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Beleidsplan Sleen4Life  

Sleen4life wil het goede doel, de palliatieve zorg aan kankerpatiënten  steunen 

met het sportieve evenement, de Roparun.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Datum: laatst aangepast op 26 mei 2021  
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1. Inleiding  
 
Sleen4Life is in 2014 met een team gestart als deelnemer aan de Roparun. De Roparun is een 

estafetteloop van meer dan 550 kilometer van Parijs en Bremen naar Rotterdam. In teamverband 

wordt een sportieve prestatie geleverd in ruim twee dagen om op die manier geld op te halen voor 

palliatieve zorg voor mensen met kanker.  

Het pakkende motto van de Roparun is:  
"Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".  

2. Sleen4Life  
 
De stichting Sleen4life is opgericht in 2014.  

Voor Sleen4Life is de belangrijkste reden voor deelname aan de Roparun het steunen van het goede 

doel en het bijhorende sociale aspect. Geld ophalen voor een doel waar helaas veel mensen 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 aan het doel van de 

stichting.  

Het sportieve element , de Roparun, gekoppeld aan een goed doel is een sterk middel om geld in te 

zamelen maar ook om voldoende deelnemers voor het team te krijgen. Deelname aan de Roparun is 

een geweldige uitdaging en voor velen een avontuur voor het leven. 

Landelijk doen meer dan 330 teams mee aan de Roparun, waarvan ruim 100 meedoen aan de route 

van Bremen naar Rotterdam. Door de inzet van het bestuur loopt de route van Bremen naar 

Rotterdam (voorheen Hamburg naar Rotterdam) sinds 2014 door Sleen en wordt door Sleen4life een 

feest georganiseerd voor de feestelijke intocht van alle teams en het eigen team in het bijzonder.  

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

middelen om dit team van Bremen 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.  

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. 
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3. 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.  

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 Bremen-Rotterdam, is 

hiervoor als uitgangspunt gekozen.  

4. Organisatie  
 
Om invulling te geven aan de stichting is een bestuur noodzakelijk. 

Het dagelijks bestuur van de stichting Sleen4Life is als volgt samengesteld:  
- Voorzitter   : Harmen Weuring 

- Secretaris    : Janine van den Bosch 

- Penningmeester   : Jaap Ramaker 

- Organisator activiteiten  : Arjan Naber 

- Coördinator PR   : Cisca Reininga  

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Indien gewenst hebben zij wel 

recht op vergoeding van de gemaakte (on)kosten. 

Alle bestuursleden hebben een gelijke inbreng en ook gelijk stemrecht voor te nemen beslissingen. 

Eén van de bestuursleden is de teamcaptain. De teamcaptain is de contactpersoon van Sleen4life 

naar de Stichting Roparun en verzorgt de teampagina op de Roparunsite.  

4.1  Taken bestuursleden 
De bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur van Sleen4life, maar hebben 

binnen het bestuur eigen specifieke taken. 

4.1.1  Voorzitter 

De voorzitter is het aanspreekpunt van Sleen4life en is mede verantwoordelijk voor het reilen en 

zeilen binnen de stichting. De voorzitter organiseert en leid de interne vergaderingen. 
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4.1.2 Secretaris 

De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor externe bedrijven en instellingen. Het postadres is 

belegd bij de secretaris. Daarnaast neemt de secretaris actief deel in het bestuur van de stichting.  

4.1.3 Penningmeester 

Draagt zorg voor de financiële verantwoording van de inkomsten en uitgaven van Sleen4life. Maakt 
in overleg met de andere bestuursleden een begroting voor het lopende jaar waarin opgenomen de 
vaste uitgaven zoals inschrijving voor de deelname aan de Roparun en afname van de loten van de  
Roparun. In overleg met de andere bestuursleden en de doorkomst commissie wordt voor dit 

evenement ook een begroting opgesteld.  

De stichting Sleen4Life laat de financiële administratie jaarlijks extern controleren en zal op die 

manier de financiële gang van zaken verantwoorden.  

4.1.4 Organisator activiteiten 

De organisator activiteiten heeft als taak diverse evenementen en acties te organiseren met als doel 

geld in te zamelen  en de teambuilding te stimuleren.  

Hierbij is het van belang een goede balans te vinden tussen het aantal te organiseren activiteiten en 

de bereidheid van de teamleden om hieraan deel te nemen. 

Daarnaast is de organisator activiteiten onderdeel van het bestuur. 

 4.1.5 Coördinator PR  

De coördinator PR zoekt actief contact met de pers en andere instanties zoals gemeentes en de 

Roparun voor het promoten en aandacht vragen voor evenementen georganiseerd door Sleen4life.   

