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Startschot voor een reorganisatie
Voor u ligt het verslag van Stichting Running Blind over het jaar 2018: het jaar waarin de stichting
een reorganisatie in gang heeft gezet. In de afgelopen jaren zijn er naar onze grote tevredenheid veel regio’s bijgekomen. Het streven van 10 regio’s na 10 jaar Running Blind is ruimschoots
gehaald. Onze visie over de toekomst van Running Blind en onze ambities, waren - ook in 2018
samen met onze Raad van Advies - terugkerend onderwerp van gesprek. Het bestuur streeft naar
integratie van hardlopers met een visuele beperking door de regio’s officieel onderdeel te laten
zijn van een bestaande atletiekvereniging of hardloopgroep. Zo stimuleren wij participatie en
richt het landelijk bestuur zich op scholing, publiciteit, innovatie en fondsenwerving. Met elkaar
willen wij hardlopen voor blinde en slechtziende lopers veiliger en toegankelijker maken. Dit gebeurt vooral door de inzet van veel buddy’s en andere vrijwilligers maar ook door te verkennen of
gebruik gemaakt kan worden van innovatieve technologie.
De vier pijlers zoals beschreven in “Running Blind verovert Nederland”, beleidsplan 2014 – 2018:
waren onze leidraad. De stichting kijkt met tevredenheid terug op het Running Blind jaar 2018.
Tevreden, maar ook met het besef dat we nog veel te doen hebben en dat niets vanzelf gaat! Wat
waren we van plan voor 2018 en wat konden we realiseren? U vindt, naast de inhoudelijke verslaglegging, in een aparte paragraaf de verantwoording van de middelen waarover de stichting dit
jaar beschikte. Het bestuur van Running Blind vertrouwt erop dat dit verslag toont dat de Stichting Running Blind dankbaar en doelmatig gebruik maakt van de beschikbaar gestelde middelen.
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Running Blind in 2018: pijlers, ambities en de resultaten
Stichting Running Blind bestaat sinds 11 oktober 2007, World Sight Day. Nu, ruim 12 jaar later, is
Running Blind uitgegroeid tot een beweging in de wereld van blinden en slechtzienden in Nederland. Na Rotterdam zijn er op 14 andere plaatsen, verspreid over Nederland, regiogroepen voor
en door blinden en slechtzienden gestart. In 2018 heeft dat op de vier pijlers van ons beleidsplan
2014-2018 onderstaand resultaat opgeleverd.
1. Certificering en uitrol van de huidige trainingsaanpak en begeleiding
Ambitie: er is een trainingsaanpak en handleiding beschikbaar, voorzien van een kwaliteitsstempel en toegesneden op de specifieke instructiebehoefte voor de begeleiding en training van blinden en slechtziende hardlopers.
Resultaat 2018: Eind 2018 hebben we door samenwerking met Nationale-Nederlanden en het
Fonds Gehandicaptensport de handen ineengeslagen om met behulp van sponsorgelden te kunnen starten met het ontwikkelen van een handboek voor trainers, lopers en buddy’s. In 2019 is dit
project ook daadwerkelijk van start gegaan. De planning is om het handboek in het voorjaar van
2020 te kunnen presenteren. Naast het handboek is er dan ook een trainingsprogramma klaar
waar trainers, lopers en buddy’s uit heel het land zich voor aan kunnen melden.
In alle regio’s, oud en nieuw, wordt er getraind met gecertificeerde trainers. Scholingsbehoefte
werd op aanvraag gefinancierd door de stichting. Ook werden er op verzoek clinics gegeven bij
verschillende regio’s onder begeleiding van Annemiek Verbeek, een ervaren hardlooptrainer van
Running Blind.
2.
De uitrol i.c. het stimuleren en faciliteren van regiogroepen door heel Nederland
Ambitie: We streven naar een netwerk van zo veel mogelijk groepen verspreid over Nederland,
zodat waar je ook woont er een Running Blind afdeling is waar je kunt (hard)lopen in een veilige
omgeving.
Resultaat 2018: Met intrede van de wet AVG is de site van Stichting Running Blind aangepast conform de richtlijnen. De regio’s zijn over de regelgeving geïnformeerd en geassisteerd waar nodig
om de communicatie in dat verband goed op orde te hebben. Eind november is er een algemene
landelijke bijeenkomst georganiseerd om regio’s te informeren over de organisatieverandering
die wij in 2019-2020 willen realiseren. Deze wijziging zal de integratie en participatie van hardlopers met een visuele beperking in de sport bevorderen, zoals ook is afgesproken in het VN verdrag
Handicap. In 2018 zijn er weer enkele regiogroep bijgekomen, te weten Almelo en Delft.
3. Verbreding naar Nordic Walking
Ambitie: in vijf jaar groeien van de huidige vier Nordic Walkers in Rotterdam naar een vaste groep
van 15 blinde en slechtziende lopers en de ontwikkeling van een professionele trainingsaanpak en
begeleiding, die we kunnen uitrollen naar andere Running Blind afdelingen.
Resultaat 2018: In de regio’s Rotterdam, Den Haag en Leiden zijn er enthousiaste Nordic Walking
groepen bezig. Zij trainen onder begeleiding van een gecertificeerde trainer. Voor de kosten die
dit met zich meebrengt en de aanschaf van materiaal kunnen regio’s een bijdrage aanvragen bij
het landelijk bestuur. De regio’s hebben ook daadwerkelijk een beroep op een financiële bijdrage
gedaan en een bedrag ontvangen om Nordic Walking stokken aan te schaffen.
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4. De naamsbekendheid van Stichting Running Blind vergroten en PR gericht inzetten op het
bereiken van nieuwe deelnemers, sponsoren en donateurs. Een aantal hoogtepunten in 2018


