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Doelstelling en werkzaamheden.
De Stichting Hoeksche Waardrunners bestaat uit een team van circa 25 mensen.
Het doel van dit team is om geld op te halen voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten. Dit
doet het team- met vele andere teams- onder de vlag van de Stichting Roparun.
Die haar naam ontleent aan de jaarlijkse estafette loop door alle teams die met Pinksteren
gehouden wordt. Oorspronkelijk van Rotterdam naar Parijs; inmiddels veranderd van Parijs
naar Rotterdam en als alternatief vanuit Noord-Duitsland naar Rotterdam.
Dat zijn acht lopers die in 40 uur van Parijs non stop naar R’dam lopen, geholpen door
fietsers, verzorgers, cateraars, chauffeurs en busleiding.
Vanaf 1997 neemt het team Hoeksche Waardrunners hier aan deel.
Deze tocht dient als ‘trigger’ om bij acties (verkoop chocoladeletters, bezorgen van (kerstpost, e.a., en sponsors), zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen die kanker hebben:
“geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen”. Resultaat was
zevenmaal de grootste opbrengst en in totaal bijna 2 miljoen.
De teamleden komen uit de gehele Hoeksche Waard en vormen een redelijk vaste groep;
allen gegrepen door de behoefte om voor kankerpatiënten het resterende leven beter van
kwaliteit te doen zijn.
(zie verder : hwrunners.nl en roparun.nl).
Inkomstenwerving.
De Stichting verwerft gelden op verschillende manieren.
Zo zijn er sponsors die tegen een geldelijke bijdrage hun naam op kleding kunnen laten
vermelden en ‘soft’- sponsors die diensten en/of materialen leveren waardoor kosten
worden uitgespaard.
Belangrijkste inkomsten komen voort uit acties die teamleden en andere vrijwilligers
ondernemen.
Bekende acties zijn de jaarlijkse kerstpost actie in de Hoeksche Waard ( sinds 2001), waarbij
circa 250 vrijwilligers zijn betrokken en tegen de honderdduizend kerstkaarten worden
bezorgd.
Voorafgaand aan Sinterklaas worden in samenwerking met een lokale bakker
chocoladeletters verkocht waarbij een marge als opbrengst geldt.

Jaarlijks worden – i.v.m. corona- werden muziekfeesten georganiseerd en zodra dit mogelijk
zal dit hervat worden, waarbij een deel van de opbrengst van de kaartverkoop voor het doel
bestemd is.
Met kerstmarkten en Spuidagen verzorgt het team- tegen vergoeding- pendeldiensten ten
bate van de middenstand in Oud Beijerland.
Daarnaast zijn er persoonlijke sponsoracties die ten bate komen van de teamopbrengst;
evenals deelname aan de lotenverkoop die behoort bij de inschrijving voor de Roparun.
Deze loterij valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Roparun.
Het bestuur van de Stichting beraadt zich jaarlijks over deze en mogelijk andere acties om de
opbrengst te verhogen en/of kosten te beperken.
Iedere vorm van beloning van vrijwilligers en bestuursleden is uitgesloten ( voor
bestuursleden is dit statutair vastgelegd). Tevens zijn er bindende en controleerbare regels
ten aanzien van onkostenvergoedingen.
Beheer en besteding gelden
De penningmeester van de Stichting beheert de gelden en betaalt uitsluitend op factuur, en
legt regelmatig verantwoording af aan andere bestuursleden.
Extern wordt de penningmeester en de gehele Stichting gecontroleerd – en geadviseerd
door een erkende register- accountant, i.c. Schot accountants te Rotterdam.
Beschrijving van het bestedingsdoel:
Het doel van de Roparun is het leveren van palliatieve zorg aan kankerpatiënten.
Alle Roparunteams ( ruim 300), meest uit Nederland, maar ook uit Frankrijk, België en
Duitsland, brengen geld in dat via de Stichting Roparun wordt verdeeld.
De Stichting Roparun krijgt vanuit alle deelnemende landen aanvragen voor geldelijke
ondersteuning.
Zoals cursussen voor kankerpatiënten, speciale aangepaste bedden, de clinic clowns,
aangepaste BH’s, een weekend eruit met naasten, onderzoek en vele andere projecten die
gericht zijn om het leven van kankerpatiënten nu dat nog mogelijk is te verbeteren.
Een commissie bestaande uit psychisch, sociale en medische deskundigen bepaalt de
toekenning en legt hier verantwoording over af.
( zie verder: roparun.nl).

