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Voorwoord
Stichting Estafetteloop heeft zich in 2015 volledig ingezet om geld in te zamelen voor
Stichting Welzijn Ouderen in Spijkenisse. De SWO organiseert een groot aantal diensten en
activiteiten binnen de gemeente Nissewaard. Hierdoor bieden we senioren de mogelijkheid
om zoveel mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te wonen en te leven
Stichting Estafetteloop heeft er duidelijk voor gekozen om jaarlijks een nieuw goed doel te
kiezen met als inzet geld inzamelen. Door het organiseren van diverse activiteiten zoals de
100 van Spijkenisse, collecteren en sponsorwerving en de inzet van vele vrijwilligers hebben
we Stichting Welzijn Ouderen in Spijkenisse met een geldbedrag kunnen ondersteunen.

Het bestuur
Het bestuur met ruime ervaring in meerdaagse estafettelopen bestaat uit de volgende 4
leden:
Bob Westerduijn (voorzitter)
René Meijwaard (penningmeester)
Brigitte Ooms (secretaris)
Hans Griep (website, nieuwsbrief en communicatie)
Het bestuur wordt ondersteund door Jan-Paul Kronenberg (social media).
Eelco Dijkstra (algemene ondersteuning) heeft eind 2015 aangegeven te stoppen.
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Het ontstaan van Stichting Estafetteloop
Stichting Estafetteloop bestaat uit een groep van enthousiaste lopers uit Spijkenisse. Samen
trainen zij bij de atletiekvereniging Spark. Hier is ook het idee ontstaan om hardlopen in te
zetten voor het goede doel. De Stichting Estafetteloop is opgericht op 7 februari 2011 en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Stichting Estafetteloop
Missie
Stichting Estafetteloop zet de passie voor hardlopen in om anderen te helpen! Wij zamelen
geld in voor goede doelen en brengen dit onder de aandacht door in estafettevorm
uitzonderlijke sportieve prestaties te leveren.

Visie
Er zijn tal van kleine initiatieven in de vorm van stichtingen en organisaties die onderbelicht
blijven. Wij zijn van mening dat de goede doelen die nagestreefd worden van grote waarde
zijn! Ons doel is om jaarlijks een van deze organisaties te steunen door het organiseren van
estafettelopen en andere activiteiten. Ieder jaar opnieuw bepalen wij voor welk doel wij ons
inzetten. Daarnaast krijgt ook de atletieksport in Spijkenisse extra belangstelling.
De Stichting Estafetteloop realiseert hiermee een tweeledig doel, ondersteuning van een
maatschappelijk relevant doel en het enthousiasmeren voor de atletiek.
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De 100 van Spijkenisse
De Stichting heeft in 2015 een estafetteloop van 100 kilometer (250 ronden) en 50 kilometer
(125 ronden) op de baan van atletiekvereniging Spark in Spijkenisse georganiseerd. Dit om
richting te geven aan de doelen die in de missie en visie verwoord zijn. De estafetteloop
combineerde een sportief element met een goed doel.
De estafetteloop is gehouden op zondag 28 juni.

Hoe werkt het
Op de baan van atletiekvereniging Spark is in estafettevorm of solo 100 km of 50 km
gelopen.
Start 8.00 Sluitingstijd 18.00. Er is uitgegaan van een snelheid van 10 km per uur zodat deze
loop voor iedereen toegankelijk is en de prestatie voorop staat.
Elke ronde bestaat uit 400 meter. 250 rondes is 100 km. Individueel mag een loper bepalen
hoeveel rondes hij loopt. Een team bestaat uit minimaal 5 personen.

Bootcamp
Op zaterdag 28 november heeft Stichting Estafetteloop een bootcamp georganiseerd. Op het
atletiekterrein van SPARK is dit evenement onder deskundige leiding gehouden. De
inschrijfgelden zijn geheel ten goede gekomen aan SWO.
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Het goede doel
Voor het goede doel is de keuze gevallen op Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse
(SWO).Zij zien het als hun taak om een actieve bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid,
gezondheid en het geluk van senioren inwoners in de gemeente Nissewaard. Mensen zijn
gelukkiger en gezonder als ze in hun eigen omgeving leven, ze kunnen meedoen, er bij
horen en gezien worden. De Stichting Estafetteloop gaat SWO dit jaar actief ondersteunen
door met geld te helpen een nieuwe bus om senioren naar activiteiten te vervoeren te
bekostigen.

