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Verslag bestuur 

Namens het bestuur van Stichting Sterk Staaltje zal ik terugblikken op 2021. Dit jaar had een 
bijzonder kenmerk, het was namelijk een jaar waarin de Roparun na een jaar afwezigheid weer 
doorgang zou kunnen vinden. Lange tijd bleef het spannend of dit daadwerkelijk mogelijk was, maar 
uiteindelijk stond de run gepland in oktober. In aangepaste vorm door Nederland, maar team 262 
was weer van de partij. Graag wil ik een paar punten uit het afgelopen jaar toelichten en ook kort 
vooruitblikken op 2022.  
 
Als Roparunteam, en dus ook voor ons als stichting, was het een lastig jaar. Door de frequent 
wisselende maatregelen rondom het coronavirus was het moeilijk om acties te organiseren. Om 
verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen hebben de teamleden elkaar maar weinig kunnen zien en 
vonden veel vergaderingen digitaal plaats. Daarnaast heeft de pandemie ook forse gevolgen voor 
bedrijven. De sponsoring vanuit bedrijven aan ons team was enige tijd onzeker, maar desondanks 
hebben we hier een prachtige opbrengst uit weten te behalen. Waar er in 2019 en 2021 een 
substantiële afwijking was ten opzichte van ons gemiddelde, is dit in 2021 weer stabiel. De totale 
opbrengst is 14% hoger uitgekomen dan het gemiddelde. Gelukkig ontvingen wij ook enkele giften in 
natura, zoals levensmiddelen, welke niet terug te vinden zijn op de jaarrekening. Wij zijn al onze 
sponsors enorm dankbaar dat zij ondanks alle omstandigheden toch een bijdrage hebben kunnen 
leveren aan de goede doelen van Stichting Roparun. De palliatieve zorg staat immers nooit stil.  
 
Verder vonden er in 2021 wisselingen binnen het bestuur plaats. Marco Essenberg, voorheen 
voorzitter, verliet na zeven jaar de stichting. Twan van der Wel, voorheen secretaris, nam de functie 
van het over. Annelies Bol en Leen Klootwijk vervulden de functies van respectievelijk 
penningmeester en secretaris. Daarmee is de stichting sinds lange tijd weer voorzien van een voltallig 
bestuur. Deze wisselingen in het bestuur gingen gepaard met de nodige (administratieve) 
handelingen, maar ten tijde van het schrijven van dit bestuurverslag is alles volledig afgerond en kijkt 
het bestuur er naar uit om met de voorbereidingen van de komende Roparun te starten.  
 
Vooruitlopend op de volgende Roparun hopen wij dat 2022 op vele fronten een beter jaar zal 
worden. Hopelijk kunnen we weer meer sociale activiteiten ondernemen om het teamgevoel te 
versterken waardoor de opbrengst voor Stichting Roparun minimaal boven het gemiddelde uitkomt. 
Er vanuit gaande dat de Roparun 2022 weer tijdens de Pinksterdagen plaats zal vinden, volgt deze 
run in al zeer snel de uitgestelde Roparun op die in oktober 2021 plaatsvond. Deze korte tijdspanne 
samen met de blijvende onzekerheid van de pandemie is een uitdaging voor ons team. Hoe dan ook 
streven we naar een zo hoog mogelijke opbrengst door middel van acties en hopen wij weer een 
sportieve prestatie neer te zetten met een 3-daagse Roparun door Nederland! 
  
Namens Annelies en Leen,  
Twan van der Wel 
Voorzitter Stichting Sterk Staaltje  
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Balans  

 

Staat van baten en lasten over 2021 
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Algemeen 

Stichting Sterk Staaltje is opgericht op 17 september 2014. De Stichting heeft ten doel het mogelijk te 

maken om personen te laten deelnemen aan wedstrijden, evenementen en activiteiten waarbij de 

opbrengsten geheel ten goede komen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (Anbi). Daartoe 

wordt deelgenomen aan de estafetteloop van de Stichting Roparun. 

Stichting Sterk Staaltje is vanaf oprichting per 17 september 2014 aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling. 

Het bestuur van Stichting Sterk Staaltje was op 31 december 2021 als volgt samengesteld: 

Voorzitter:   Twan van der Wel 

Secretaris:  Leen Klootwijk 

Penningmeester: Annelies Bol 

 

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Stichting Sterk Staaltje heeft sinds oprichting een opbrengst gerealiseerd van € 82.569,91: 

 

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 

Liquide middelen, de overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  

 

Toelichting op de balans 

Liquide middelen 

 

2015 6.800,00€    

2016 8.268,21€    

2017 11.333,00€  

2018 12.536,91€  

2019 21.817,11€  

2020 8.328,03€    

2021 13.486,65€  

82.569,91€  

31-12-2021 31-12-2020

Bank 2.622,80€  962,51€       

zakelijke spaarrekening INGB0006678723 -€           5.018,06€    

Spaarrekening B577-91903 225,00€     -€             

Spaarrekening F85942907 5.000,00€  

Spaarrekening M450-88233 620,02€     653,95€       

Spaarrekening A450-88237 -€           469,35€       

totaal liquide middelen 8.467,82€  7.103,87€    