Website: Onze website is in het voorjaar van 2018 door het bedrijf CoKo aangepakt om te 		
voldoen aan de regels die door nieuwe privacywetgeving (AVG) worden gesteld.



In samenwerking met atletiekvereniging SISU Almelo is een regiogroep Running Blind
opgezet

 In Leiden is bij de Leidse Road Runners Club een nieuw initiatief Sportief Wandelen van start
gegaan
 Medewerking aan het jongerenprogramma Zapp Sport The Battle op de Atletiekbaan van
AAV ’36 in Alphen aan de Rijn
 Deelname aan de Rotterdam Estafette Marathon met in natura support van de Dirk Kuyt
foundation en van de Rotterdam Running Ambassadors.
 In 2018 hebben een aantal Running Blindlopers meegedaan in reguliere estafetteteams aan de
RoPaRun.
 Deelname Blind-voor-1-dagactie met het Oogfonds.
 Amsterdam Marathon sponsoring door TCS waarbij we dit jaar met 50 lopers gratis
mochten meelopen met de marathon.
 Tijdens het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap in Wageningen voor 1500 studenten
uit heel Nederland heeft Running Blind een clinic georganiseerd
 In samenwerking met atletiekvereniging AV’40 Delft is een regiogroep Running Blind opgezet
 Running Blind was in oktober medeorganisator van The BlindRun 2018 in Zeist


Samen met studenten van de TU Delft is een project gestart om een nieuw loophulp- middel
te ontwikkelen voor de communicatie tussen blinde/slechtziende/dove/ slechthorende lopers
en hun buddy’s.

 Bij een aantal regiogroepen zijn buddy-trainingen georganiseerd
 Overeenkomst voor 2019-2021 met Nationale-Nederlanden en het Fonds Gehandicaptensport
 Eind 2018 hebben we het besluit genomen om de webshop uit te besteden aan een
professioneel sportkledingbedrijf (MutaSport in Leeuwarden)
Meer over onze activiteiten op www.runningblind.nl
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Bestuur en raad van advies
Het bestuur van de stichting Running Blind is in 2018 helaas niet volledig geweest. We hebben
momenteel de volgende bezetting:






Voorzitter, vacant & Kitt Bosman (vv)
Penningmeester, vacant & Bert van Leeuwen
Secretaris, vacant & Peter van der Mast
PR en communicatie, Joost van Gent & Jan Wapenaar
Algemeen bestuurslid, Netty Dorrestijn

Vanwege de magere bezetting heeft Netty Dorrestijn in 2019 haar rol binnen de Raad van Advies
verwisseld voor een plaats in het bestuur om zo haar betrokkenheid binnen de stichting breder in
te kunnen zetten. Het werven van nieuwe bestuursleden heeft nog steeds de aandacht van het
bestuur. Ook dit jaar dacht de raad van advies weer constructief met ons mee tijdens de vergaderingen die bestond uit de volgende personen:



Wim Span: directeur van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB)
Mario Kadiks: CEO bij Galazo Sports Netherlands

Met het vertrek van Netty Dorrestijn uit de deze raad, zal ook daar naar versterking worden gezocht.
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Balans met toelichting
Balans per 31 december 2018