4.2 Sub-teams 
 
Sleen4life is onderverdeeld in vijf sub-teams: 

- Deelnemend team; 

- Doorkomst commissie van de Roparun in Sleen; 

- Sponsor commissie; 

- Activiteiten commissie; 

- PR commissie 

De sub-teams organiseren binnen het beleid van de beleidsregels van de stichting de uitvoering van 

de taken binnen het sub-team.  
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4.2.1  Deelnemend team 

Het Roparun team van Sleen4Life bestaat uit minimaal acht lopers die met voorkeur een binding 
hebben met Sleen, Erm, Diphoorn of Noord-Sleen. De lopers worden verdeeld in een A en B team. 
Daarnaast bestaat het team uit: 

- Vier fietsers (2 per team). Begeleiden de lopers tijdens het lopen; 

- Twee chauffeurs voor het teambusje (1 per team); 

- Twee navigatoren ( 1 per team); 

- Team Logistiek, het Basiskamp. Dit team bestaat uit minimaal twee personen 

verzorging/massage, 2  personen catering en drie personen belast met o.a. tentenbouwen, 

verzorging slaapplaatsen  en alle andere ondersteunende werkzaamheden.  

Binnen het team Basiskamp is één van de deelnemers de teamcaptain. De teamcaptain is het eerste 

aanspreekpunt voor het team en de teamleden onderweg. Hij neemt beslissingen bij problemen 

onderweg, indien nodig neemt hij contact op met één van de bestuursleden voor advies of 

toestemming voor te nemen (grote) financiële uitgaven. 

Het Roparun team bestaat uit ongeveer 25 personen. Vanuit organisatorische of persoonlijke 

redenen is het mogelijk om aan een gedeelte (1/2) van de Roparun deel te nemen.  

Jaarlijks worden de deelnemers voor het deelnemend team bepaald door een selectie commissie van 
drie personen uit het team. De selectie commissie wordt samengesteld op voordracht van het 
bestuur.  
 
Indien er op enig moment teveel aanmeldingen zijn voor deelname bepaalt de selectie commissie  
aan de hand van onderstaande criteria de samenstelling van het team. 
Criteria voor deelname: 

- Deelnemers komen bij voorkeur uit Sleen, Erm, Diphoorn of Noord-Sleen; 
- Na 1e keer deelname, in principe ook tweede keer deelname, tenzij er geen inbreng binnen 

het team is in de afgelopen periode tijdens teamacties, loopoefeningen of teambuildings 
activiteiten; 

- Na 2 deelnames wordt bij een nieuwe aanmelding de deelnemer op de reservelijst geplaatst; 
- Voldoende inbreng binnen het team; 
- Deelname aan team overleggen. 

 
Alle deelnemers van het team betalen persoonlijk een financiële bijdrage aan de stichting sleen4life 

voor de dekking van te maken kosten. Dit bedrag dient als dekking voor de kosten van inschrijving 

van het team aan de Roparun. Daarnaast worden er nog kosten gemaakt voor het team onderweg 

zoals, tanken, eten enz. De eigen bijdrage is vastgesteld op € 100,00.  
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4.2.2  Organisatie activiteiten bij de doorkomst van de Roparun in Sleen 

Bij de doorkomst van de Roparun in Sleen worden allerlei activiteiten georganiseerd. Dat kan bestaan 

uit sportieve activiteiten, muziek en feestelijk ontvangst van deelnemende teams. Het programma en 

de begroting wordt in het bestuur besproken en goedgekeurd.  

4.2.3 Sponsor commissie 

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. 

4.2.4 Activiteiten commissie. 

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 Bremen 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.  
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5. 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.  

Sleen4life heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status aangevraagd en gekregen bij de 
Belastingdienst. Hierdoor verplicht de Stichting Sleen4life zicht tot de volgende ANBI vereisten: 

- Sleen4life moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. 
Dit is de 90%-eis; 

- Sleen4life heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen 
belang dienen; 

- Sleen4life en de mensen die rechtstreeks bij Sleen4life betrokken zijn, voldoen aan de 
integriteitseisen; 

- Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling 
beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen 
meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling; 

- Sleen4life mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van 
de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven; 

- De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden; 

- Sleen4life heeft een actueel beleidsplan; 
- Sleen4life heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen; 
- Geld dat overblijft na opheffing van Sleen4life wordt besteed aan een ANBI met een 

soortgelijk doel; 
- Sleen4life voldoet aan de administratieve verplichtingen; 
- Sleen4life publiceert specifieke gegevens (jaarverslag) op een eigen of gemeenschappelijke 

website. 


