen en beroven de burgers. Het grootste
en meest beangstigende probleem is het hoge drugsgebruik, met name de ‘tikververslaving’
(crystal meth).
De overheid heeft hierop weinig grip. Beroving, verkrachting en moord zijn helaas alledaagse
gebeurtenissen in het township. In 2019 ‘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.
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.

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
Arjan Zwaan
Jan Knaap
Thijs van Weezenbeek
Nienke Nauta
Anneke Dijkstra

founder en bestuurslid
voorzitter
bestuurslid
penningmeester
bestuurslid
secretaris

sinds 2004
maart 2014
maart 2014
oktober 2017
mei 2017
januari 2016

In 2019 hebben Michael Bakker, Sunniva van Renswoude, Daphne Nederstigt, Robbert Pangemanan,
Frederik Gerner en Romy van Baarsen ons op projectbasis ondersteund.

In 2019 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 11 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. Vanuit
Nederland hebben bestuursleden Jan en Leslie bijna dagelijks contact met onze manager. Daarnaast
bezoeken zij twee keer per jaar – in april en september – het project. Dit om voeling te houden met
onze vier scholen, onze twaalf coaches en manager ter plekke, om lopende zaken en nieuwe
initiatieven met hen door te nemen en om de relatie met samenwerkende partners te onderhouden
of verder inhoud te geven. Alles bij elkaar is dit jaarlijkse werkbezoek altijd een rollercoaster van
ingeplande afspraken, onverwachte ontwikkelingen, ingelaste afspraken en meer.
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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:
Fiscaal nummer:
KvK:
Rekeningnummer:
Vestigings- en postadres:

Stichting Run4Schools
8143.91.333
34219421
NL03 INGB 0668 5877 92
locatie Amsterdam Buitenveldert Sportclub
Noordhollandstraat 59A
1081 AS Amsterdam

Stichting Run4Schools heeft een CBF erkenning.
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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 oprichter 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 Consulaat in Zuid-Afrika.
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ACTIVITEITEN 2019
In 2019 hebben de volgende activiteiten in Nederland en Zuid-Afrika plaats gevonden:

13 JANUARI

TEAMTRAINING VIJLEN

Op deze zondag stond er een teamtraining in het heuvelachtige Vijlen op het menu voor onze Two
Oceans lopers. De snelle lopers waren voor de buien binnen, de diehards hebben de miezerregen
doorstaan.

16 JANUARI

ORANJELEEUWINNEN GEVEN ONZE KIDS
ONVERGETELIJKE DAG

Wauw!! Wat een bijzondere dag, wat hebben de Oranje Leeuwinnen onze kids een onvergetelijke
dag bezorgd! Voetballen met deze heldinnen, wat een feest! Het plezier spat van de foto’s.
Baie dankie KNVB, cocreateSA & Oranjeleeuwinnen voor deze fantastische dag.

12

2 FEBUARI

UITDAGING: MARATHON LOPEN OP SCHOOLSCHOENEN

Waar in Nederland ieder kind met een rugtasje met sportkleding naar schoolgym gaat, hebben veel
kinderen in Mitchells Plain niet eens de beschikking over de verplichte basis benodigdheden zoals
schoolschoenen. Ze lopen op compleet afgedragen, niet passende schoenen waar geen zool of neus
meer op zit omdat hun ouders geen geld hebben voor nieuwe.
Onze manager in Kaapstad Frank Paco Steyn gaat de uitdaging aan om de 56 km van de Two Oceans
Marathon te lopen op schoolschoenen! Een pittige klus, maar met als doel om zoveel mogelijk
kinderen van schoolschoenen te voorzien. De dagen tot en met de Two Oceans gebruikt hij actief om
met zijn campagne middelen te werven.
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1-8 FEBUARI

ALEX HELPT! TEACH THE TEACHERS ADHD PROGRAM

Wat zijn we Alex van der Horst dankbaar. Met zijn expertise als ADHD coach support hij onze scholen
met een speciaal programma voor de docenten op onze scholen. Zij kunnen vervolgens hun
ontvangen kennis daar waar nodig delen en inzetten. Dit is van onschatbare waarde, zeker omdat
deze kennis nodig is. Alex combineerde zijn Zuid-Afrika reis met dit ADHD coachingsprogramma.
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3 FEBRUARI

MIDWINTER MARATHON

Sunday Runday!! Op het trainingsprogramma van team Run4Schools staat deze zondag de
midwinter marathon in Apeldoorn.