Toelichting bij de balans
De stichting heeft vijf betaalrekeningen die voor gebruik beschikbaar zijn gesteld aan de regiogroepen Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Den Bosch en Alkmaar. De stichting Running Blind
heeft ook een eigen betaalrekening en daarnaast een spaarrekening (t.n.v. Running Blind Nederland). De regio’s beheren zelf hun inkomsten en uitgaven en overleggen de financiën jaarlijks aan
de stichting Running Blind. Met de regio Utrecht heeft Running Blind Nederland nog een bescheiden rekening courant lopen, die te zijner tijd zal worden overgedragen.
Alle bedragen op de bankrekeningen zijn vrij beschikbaar voor het bestuur en moet uiteindelijk
aan de doelstelling worden besteed. Wanneer door derden in geval van sponsoring of subsidie aan
een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, wordt en blijft dit deel als zodanig
aangemerkt.
De voorraad in de webshop is per 31 december 2018 gebaseerd op een telling van de voorraad
kleding. De post Kleding en de post Webshop in de balans van voorgaande jaren is samengevoegd
omdat de via de webshop uitsluitend kleding wordt verstrekt.
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Hierbij bleek een afwaardering van 3.140 euro noodzakelijk. Zie hiervoor de toelichting webshop/
kleding bij de toelichting op de “winst- en verliesrekening”.
In deze eindbalans zijn de resultaten over 2018 toegevoegd aan de eigen vermogens van de onder
delen van Running Blind. De stand van de voorzieningen is niet gewijzigd; in 2019 zal het bestuur
van Running Blind zich buigen of deze voorzieningen anders moeten worden ingedeeld. De openstaande posten zijn in 2019 verrekend.

