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Inleiding 
 

Sleen4Life gaat in 2014 met een team deelnemen aan de Roparun. De Roparun is 

een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar 

Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om 

op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur 

voor het leven genoemd. Dit laatste blijkt ook uit het motto wat al jaren is: 

"Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden 

toegevoegd aan het leven". 

Sleen4Life 
 

Het Pinksterweekend van 2014 staat bij een aantal fanatieke Slener atleten alvast 

met vetgedrukte letters in de agenda. Dan wil een achttal (marathon)lopers de 

Roparun met goed gevolg afleggen. Niet alleen voor henzelf, maar vooral voor 

mensen met kanker. Met dit sportieve evenement wordt het goede doel 

gesteund: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.  

Voor Sleen4Life is de belangrijkste reden voor deelname het steunen van het 

goede doel en het bijhorende sociale aspect. Geld ophalen voor een doel waar 

helaas veel mensen (ook uit Sleen) mee te maken hebben gehad en mee te 

maken krijgen. Hierbij heeft Sleen4Life gekozen voor een aanpak gericht op 

draagvlak in de regio, waarbij mensen actief of passief bijdragen in het doel van 

de stichting. Dat dit op een sportieve manier gedaan kan worden is een prettige 

bijkomstigheid. 

Vanaf 2012 heeft de Roparun niet alleen een route Parijs-Rotterdam, maar ook 

een route Hamburg-Rotterdam. Een deel van deze laatste route gaat vlak langs 

Sleen, reden dat voor deze route is gekozen.                                                    

Er komt veel kijken bij het samenstellen van een team en het verwerven van de 

diverse financiële middelen om dit team van Hamburg naar Rotterdam te krijgen 

en om daarnaast ook nog geld in te zamelen voor de Stichting Roparun. Om de 

organisatie hiervan in goede banen te leiden is de stichting Sleen4Life opgericht. 

Visie/Missie 
Sleen4Life is een stichting, bestaande uit vrijwilligers, die gelden wil verwerven 

ten behoeve van de ‘Stichting Roparun’, om zo een financiële bijdrage te leveren 

aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. 

Doelstelling 
De Stichting Sleen4Life stelt zich ten doel door middel van het organiseren van 

diverse evenementen en acties geld in te zamelen voor mensen met kanker. 

Deelname aan de Roparun, route Hamburg-Rotterdam, is hiervoor als 

uitgangspunt gekozen. 
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Organisatie 

Dagelijks bestuur 
Het bestuur van de stichting Sleen4Life is als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter:  mw. A.M. (Ageeth) Kuipers 

Secretaris:   mw. A.J. (Dina) Nieborg-Venema 

Penningmeester:  dhr. J. (Jan) Regtop 

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Indien 

gewenst hebben zij wel recht op vergoeding van de gemaakte (on)kosten. 

Het dagelijks bestuur vergadert samen met de teamcaptains van het 

roparunteam, het logistieke team en het evenemententeam. 

 

Team Runners 
Het Roparunteam van Sleen4Life bestaat uit maximaal acht lopers, die een 

binding hebben met Sleen. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee 

fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding zoals chauffeurs, verzorgers, 

cateraars en wegkapiteins. Het runnersteam bestaat uit ervaren hardlopers en zij 

worden gedurende het jaar onder professionele begeleiding getraind voor het 

lopen van de Roparun. De totale afstand die gelopen moet worden is meer dan 

500 kilometer, zodat elke deelnemer gemiddeld dus zo'n 65 kilometer oftewel 

meer dan 1½ marathon moet lopen. 

Team Logistiek 
Ter begeleiding en ondersteuning van het runnersteam is er het logistieke team. 

De taken van dit team zijn gericht op het ondersteunen van de runners en de 

andere deelnemende vrijwilligers op het gebied van voeding, transport, slapen, 

ontspanning, verzorging, etc. Het team bestaat o.a. uit chauffeurs, cateraars en 

verkeersregelaars. Het geheel van Roparunteam en logistiek team bestaat uit 

ongeveer 25 personen. 

Team Evenementen 
Naast het dagelijks bestuur, het runnersteam en het logistieke team is er nog een 

evenemententeam. Dit team heeft als taak diverse evenementen en acties te 

organiseren met als doel geld in te zamelen.  

 

Alle vrijwilligers, dus de leden van het bestuur en de verschillende teams, betalen 

persoonlijk een financiële bijdrage aan de stichting voor de dekking van te maken 

kosten. Iedereen die actief deel neemt aan de Roparun, van lopers tot 

begeleiders en ondersteuners, geven een extra financiële bijdrage voor de kosten 

tijdens de Roparun.  
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Juridisch kader 
 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het stichtingsbestuur zijn 

beschreven in de oprichtingsstatuten, gedeponeerd bij de kamer van koophandel 

onder nummer 57461716. 

Zowel het bestuur als de teams zijn gevormd door uitsluitend vrijwilligers. 

Bovendien zullen bij de evenementen veel vrijwilligers gevraagd worden een 

helpende hand te verlenen. Belangrijk voor deze vrijwilligers bij het uitvoeren van 

hun taken is dat zij niet onnodig risico’s lopen. Deze risico’s worden gedekt door 

de vrijwilligersverzekering. Financiële risico’s die gelopen worden, worden gedekt 

door de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Risico’s die gelopen worden met 

het organiseren van evenementen zijn gedekt in de evenementenverzekering. 

Financieel beleid 
 

Stichting Sleen4Life is een stichting zonder winstoogmerk, die een algemeen nut 

dient. Gelden die worden verworven door het organiseren van evenementen, 

sponsoring en het uitvoeren van verschillende acties worden na aftrek van de 

gemaakte kosten volledig gedoneerd aan stichting Roparun. De stichting 

Sleen4Life voert hiertoe een gedegen administratie. 

 

De financiële middelen van de stichting zijn voornamelijk afkomstig van: 

• Inkomsten georganiseerde evenementen/activiteiten 

• Donaties 

• Subsidies 

• Sponsorgelden 

• Overig 

 

De stichting Sleen4Life laat de financiële administratie jaarlijks controleren door 

een extern accountantsbureau en zal op die manier de financiële gang van zaken 

verantwoorden. 

Communicatiebeleid 
 

Naast de sportieve inspanning van het team, moet er ook een inspanning 

geleverd worden om geld op te halen voor het goede doel. Om dit te 

bewerkstelligen heeft Sleen4Life haar kernwaarden op papier gezet en bekeken 

welke middelen op welke manier ingezet kunnen worden om dat doel te bereiken. 

Van welke communicatie-instrumenten Sleen4Life gebruik maakt is beschreven in 

het communicatieplan. 
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Evenementen 
 

Door middel van het organiseren van diverse evenementen wil Sleen4Life haar 

naamsbekendheid vergroten en haar betrokkenheid bij het goede doel uitstralen. 

Op deze manier wil zij geld inzamelen voor deelname aan de Roparun Hamburg-

Rotterdam en voor het goede doel. 

Om een groot publiek te bereiken is een evenement uitermate geschikt. Het vergt 

veel inzet van vrijwilligers en het bestuur, maar de naamsbekendheid en de 

bereidheid van de regio om Sleen4Life een warm hart toe te dragen wordt 

hiermee flink vergroot. 

Sponsoring 
 

Voor dit initiatief is geld nodig. Zonder materiaal en middelen is deelname aan de 

Roparun niet mogelijk. Om materiaal en middelen te verwerven is een 

sponsorplan opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het communicatieplan. 

 