10 FEBRUARI

TWO RIVERS MARATHON

Het was traditiegetrouw weer een pittig weertje tijdens de Two Rivers Marathon. Inclusief een mooie
cheque van de organisatie overhandigd door Marco van Leeuwen. Baie dankie voor jullie steun
.
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18 FEBUARI

OPROEP SPONSOR DAM TOT DAM

De Damloop is voor Run4Schools een jaarlijks terugkerend event, met name onze naamsbekendheid
is hier in de jaren gegroeid. Om nog meer rendement te behalen op fundraising gebied doen we de
volgende oproep:
Wie wordt de sponsor van ons team van
100 Dam-tot-Dam runners?
Voor een bedrag van € 5.000,- (startbewijzen
en shirtjes) is onze tegenprestatie:
naamsvermelding op 100 shirts,
meerdere berichten op onze site,
social media en nieuwsbrief,
een hardloopclinic voor uw medewerkers
én natuurlijk hetgeen waarvoor we
het allemaal doen
...een big smile van onze 5.000 townshipkids!

16 MAART

ASICS METARIDE

Leslie is door Asics Europa uitgedaagd om zo lang mogelijk te lopen op de nieuw geïntroduceerde
hardloopschoen Asics Metaride, onze kanjer loopt 6 uur, 2 minuten en 12 seconden op de loopband.
De voorspeller van deze eindtijd wint 5 jaar lang gratis Asics kleding en schoenen. Leslie loopt met
deze uitdaging maar liefst € 1.250,- bij elkaar.
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20 MAART

ONZE MANAGER IN ZUID-AFRIKA, FRANK STEYN, VOOR HET
EERST IN NEDERLAND

Het was een lang gekoesterde wens van Frank om een keer naar Nederland te komen. Het thuisland
van Run4Schools, maar ook van al die honderden Two Oceans Ultramarathon runners die hij in de
loop de jaren heeft leren kennen. Hij wilde graag met eigen ogen zien hoe het leven hier er uit ziet en
om indrukken op te doen hoe het is om op afstand een stichting in Zuid-Afrika te runnen.
Wetende dat alle Nederlandse bestuursleden een fulltime baan hebben, een gezinsleven en
Run4schools er als vrijwilliger allemaal bij doen.
In de week dat Frank hier was heeft hij elk uurtje goed weten te benutten.
Dit varieerde van het bijwonen van een bestuursvergadering, een trainingsloopje met een groep van
onze runners, naar de EK-wedstrijd Nederland – Duitsland op uitnodiging van de KNVB tot het geven
van een gymles op een lagere school in Amsterdam, die voor ons een donatierun had georganiseerd.
Hij bezocht samen met bestuurslid Jan Knaap onze partner KNVB Worldcoaches in Zeist, om nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden in Zuid-Afrika te bespreken. Als surprise kreeg Frank daar een heel
mooi donatiebedrag aangeboden.
Tussendoor heeft een aantal bestuursleden Frank kennis laten maken met een aantal typisch
Nederlandse highlights en eigenaardigheden.
Voor Frank was dit niet alleen een mooie reis naar DNA van onze stichting, maar ook dé reis van zijn
leven.

23 MAART

CHARITY BREAKFAST

Als je voor de 15e keer de Two Oceans Marathon gaat lopen wordt fondsenwerving steeds lastiger,
voor Leslie niet, die verzint ieder jaar weer iets nieuws. Dit jaar nodigde hij vrienden – lopers en
familie uit voor een charity breakfast – op zijn verjaardag en met Frank als special guest en spreker bij bar restaurant 1900. Top verzorgd door eigenaar Auke en zijn collega’s. Een kleine 40 runners en
relaties kwamen hierop af.
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24 MAART

GEZAMENLIJKE TEAMTRAINING MET SPECIAL GUEST

We sloten op deze zondag een bijzondere week af met een gezamenlijke teamtraining. Altijd weer
een soort reünie. Samen lopen, lachen en herinneringen ophalen.
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5 EN 6 APRIL

MASSAGETEAM R4S EXPO ROTTERDAM

Ons massageteam stond er weer! Op de expo van de Rotterdam Marathon Expo zorgen zij ervoor dat
de lopers goed en relaxed aan de start staan. Voor de massages vragen we een minimale bijdrage
van € 10,-. Ook dit jaar masseerden we ruim € 1.800,- bij elkaar.