Sponsors
Door het ontwerpen van een eigen huisstijl met logo, website ontwerp, briefpapier en
visitekaartje is een voorwaarde geschapen om potentiële sponsors en donateurs te
benaderen. Een donateur ondersteunt de stichting met €10,00 per jaar. Door deze jaarlijkse
donatie kan de stichting algemene activiteiten blijven organiseren. De bijdragen van
sponsors kwamen geheel ten goede aan Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse. Sponsors
worden vermeld op de website.
.
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Werven van fondsen
Diverse activiteiten zijn door de stichting ondernomen om sponsors en geld in te zamelen.
Voorbeelden hiervan zijn:
o Een huis-aan-huis collecte in de wijk Maaswijk in Spijkenisse.
o Collecte op de weekmarkt in Spijkenisse.
o Inschrijfgeld van de Estafette wedstrijd en de Bootcamp
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Externe communicatie
Om op afstand met de buitenwereld te communiceren is het hebben van een website van
belang. De domeinnaam stichtingestafetteloop.nl is hiervoor geclaimd. Gedurende het
afgelopen jaar is een website ontwikkeld die voldoet aan de styling eisen die de stichting zich
opgelegd heeft. Het doel van de website is een formele communicatie te onderhouden met
een ieder die geïnteresseerd is in de stichting. Facebook is een tweede medium dit wordt
vooral gezien als een meer informele manier van communiceren. Een aparte Facebook
pagina wordt onderhouden door de stichting. Andere sociale media zijn overwogen maar niet
toegevoegd aan het informatiepakket.
In de loop van het jaar hebben de lokale/regionale pers diverse keren aandacht besteed aan
onze activiteiten.
Het bestuur onderschrijft volledig het belang van een sterke positionering van de stichting in
de verschillende organisaties in Spijkenisse. Om de naamsbekendheid verder te ontwikkelen
zal het bestuur verschillende initiatieven blijven ontwikkelen.

Relatiebeheer
Om effectief te kunnen communiceren met alle belangstellenden is een administratief
systeem ontwikkeld. Alle relevante gegevens van een relatie worden hierin bijgehouden.
Tevens wordt dit systeem gebruikt om berichten via post of e-mail naar de relaties te sturen.
Voor e-mail biedt de provider van de website de benodigde faciliteiten. De stichting heeft in
het afgelopen jaar verschillende mailingen verzorgd.

Nieuwsbrief
Het bestuur van de stichting heeft aangegeven dat het sturen van een nieuwsbrief een middel
kan zijn om de stichting naamsbekendheid te geven. De eerste nieuwsbrief is in het eerste
kwartaal van 2013 verschenen. De frequentie is eenmaal per kwartaal. De nieuwsbrief wordt
naar alle sponsors en donateurs gestuurd. De website biedt de mogelijkheid om via de site
aan te melden voor de nieuwsbrief.
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Financiën
Staat van Baten en Lasten 2015

Baten 2015

Donaties Stichting
Inkomsten Markt
Inkomsten 100 van Spijkenisse
Inkomsten Collecteweek
Inkomsten Bootcamp
Rente
Reservering donatie Puik
Onttrekking aan eigen reserves

Totaal

Bedrag
in Euro

Lasten 2015

183,46
347,38
517,50
1.096,81
106,50
78,74
3.266,00

Bedrag
in Euro

Bank kosten
Kosten Stichting
Uitgaven voor 100 van
Spijkenisse
Uigaven voor Bootcamp
Donatie aan Spark Club van 50
Donatie aan Stichting Puik

154,28
106,36
310,57
18,44
50,00
3.266,00

Reservering donatie SWO.

2.000,00

309,26

5.905,65

Totaal

5.905,65

Ook in 2015 zijn er donaties gedaan die ten goede komen aan de Stichting Estafetteloop.
Dit is veelal door donateurs zelf aangegeven.
De opbrengsten van de wedstrijd en acties komen zoals elk jaar na aftrek van de gemaakte kosten
geheel ten goede aan het gekozen doel.
In 2015 heeft de Stichting Estafetteloop besloten een klein deel van de reserve aan te spreken om te
doneren aan SWO.
Doelstelling is wel om een vaste reserve aan te houden van minimaal € 5.000,00 en maximaal €
7.500,00.
De totale opbrengst voor SWO komt hierdoor uit op € 2.000,00.
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Dankwoord van de voorzitter
Met dit dankwoord wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich in 2015 hebben ingezet voor de Stichting
Estafetteloop en het gekozen goede doel Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse. In 2016 hebben we
gekozen voor Hospice de Waterlelie als goed doel.
Speciaal wil ik hierbij ook de overige bestuursleden en ondersteuning bedanken voor hen inzet. Vele
uren vrije tijd zijn er besteed aan niet alleen de organisatie van evenementen maar ook administratieve
zaken, de sociaalmedia, de website en de financiën. Zonder jullie inzet en betrokkenheid was het niet
gelukt.
Ondanks een goede voorbereiding is het aantal deelnemers aan de “100 van Spijkenisse” helaas
beperkt gebleven waardoor we op open moeten staan voor een nieuw concept of evenement. De
bootcamp daar in tegen was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Ook in 2016 zal het
werven van sponsoren niet vanzelf gaan. Dit zal net als in 2015 lastig zijn maar ik blijf het vertrouwen
houden.
Bob Westerduijn
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