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BELEIDSPLAN 

 

STICHTING: I RUN FOR LIFE 
  

  

  

1. Inleiding  

Stichting I Run For Life is een stichting uit Zaamslag. Met de organisatie van evenementen 

willen wij, Stichting I Run For Life, ons zo vaak als mogelijk en met volle overtuiging 

inzetten om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor kanker gerelateerde doelen.  

 

Stichting I Run For Life vindt haar oorsprong als Roparun team en is voortgekomen uit een 

vrienden- en familieclub uit Roosendaal die, toen enkelen van hen direct geconfronteerd 

werden met kanker, in actie wilden komen.  

In dit beleidsplan geeft het bestuur kort aan welke werkzaamheden Stichting I Run For Life 

verricht, de manier waarop zij fondsen werft, hoe het beheer van de middelen plaatsvindt en 

hoe zij tot besteding van middelen komt.  

 

Dagelijks bestuur; (Rechtspersonen.)  

Voorzitter: Ewald Stokvis  

Penningmeester : Edwin van Loon  

Algemeen lid: Björn Stokvis  

Algemeen lid: Iris Suurland 

Algemeen lid : Joyce Schuijt 

  

2. Statutaire bepalingen / doel  

De Stichting heeft ten doel, het organiseren van en deelnemen aan evenementen in de ruimste 

zin des woords met als doel geld in te zamelen ten behoeve van financiële ondersteuning van 

geregistreerde kanker gerelateerde goede doelen of instellingen.  
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3. Werven van middelen / evenementen Stichting I Run For Life  

Het voelt goed om in een situatie waarin je als patiënt, ouder, partner, vriend of familielid 

normaal gesproken machteloos staat in elk geval hét gevoel te hebben dat je iets doet! Vanuit 

die gedachte zijn we in 2007 deel gaan nemen aan de Roparun. Om sponsorgeld op te halen 

voor de Stichting Roparun en lokale doelen organiseren we verschillende activiteiten, zoals  

onder andere een Benefiet-concert, Collectes, Spinning-marathon, Zwemmarathon, etc.  

In de afgelopen jaren heeft Stichting I Run For Life alle gelden die zijn binnen gehaald ( ca.€ 

45.000,-) rechtstreek gedoneerd aan de Stichting Roparun  

Buiten het doneren van geld aan instellingen die zich inzetten tegen de ziekte kanker wil 

Stichting I Run For Life zich ook manifesteren in de directe omgeving. Laten zien aan 

iedereen waar wij voor staan. Voor de komende jaren zal Stichting I Run For Life, buiten de 

Stichting Roparun, ook proberen om met name inloophuizen te ondersteunen. Een inloophuis 

is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en 

andere belangstellenden.  

  

4. Privacywet (AVG)  

Sinds 25 mei 2018 handelt Stichting I Run For Life enkel nog conform het gestelde in 

voornoemde wet. Hiertoe heeft, en zal ieder nieuw, lid een formulier ondertekenen waarin is 

aangegeven hoe de Stichting met privacy gevoelige informatie omgaat.  

  

5. Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan  

Het bestuur beheert het vermogen van Stichting I Run For Life en doet een voorstel voor de 

besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven en legt deze voorstellen 

voor aan de jaarlijkse algemene vergadering waarbij alle participanten van de stichting 

hierover kunnen meebeslissen.  

De stichting I Run For Life maakt jaarlijks een jaarverslag en publiceert deze op de website.  

  

Augustus 2019,  

Het bestuur 
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