5 APRIL

SIGNEERSESSIE ABDI NAGEEYE

Onze ambassadeur Abdi Nageeye lanceert tijdens de Rotterdam Marathon zijn boek Atleet zonder
grenzen. In samenwerking met uitgeverij Lucht verkopen wij deze boeken, de boekverkoop wordt
afgetrapt met een signeersessie door Abdi zelf.
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6 APRIL

JUICHEN VOOR ALLE LOPERS MAAR VOORAL VOOR NIELS
JONKER

Vandaag juichen we voor alle lopers tijdens de NN Marathon Rotterdam, maar nog een beetje extra
voor Niels Jonker die vandaag zijn eerste marathon loopt en daarmee € 1.000 heeft opgehaald voor
Run4Schools.

8 APRIL

NAGENIETEN MARATHONWEEKEND

We genieten nog even na van een fantastisch marathonweekend! Wat zijn we trots op onze
ambassadeur Abdi Nageeye!! Gefeliciteerd met je PR en een nieuw Nederlands record!!

15-24 APRIL

DOCU TEAM IN KAAPSTAD VOOR LAATSTE OPNAMES

Van 15 t/m 24 april waren filmer Michiel van der Heijden (volunteer) en ons bestuurslid Jan Knaap in
Kaapstad om het tweede deel van de documentaire ‘15 jaar Run4Schools’ op te nemen. In de korte
documentaire van 15 minuten worden twee van onze sporttalenten gevolgd. Denovian Davids die in
de jeugd van Ajax Cape Town voetbalt en Meagan Newman, die alle nationale jeugdselecties in ZuidAfrika heeft doorlopen, net succesvol een sport scholarship in Amerika heeft afgerond en als
onderdeel daarvan op het hoogste niveau heeft gevoetbald.
Het was een enerverende week met mooie opnames, indringende interviews met beiden op de
scholen, met hun moeders thuis, in hun nabije leefomgeving en eerder al op het trainingscomplex
van Ajax Cape Town.
Met de documentaire hopen wij een realistisch beeld op te roepen hoe het is om als kind op te
groeien in een gewelddadig township als Mitchells Plain en wat Run4Schools betekent in het leven
van Denovian, Meagan, hun familie en vele andere mensen. De documentaire is op onze jaarlijkse
filmavond in Tuschinski op 19 november voor het eerst vertoond. In ons jubileumjaar 2020 wordt de
documentaire bij verschillende gelegenheden aan een groter publiek getoond.
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‘Mitchells Plain is difficult to explain’.
Iedereen die ooit in Mitchells Plain is geweest, weet meteen wat hiermee wordt bedoeld.
Mitchells Plain maakt op de meest onverwachte momenten emoties bij je los, zo ook bij het zien van
deze documentaire.
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17 APRIL

TEAM TOM19 VERTREKT VANAF SCHIPHOL

De draaiboeken zijn definitief en een deel van het team Two Oceans Marathon 2019 (TOM19)
vertrekt met vlucht KL 0597. Een ander deel is al in Kaapstad of reist via een omweg. Dit belooft weer
een bijzondere week te worden.

