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Stichting Team 154 heeft een ANBI Beschikking

Naam van de stichting: Stichting Team 154
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
RSIN: 854603608
KvK ( Kamer van Koophandel)
KvK: 62026545
Correspondentie adres:
Clausstraat 86
3223 XZ Hellevoetsluis
E-mail:
stichting.team154@hotmail.com
Algemene informatie:
De Stichting Team 154 is opgericht op 21.11.2014 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 62026542.

De statutaire doelstelling luidt:
Het inzamelen van geld t.b.v. goeden doelen door deelname aan (duur)sportevenementen en
daaraan gerelateerd activiteiten en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt bestuurd door een bestuur van drie
personen.
Het bestuur bestaat uit:
Myrna van der Poel, voorzitter
Eddie Westerhout, penningmeester/secretaris
Rick Meijboom, lid.
Team 154 houdt zich bezig met het werven van fondsen ten behoeve van Stichting Roparun. Deze
stichting is CBF-erkend en heeft een ANBI-status en steunt projecten voor palliatieve zorg aan
kankerpatiënten. Meer informatie is te vinden op www.roparun.nl.
Eenmaal per jaar -met Pinksteren- neemt Team 154 deel aan het duursportevenement Roparun,
waarbij het team in estafette een van de routes overbrugt naar Rotterdam. In 2020 zijn de
startlocaties Parijs en Bremen. Training en voorbereiding vinden gedurende het hele jaar plaats.
Gedurende het jaar houdt het Team zich daarnaast bezig met diverse acties om (sponsor)geld en/of
goederen te verwerven. Dat gebeurt door onder meer de verkoop van loten, collecteren en diverse
andere acties. Deze acties worden per seizoen gepland en uitgevoerd en zijn te volgen via de agenda
op de website.
Een deel van de opbrengst dient om de organisatiekosten van het evenement te financieren. Dit kan
in geld of in natura. Het streven is om een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten over te kunnen
maken naar de Stichting Roparun. Welk bedrag dat precies is, fluctueert per jaar. Jaarlijks wordt er
een bedrag ‘gespaard’ om de deelnamekosten voor de Stichting Roparun van het volgend jaar te
kunnen betalen (inschrijfgeld en bijdrage loten). Het overige batig saldo gaat naar Stichting Roparun
na afloop van het evenement.
In de afgelopen jaren heeft het team de volgende bijdragen kunnen leveren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2001: € 24.958,00
1999: € 58.083,87
2000: € 29.950,00
2001: € 24.958,00
2002: € 26.840,34
2003: € 24.500,00
2004: € 29.500,00
2005: € 20.850,00
2006: geen deelname
2007: € 36.772,07

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2008: € 31.476,90
2009: € 34.927,90
2010: € 34.418,81
2011: € 28.032,61
2012: € 20.719,90
2013: € 7.500,00
2014: € 11.584,27
2015: € 10.108,51
2016: € 25.154,00
2017: € 20.893,24
2018: € 15.401,67
2019: € 20.154,21
2020: € 9.325,08

De organisatiekosten worden zo laag mogelijk gehouden. Zo ontvangen bestuursleden geen
vergoeding, wordt er vergaderd op locaties waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht c.q.
waarvan het gebruik als natura-sponsoring aan het team wordt geschonken en dragen de teamleden
ieder persoonlijk bij voor de kosten van het levensonderhoud gedurende het evenement. Het
evenement zelf wordt zoveel mogelijk gefinancierd met sponsorbijdragen, al dan niet in natura.
In de statuten van de stichting is opgenomen dat bij beëindiging van de activiteiten, het
liquidatiesaldo van team 154 aan te moeten wenden t.b.v. een andere soortgelijke ANBI-instelling,
het bestuur van team 154 heeft unaniem besloten dat dit ten goede zal komen aan de Stichting
Roparun.