Resultaatrekening met toelichting
Resultaatrekening Running Blind Nederland 2018
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Toelichting bij de winst- en verliesrekening
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten en dit bedraagt 5.490 euro in
2018.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding
plaats voor gemaakte onkosten die worden gedeclareerd. De kosten gemaakt voor clinics in 2018
ondergebracht onder bestuurskosten omdat reiskosten voor bestuursactiviteiten en ten behoeve
van doelstellingen zoals clinics via dezelfde formulieren worden gedeclareerd. Bij uitsplitsing van
de gedeclareerde kosten blijkt dat 531 euro kosten ten behoeve van de doelstellingen (meestal clinics en PR) gemaakt zijn, waardoor de bestuurskosten feitelijk 1028 euro bedragen. In de toekomst
zullen deze kosten met declaratie gesplitst worden.
De donaties bestonden in 2018 uit particuliere donaties (59 euro) en een donatie van 1238 euro
van het Fonds Gehandicapten Sport (SFG-NN). De overeengekomen subsidie van de Rotterdamse
Stichting Blindenbelangen is begin 2019 uitgekeerd.
Voor het jaar 2018 is een begroting opgesteld. Zoals eerder vermeld doet Running Bind helaas ook
mee in de trend dat het steeds moeilijker wordt voor besturen om vrijwilligers te vinden die tijd in
het bestuur van een stichting of vereniging willen steken. Running Blind wordt aangestuurd dooren voor blinden en slechtzienden, hetgeen betekent dat alle posities in het bestuur bezet worden
door een duo, net als met het hardlopen: een slechtziende en een ziende voorzitter e.d. Omdat in
2018 het bestuur een duidelijk gebrek aan capaciteit had, zijn een aantal activiteiten geplande en
begrootte activiteiten nog niet uitgevoerd.
Een voor 2018 geplande activiteit was het verbeteren van de website, zodat deze beter toegankelijk wordt voor gebruikers in de regio’s en eenvoudiger in het beheer. In het algemeen is de
website ook toe aan een opfrissing en modernisering. Vanwege het gebrek aan bestuursleden uit
de doelgroep is dit uitgesteld tot we bestuursleden uit de slechtziende doelgroep hebben die als
bestuurslid of projectmatig hieraan kunnen werken. Vanwege de slechtziende doelgroep is het
heel belangrijk dat de opzet en functionaliteit van de nieuwe website vanuit het bestuur door de
doelgroep aangestuurd wordt om aansluiting van het uiteindelijke ontwerp voor de doelgroep te
garanderen
Het bestuur voorzag tevens het maken van nieuwe instructiefilms, onder andere voor het begeleiden van lopers met zowel een visuele als een auditieve beperking en voor Nordic Walking
instructie als een belangrijke activiteit voor 2018 en hiervoor is 8000 euro gereserveerd. In de
praktijk bleek het maken van een instructiefilm voor doofblinde lopers in 2018 nog niet mogelijk.
Begin 2018 was namelijk een samenwerkingsproject met de TU Delft gestart om een hulpmiddel
voor doofblinde hardlopers te ontwikkelen. Een dergelijke ontwikkeling kent diverse fasen en naar
verwachting zijn minimala twee jaar nodig om een eerste versie in gebruik te kunnen nemen. Pas
daarna kan er aan de instructiefilm gewerkt worden dus het budget schuift door naar komende
jaren. Instructie voor Nordic Walking met een film bleek in 2018 nog niet nodig te zijn. De trainer
is nog steeds zelf in staat alle regio’s te bezoeken voor training en de uitbreiding van Nordic Walking naar andere regio’s verloopt minder snel dan verwacht.
Eind 2017 is een sponsoring met Tata Consultancy Services (TCS) overeengekomen. TCS stelt hierin
een maximum bedrag van 7000 euro beschikbaar aan Running Blind, hetzij in valuta of in natura.
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Dat laatste houdt in dat 50 startbewijzen voor alle afstanden van de TCS Marathon van Amsterdam beschikbaar worden gesteld door TCS. Tevens is de sponsoring bestemd voor een tent voor
opslag en ontmoetingsplaats tijdens wedstrijden en zal TCS meewerken aan de bekendheid van
Running Blind via sociale media. Het sponsorbedrag van 2017 en 2018 is beiden uitgekeerd in 2018.
In de begroting is tevens 1000 euro en 2000 euro trainerskosten voor respectievelijk Nordic Walking en hardlopen opgenomen. In feite zijn dit de kosten voor trainers die clinics geven aan regio
groepen die geïnteresseerd zijn om bij Nordic Walking aan te sluiten. Dit betreft dus kosten voor
de pijler 2 (Uitrol regiogroepen) en pijler 3 (Nordic Walking). Trainerskosten voor reguliere trainingen van hardloopgroepen in de regio’s worden door de regio’s zelf verrekend.
De post Evenementen is voornamelijk een reservering voor de jaarlijkse landelijke dag van Running Blind die ieder jaar in en door een van de regio’s wordt georganiseerd. In 2018 is ervoor gekozen de landelijke dag te combineren met The Blind Run van Bartiméus op 13 oktober 2018 in Zeist.
De kosten voor deze dag waren aanzienlijk lager dan begroot, namelijk 612,50 euro in plaats van
2000 euro. De overige kosten gemaakt in deze post zijn ook kosten voor clinics t.b.v. pijler 2 en 3
van het beleidsplan.
De kosten voor de webshop van 3.313 euro zijn inclusief de afwaardering van de voorraad van
3.140 euro. Conform Richtlijn 650 zijn de inkomsten van de webshop verrekend met de uitgaven.
De opbrengst uit de webshop bedroeg in 2018 2.986 euro. De reden hiervoor is dat er een nieuwe
(shirt)sponsor voor de wedstrijdkleding was per januari 2019. Als gevolg hiervan ontstond een restant van de voorgaande kledinglijn. Dit restant is voor een deel tegen gereduceerd tarief verkocht,
en later is een deel van het restant gedoneerd aan regiogroepen om te gebruiken als kleding voor
de trainingen.
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Resultaten van regiogroepen met gekoppelde rekening van Running Blind 2018
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Begroting Running Blind 2019
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Bijlage
Overzicht van regiogroepen (situatie oktober 2019):
Alkmaar, 		
alkmaar@runningblind.nl
Almelo, 		
almelo@runningblind.nl
Amsterdam, 		
amsterdam@runningblind.nl
Alphen aan de Rijn, alphen@runningblind.nl
Arnhem, 		
arnhem@runningblind.nl
Breda, 			breda@runningblind.nl
Delft, 			delft@runningblind.nl
Den Bosch, 		
denbosch@runningblind.nl
Den Haag, 		
denhaag@runningblind.nl
De Betuwe, 		
debetuwe@runningblind.nl
Leiden, 		
leiden@runningblind.nl
Noord-Limburg,
noordlimburg@runningblind.nl
Rotterdam, 		
rotterdam@runningblind.nl
Utrecht, 		
utrecht@runningblind.nl
Landelijk, 		
bestuur1@runningblind.nl
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