Het bijzondere is dat we dit jaar met een grote groep loper van Run2Forty2 vliegen. Zie lopen voor
het eerst de Two Oceans Marathon en hebben zich hierbij gecommit aan onze stichting. We
besluiten voor de volgende ochtend maar meteen een gezamenlijke verkenningsloop in te plannen.
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18 APRIL

BLIJ MET STEUN RUN2FORTY2

Vandaag bezoeken de lopers van Run2Forty2 samen met Anouk (de vrouw van Leslie) en Jan Knaap
Northwood Primary. Een mooie en ontroerende dag voor iedereen, met een prachtige cheque als
afsluiting. We zijn Run2Forty2 ontzettend dankbaar voor hun steun en het mooie bericht dat zij onze
stichting willen blijven steunen. En met de meegebrachte maskers en verkleedspullen van Kazia van
Run2Forty2 gaan de 96 kleuters van Northwood Primary heel veel plezier beleven!!

19 APRIL

FUN RUN, ALTIJD EEN FEESTJE

Traditiegetrouw staan we langs de lijn bij de FunRun op de vrijdag voor D-day. We moedigen onze
200 kids aan, hun deelname en het met elkaar een dag van huis zijn is één van de hoogtepunten in
het schooljaar voor hun. De kinderen blijven slapen op school, onder begeleiding van onze coaches.
Altijd een feestje om zoveel van onze kids van start te zien gaan tijdens deze run. En wederom dank
aan de Zorgspecialist voor de sponsoring van de T-shirts. Deze shirts kom je geregeld tegen aan een
waslijn in Mitchells Plain.
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20 APRIL

GRATIS STARTBEWIJS RENALDO VAN WESTRIDGE HIGH

Dit is Renaldo. Leerling op Westridge High, de middelbare school in Mitchells Plain waar Run4Schools
actief is. Hij heeft dit jaar van ons een gratis startbewijs gekregen voor de Two Oceans halve
marathon. Vrijdag 19 april liep hij als warming-up de 12 km trail en eindigde als tweede in het
eindklassement all-over!!
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21 APRIL

D-DAY TEAM RUN4SCHOOLS 2019

Yeah, we dit it again. Heel team Run4Schools finisht de Two Oceans Marathon heelhuids. Wat een
prachtige dag, voor velen van dit team een onvergetelijke nieuwe ervaring, voor een aantal een
herhaling omdat zo’n dag altijd naar meer smaakt. Team 2019 loopt maar liefst € 105.000,- bij elkaar.
Onderdeel van dit bedrag zijn € 13.000 voor 2 music en dancerooms, € 14.550,- van team Run2Forty2
en ZAR 66.000 voor de schoolschoenen actie van Frank. Dit bedrag is later verdubbeld door
warenhuis Woolworths. Speciale hulde voor Dick van der Linden, hij was mee als masseur en
masseerde maar liefst € 1000,- aan donaties bij elkaar.
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ONZE MANAGER FRANK LOOPT DE TWO OCEANS OP SCHOOLSCHOENEN

Met zijn Run4Shoes actie wilde Frank zoveel mogelijk schoolschoenen bij elkaar te lopen voor onze
leerlingen die zich geen schoolschoenen kunnen permitteren. Vele van onze runners deelden
vervolgens via social media een oproep om te doneren voor Frank’s bijzondere actie.
Daarnaast ging bestuurslid Jan Knaap met Frank tijdens zijn werkbezoek in april naar onze partner
KNVB Worldcoaches in Zeist, om nieuwe samenwerkingsmogelijkheden in Zuid-Afrika te bespreken.
Als surprise kreeg Frank daar een heel mooi donatiebedrag aangeboden.
Met een kleine € 3.000 op de donatieteller kwam Frank naar Nederland, met ruim € 6.000 op de
teller ging hij naar huis. In Zuid-Afrika verdubbelde na de Two Oceans marathon het warenhuis de
Woolworths met hun MySchoolMyVillageMy Planet-programma dit bedrag tot € 12.000.
Hiervoor konden uiteindelijk 1000 paar schoenen gekocht worden met een geweldige impact in de
local community of Mitchells Plain.
Een geweldige actie van Frank die in de lokale media ook veel aandacht heeft gekregen.

26

21 MEI

NIEUW VERKOOPPUNT R4S ARMBANDJES

Zo tof, onze armbandjes zijn vanaf vandaag ook via www.uniekearmbanden.nl te bestellen.

