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Toelichting Jaarcijfers 2022 - Inkomsten

In 2022 heeft Stichting Run4Schools € 147.328 aan inkomsten weten te generen, hetgeen maar liefst 23% meer is dan in 
2021 en iets boven het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. De hogere inkomsten zijn met name het gevolg van een forse 
stijging in donaties. De bijdrage uit sponsorlopen ligt in lijn met afgelopen jaar. De totale inkomsten hebben zich als volgt
ontwikkeld:

• Sponsorlopen – Na twee Corona jaren was het in 2022 weer mogelijk om deel te nemen aan de Two Oceans Marathon 
in Kaapstad. Hiermee is een bedrag van € 39.804 aan inkomsten gerealiseerd. Daarnaast hebben we ook dit jaar weer 
een mooie donatie vanuit de Two Rivers Marathon ontvangen. In december 2022 is door het Vossius Gymnasium uit 
Amsterdam een sponsorloop georganiseerd. Ultimo 2022 was de exacte opbrengst van deze sponsorloop nog niet 
bekend en daarom zullen deze inkomsten in het resultaat van 2023 worden verwerkt.

• Donaties/ sponsoren – Het continueren van het actieve beleid rondom het werven van donateurs heeft er in 2022 toe 
geleid dat voor maar liefst € 102.852 aan donaties is ontvangen. Meer dan ooit hebben diverse personen, stichtingen 
(zonder winstoogmerk) en instanties die Run4Schools een warm hart toedragen donaties gedaan. Een aantal van deze 
partijen heeft zich voor de komende jaren aan Stichting Run4Schools gecommitteerd. Daarnaast zijn er diverse 
personen die maandelijks een financiële bijdrage leveren. 



Uitgaven 2015 -2022 

Jaarcijfers Run4Schools - Uitgaven



De uitgaven van Stichting Run4Schools bedragen in 2022 € 104.749 en daarmee heeft Run4Schools 2022 afgesloten met een 
positief exploitatieresultaat (+ € 42.578). Hierbij een toelichting op de kostenontwikkeling:

• Personeelskosten – betreft de salarissen van de coaches en de general manager in Zuid Afrika en bedragen in 2022  € 50.615, 
hetgeen iets hoger is dan de afgelopen jaren en voornamelijk het gevolg van het doorvoeren van enkele salarisverhogingen en 
het inhuren van een muziek coach

• Verwervingskosten – bedragen € 11.942 en liggen daarmee in lijn met 2021. In vergelijking met de jaren daarvoor zijn de 
verwervingskosten fors lager. Het feit dat er de afgelopen twee jaar nagenoeg geen evenementen georganiseerd konden 
worden, speelt hierbij een grote rol. In relatie tot de inkomsten bedragen de verwervingskosten 8%, hetgeen in vergelijking 
met voorgaande jaren erg laag is. Veel donaties en giften zijn ontvangen zonder dat er verwervingskosten tegenover stonden.

• Bureaukosten - hebben voornamelijk betrekking op de huur van opslag- en kantoorruimte en liggen met € 4.278  in lijn met 
het gemiddelde over de afgelopen jaren

• Holiday & Food Program - de kosten liggen in lijn met 2021 (€ 4.165 vs 4.615). Het hoge kostenniveau in 2020 wordt 
verklaard doordat toen vanwege de Corona pandemie eenmalig een groot food program is opgezet. 

• Materiaalkosten - de materiaalkosten bedragen € 9.755 vs € 7.838 in 2021 toen mede als gevolg van Corona weinig is 
geïnvesteerd in materialen. Naast sportmaterialen is dit jaar ook een bijdrage geleverd aan de Woolworths - Run4Shoe actie.

• Overige projectkosten – bedragen € 21.713 en liggen daarmee hoger dan vorig jaar. Als gevolg van Corona konden we in 2021 
helaas niet ons volledige programma draaien en waren teamactiviteiten en werkbezoeken helaas niet mogelijk.

• Onderhoud velden – met € 2.218 liggen deze kosten op een vergelijkbaar niveau als in 2021.

Toelichting Jaarcijfers 2022 - Uitgaven



Verwervingskosten als % van de Inkomsten 2015 -2022

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 structureel aan deze doelstelling.

Toelichting Jaarcijfers 2022 – Verwervingskosten



Kosten en Vermogen 2015 -2022 

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.
Het vermogen ultimo 2022 is deels gereserveerd voor het ontwikkelen van een Community Kitchen op Alpine 
Primary alsmede groot onderhoud/ vervangen van onze kunstgrasvelden die inmiddels zo’n 15 jaar oud zijn.

Toelichting Jaarcijfers 2022 - Vermogen
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