3 JUNI

LETTERENLOOP 2019

Op traditiegetrouw een prachtige zonnige dag lopen we de 12e 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 900
à 1200 deelnemers (zowel kinderen als volwassenen) en sponsoren, komt jaarlijks ten goede aan
Run4Schools.
Op deze dag zetten we ook de finishers van de Two Oceans marathon in het zonnetje.
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10 AUGUSTUS

HOE TOF IS DIT

Zo tof dat ook op deze manier geld wordt ingezameld voor Run4Schools. Onderstaand een kort
reisverslag van Gerrit en Hanneke Rijstenberg. Wat een ongelooflijke toppers! Never give up…
We zijn inmiddels alweer een paar weken terug, maar moesten echt even bijkomen van deze heftige
rit. Zonder problemen kwamen we aan in Kopenhagen. Het was heerlijk weer. Na een biertje
begonnen we te kokkerellen en zouden we de eerste keer van de 6 keren de tent opzetten. Met de
mederunners hebben we er een mooie eerste avond van gemaakt! Maandag kwamen we om 8 uur
aan bij de start, na een snelle controle reden we in een lange stoet weg uit Kopenhagen.
Op de brug tussen Kopenhagen en Malmo begon een lichtje te branden dat we een motorstoring
hadden, toch reed onze Volvo redelijk door tot aan Helsingborg; toch maar even een check doen bij de
dealer. 's Middags zouden ze de auto kunnen maken en zouden we toch nog naar onze
eindbestemming van de eerste dag kunnen rijden: Karlstad. Ondertussen hadden we contact met
mederunners, er beloofde nog een mooie tocht aan te komen! Drie uur in de middag zaten we weer in
de auto, wat een mooie tocht, maar een keer verkeerd gereden waardoor er nog maar 1 runner
achter ons zat, op zich geen probleem, onze auto reed immers! Na een aantal uren ging toch het
lampje weer aan en besloot de toch-niet-betrouwbare Volvo er helemaal mee te stoppen. Dit
betekende dat we de laatste 40 kilometer gesleept werden. Aangekomen op de camping hadden de
runners met wie we contact hadden al een heerlijk warme maaltijd gemaakt, waardoor de pijn toch
nog verzacht werd en ook het koude bier smaakte ons heerlijk.
De volgende ochtend startte de auto wel weer maar besloten we wel naar de Volvodealer te gaan. De
auto kon niet gerepareerd worden. Hierom besloten we om toch maar weer naar Nederland te gaan.
De terugweg hebben we nog regelmatig de vluchtstrook en de vangrail van dichtbij mogen bekijken.
Na twee dagen kwamen we toch weer veilig aan in Zuidlaren.
Zweden, Noorwegen, Carbagerun; we zijn nog niet klaar met jullie en ondanks de Volvo, was het wel
een mooi avontuur!
De finish van de Carbagerun hebben we helaas niet gehaald, maar ons doel voor Run4Schools wel.
Dankzij alle donaties hebben we een mooi bedrag van €750.- over kunnen maken.
Fantastisch! Bedankt allemaal!
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6 SEPTEMBER `

TEGEN GEWELD EN HAAT TEGEN VROUWEN

We take a stand against violence against women and children. Gisteren waren er massale
demonstraties op verschillende plekken in Kaapstad naar aanleiding van de vele recente
verkrachtingen en moorden. Onze scholen doen mee aan de protesten, mede doordat een van onze
leerlingen afgelopen week ook het leven heeft moeten laten: Janika Mello, 14 jaar, Northwood
Primary.
Gone, but not forgotten...
Onze coaches proberen elke dag weer het verschil te maken voor de kinderen in Mitchells Plain en
de jeugd bij te brengen respect te hebben voor elkaar en het leven.
Het geweld en de haat richting vrouwen en kinderen moet stoppen!
#enoughisenough

12-18 SEPTEMBER JAARLIJKS WERKBEZOEK JAN EN LESLIE
Op 11 september stapten Leslie en Jan in het KLM-toestel voor een werkweek in Kaapstad. Dit om
voeling te houden met onze vier scholen, onze twaalf coaches en manager ter plekke, om lopende
zaken en nieuwe initiatieven met hen door te nemen en om de relatie met samenwerkende partners
te onderhouden of verder inhoud te geven. Alles bij elkaar is dit jaarlijkse werkbezoek – zowel in
tijdens de Two Oceans reis als in september - altijd een rollercoaster van ingeplande afspraken,
onverwachte ontwikkelingen en meer.
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Leslie en Jan bezoeken ENSafrica, die ons al jaren juridisch ondersteunen. De opening van de 3e dance
en musicroom is tijdens deze week een feit. En zowel Leslie, Jan, Frank en alle twaalf coaches bezoeken
de expo van de Cape Town Marathon. De coaches lopen in het kader van teambuilding voor het eerst
met z’n allen de 10 km. Leslie, Jan en Frank halen hun startbewijzen voor de marathonafstand.
Er is een diner afspraak met onze stakeholders in Kaapstad over de uitdagingen van het moment, hoe
zij naar onze 15-jarige stichting kijken mede met het oog op onze verdere doorontwikkeling.
Leslie geeft een teamclinic - binnen en buiten - om onze coaches skills bij te brengen hoe afterschooltrainingen in te richten als er tussen de 40 – 80 kinderen zich melden. En zo nog meer om op te noemen.
Leuk detail is dat Jan tijdens dit bezoek benaderd wordt door Radio 1; voor een interview de volgende
ochtend om 05:30. Insteek: Wat doet Jan Knaap in Kaapstad en waarom loopt hij daar een marathon?

Geweldig dat dit werkbezoek mede mogelijk is gemaakt door de vliegtickets die via Wings of Support
en Flying Blue Miles mogelijk is gemaakt. Voor onze stichting is de samenwerking met Wings of Support
van grote waarde. Vooral doordat onze stichting in Nederland 100% drijft op vrijwilligers en kosten
constant een bron van aandacht zijn, omdat de baten elk jaar grotendeels afhankelijk zijn van het
bedrag dat ‘onze runners’ bij elkaar lopen. Zowel op de heen- als terugreis zijn wij in het KLM-toestel
aangesproken door het cabinepersoneel dat op de hoogte was van onze komst. Dat maakte onze trip
extra bijzonder.
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22 SEPTEMBER

DAM TOT DAM LOOP

Wauw! Onwijs trots dat we weer met zo’n grote groep aan de start verschijnen van de Dam tot Dam
vandaag! Baie dankie .

27 SEPTEMBER

ONWIJS TROTS EN DANKBAAR – FRANK PACO STEYN

Mooie kop in de Plainsman (Mitchell Plain newspaper) vandaag: "Man draf 1 000 paar skoolskoene
los" klinkt zo mooi.
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11 OKTOBER

HUGO BOSS LETTERENLOOP DEELT UIT

De Julianaschool uit Overveen won dit jaar tijdens de zonovergoten 12e editie van de HUGO BOSS
Letterenloop de grootste scholenbokaal van Kennemerland. De echte prijs is traditiegetrouw een
uitgebreid boekenpakket en deze werd op vrijdag 11 oktober tijdens de Kinderboekenweek
overhandigd. Als kers op de taart kreeg Jan Knaap namens Stichting Run4Schools de jaarlijkse cheque
in handen te nemen ter waarde van 6.000,- euro uit handen van Letterenloop voorzitter Frank van
der Endt
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16 OKTOBER

NIEUWE SCHOOLSCHOENEN!

Deze vrijdag in oktober was de officiële lancering van de samenwerking tussen Run4Schools en My
School My Village My Planet! We zijn erg blij dat we nu al meer dan 1.000 schoolgaande kinderen
nieuwe schoolschoenen hebben kunnen geven!

18 OKTOBER

ABDI NAGEEYE FOUNDATION

Trots op onze ambassadeur Abdi Nageeye die zondag z’n Nederlands record op de marathon hoopt
te verbreken en sinds kort ook z’n eigen stichting heeft: Abdi Nageeye Foundation.
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12 NOVEMBER

KICK-OFF TRAINING TEAM 2OCEANS2020 24 OKTOBER

Vandaag plaatsen we deze oproep:
Beste Run4Schools runners! Zondag 24 november organiseren wij onze kick-off
training voor Team 2Oceans2020. Bram Som, voorheen Olympisch atleet en
Europees kampioen 800m, zal onze gasttrainer zijn. Heb je in het verleden met ons de Two Oceans
gelopen of wil je dit in de toekomst gaan doen? Iedereen is van harte welkom! En aanmelden voor
Team 2Oceans2020, race day 11 april, kan ook nog! Tot zondag 24 november!
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19 NOVEMBER

NIEUWE KNVB WORLD COACHES COURSE

Vandaag was de kick-off van een nieuwe KNVB Worldcoaches Course – in aanwezigheid van
Sebastiaan Messerschmidt, Consul General Nederlands Consultaat. waarbij onze coaches ook weer
getraind gaan worden!

24 NOVEMBER

GOEDE OPKOMST TRAINIG 2OCEANS2020

Een prachtige ochtend voor de kick-off van het 2Oceans2020-trainingstraject voor Run4Schools! Wat
een opkomst. Bram Som, baie dankie voor de training!

19 DECEMBER

MOOIE BRIEF, VLAK VOOR KERST

Deze mooie brief voelt als een vroeg Kerstcadeautje! Afgelopen jaar zijn we met Run4Schools
begonnen met een programma op onze eerste high school, Westridge. Het was even zoeken naar de
juiste samenwerking, maar dankzij de inzet van het team zitten we nu op het goede spoor. En
daarom is het zo mooi om zo’n brief vlak voor de kerst te krijgen!
Mooie woorden voor onze coaches en dankbaarheid naar alle mensen die Run4Schools steunen!
Op 24 december bestaat Run4Schools 15 jaar en we hopen nog jaren een bron van positiviteit in
Mitchells Plain te zijn!
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20 DECEMBER

FLIP KOEKOEK KERSTLOOP 2019

De Flip Koekoek Kerstloop is een jaarlijks terugkerend evenement en dit jaar is alweer de 10e editie.
Deze loop vindt plaats rondom de Zegerplas in Alphen aan den Rijn. De reden dat deze kerstloop de
Flip Koekoek kerstloop heet, is ter nagedachtenis aan Oud ID College docent Philip Arthur Koekoek,
die eind 2008, tijdens een schaatstocht in Friesland, tragisch om het leven kwam. Het evenement
bestaat uit een 10 km prestatieloop en een 6 km sponsorloop. Dit jaar wordt er geld opgehaald voor
Run4Schools, een stichting die financiert en organiseert in- en naschoolse sportopvang. Alle
eerstejaars en tweedejaars studenten van mboRijnland Sport en Bewegen nemen deel aan deze
loop. Daarnaast lopen er nog verschillende gasten mee. Dit evenement wordt volledig georganiseerd
door de vierdejaars studenten van de opleiding Sport en Bewegen in de uitstroom BOS (Buurt,
Onderwijs en Sport). Er werd een prachtige aftermovie gemaakt - https://youtu.be/LUzZI3ieZa8

24 DECEMBER

RUN4SCHOOLS BESTAAT 15 JAAR!

Baie dankie aan iedereen die ons de afgelopen jaren gesteund heeft. 2020 zal in het teken staan van
dit 15 jarig jubileum.
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24 DECEMBER

GONGSLAG BIJ BEURSOPENING MET DANK AAN DOUBLE
DIVIDEND

Vandaag begon extra feestelijk met de laatste gongslag van het jaar om de beurs te openen. Ook dit
jaar op uitnodiging, en zo langzamerhand een mooie traditie. Voor onze lopers een mooi moment of
fame op RTL Z en Telegraaf.nl.
Bedankt DoubleDividend voor de uitnodiging!
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JAARCIJFERS
INKOMSTEN

In 2019 heeft Stichting Run4Schools een recordbedrag aan inkomsten weten te generen: € 172.534,
hetgeen ruim € 36.000 (+26%) meer is dan in 2018! De hogere inkomsten zijn met name het gevolg
van een forse stijging in de sponsorbijdragen rondom de Two Oceans Marathon in Kaapstad. De
totale inkomsten hebben zich als volgt ontwikkeld:
•

Sponsorlopen – ten opzichte van 2018 laat deze inkomstenbron een stijging zien van maar liefst
€ 30.000. Dit wordt onder meer verklaard door forse sponsorbedragen rondom de Two Oceans
Marathon van zowel bedrijven (o.a. het mogelijk maken van twee Music & Dance Rooms en een
Learning Center), het partnership met Run2Forty2, alsmede particulieren (onze runners).
Daarnaast hebben de Letterenloop en Dam-tot-Damloop weer tot mooie donaties geleid.

•

Donaties/ sponsoren – het continueren van het actieve beleid rondom het werven van
donateurs heeft ertoe geleid dat deze inkomstenbron op hoog niveau blijft (€ 33.998) en zelfs
een stijging van € 1.000 laat zien ten opzichte van 2018 . Meerdere personen en instanties die
Run4Schools een warm hart toedragen hebben donaties gedaan, o.a. 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 2019 wederom een
notariële schenking van € 10.000 hebben ontvangen.

•

Benefiet avonden – in het kader van het 15-jarig jubileum is in november een filmavond
georganiseerd. Daarnaast heeft er in maart 2019 een charity breakfast plaats gevonden. Middels
deze evenementen zijn onder meer fondsen geworven ter financiering van de Run4Schools
documentaire die is gemaakt in het kader van het 15-jarig jubileum.

•

Overig – dit omvat met name de opbrengst van de kerstactie op basisschool De Tweemaster, de
opbrengst van de sponsorloop op het Utrechts Stedelijk Gymnasium en de inkomsten uit
Run4Schools-merchandise artikelen (shirts, armbanden, tassen)
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UITGAVEN

De uitgaven van Stichting Run4Schools bedragen in 2019 € 140.346 en daarmee heeft Run4Schools
2019 afgesloten met een positief exploitatieresultaat (+ € 32.189). Hierbij een toelichting op de
kostenontwikkeling:
•

Personeelskosten – betreft de salarissen van de coaches en de general manager in Zuid-Afrika en
bedragen in 2019 € 47.136. De personeelskosten liggen ruim € 7.000 hoger dan in 2018 vanwege
het aantrekken van een extra music & dance coach en een computer coach in 2019.

•

Verwervingskosten – zijn ruim € 2.000 hoger dan in 2018. In relatie tot de totale inkomsten laten
de verwervingskosten echter een daling zien van 24% naar 21%. De stijging van
verwervingskosten wordt onder meer veroorzaakt door het maken van de documentaire in het
kader van het 15-jarig jubileum en het investeren in teamkleding van de 40 Two Ocean Marathon
runners. De kosten voor startbewijzen en de aanwezigheid op de Rotterdam Marathon Expo
waren nagenoeg gelijk aan 2018.

•

Bureaukosten – hebben voornamelijk betrekking op de huur van opslag- en kantoorruimte en
liggen in lijn met 2018.

•

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.
Daarentegen zijn we verheugd dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de Tafelsig Choir
trip, waardoor de totale kosten voor het Holiday & Food Program hoger uitvallen dan vorig jaar
(€ 8.622 vs € 5.178).
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•

Materiaalkosten – zijn met name door het ontwikkelen van de Music & Dance Rooms op
Northwood en Alpine (direct gerelateerd aan donaties rondom de Two Oceans Marathon) en het
Northwood Learning Center fors hoger ten opzichte van 2018 (€ 35.744 vs € 18.136). Daarnaast
zijn diverse sportmaterialen en kleding voor de coaches aangeschaft.

•

Overige projectkosten – liggen op een vergelijkbaar niveau in vergelijking tot 2018.

•

Onderhoud velden – de lagere kosten ten opzichte van vorig jaar laten zich verklaren doordat in
2018 een eenmalige investering is gedaan om de velden van Westridge High bespeelbaar te
maken. In 2019 is een groundsman part-time in dienst geweest om de velden te onderhouden.

VERWERVINGSKOSTEN

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.

41

VERMOGEN

Run4Schools heeft zich ten doel gesteld de continuïteit van het programma in Zuid-Afrika te kunnen
garanderen voor de duur van minimaal één jaar. Op dit moment voldoet Run4Schools op een mooie
manier aan deze doelstelling.
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