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Verslag van het bestuur
Nadat er een aantal vacatures ingevuld waren, stond er begin 2020 weer een voltalig bestuur in de
startblokken voor Stichting Running Blind (SRB). Om het bestuur compleet te krijgen is eind 2019 actief
begonnen met de werving van nieuwe bestuursleden met name onder de doelgroep van lopers met
een visuele beperking. Op deze manier is de doelgroep van slechtziende lopers weer evenredig
vertegenwoordigd in het bestuur.
Vanuit die startblokken zijn wij aan de slag gegaan om het beleidsplan 2020-2023 op te stellen. Het
beleid uit de voorgaande periode heeft geleid tot een goede groei van het aantal regiogroepen waar
mensen met een visuele beperking (hard)lopen. Verdeeld over 14 regioroepen liepen er ca. 110
hardlopers met een visuele beperking in 2019. De ambitie voor de komende jaren is dit aantal in ieder
geval uit te breiden tot 200. Enkele regiogroepen bieden nu ook Nordic Walking en wandelen aan als
extra activiteit naast hardlopen, en dit aanbod willen wij de komende jaren uitbreiden naar andere
regiogroepen. Daarnaast gaan wij ook lopers die niet in de buurt van een regiogroep wonen
ondersteunen op afstand en als dat weer kan met persoonlijke support in hun hardloopambitie via een
te vormen loopgroep van “losse lopers”. De details zijn vermeld in het beleidsplan 2020-2023 zoals op
de website te vinden is.
Ambities genoeg die we al snel konden vertalen in acties, tot een klein virus ook voor Running Blind
grote gevolgen bleek te hebben. In alle opeenvolgende beperkende maatregelen volgde, en volgt SRB
nog steeds, het Protocol Verantwoorde Atletieksport van de Atletiekunie voor hardlopers. De
belangrijkste beperking waar SRB veel last van heeft is dat hardlopers onderling 1,5 meter afstand
moeten houden om besmetting tijdens hardlopen te voorkomen.
Het was voor iedereen, en dus ook het bestuur van SRB, als snel duidelijk dat deze beperkingen niet
met een paar maanden over zouden zijn. Hoewel dus heel veel dingen onzeker werden, was het voor
het bestuur wel duidelijk dat wij juist nu handen en voeten moesten geven aan de kernwaarden zoals
verwoord in het nieuwe beleidsplan, STIMULEREN, INNOVEREN EN VERBINDEN.
Veel plannen zijn noodgedwongen uitgesteld maar blijven in de planning. Nieuwe plannen werden
gemaakt om te
STIMULEREN: zorgen dat lopers toch in beweging blijven om de conditie en weerstand op peil te
houden;
INNOVEREN: op welke manier kunnen lopers toch buiten hardlopen met een buddy met 1,5 meter
onderlinge afstand;
VERBINDEN: op welke wijzen kunnen lopers en hun buddy’s al dan niet binnen de regiogroep met
elkaar in contact blijven en van elkaars ervaringen leren.
De plannen en activiteiten uit het nieuwe beleidsplan die nu in de wacht staan, kunnen we hopelijk in
de loop van 2021 weer aanpakken. In onderstaand overzicht beschrijven wij de activiteiten die wel
uitgevoerd zijn in 2020 maar waarvan veel activiteiten uiteraard niet in het beleidsplan stonden. De
lopers van Running Blind en ook het kleine groepje bestuursleden, hebben zeker niet stilgezeten in
2020. Er is veel werk verzet, er zijn resultaten geboekt op activiteiten waarvoor nauwelijks tijd was om
ze degelijk te plannen. Terugkijkend zie je dan wat er beter had gekund, maar dat maakt dit jaar ook
weer tot een heel leerzame periode. Ander goed nieuws is dat voor de kosten van de onvoorziene
activiteiten ten gevolge van het coronavirus, budgetten beschikbaar zijn gesteld door diverse
sponsoren. Heel veel dank voor de ze middelen maar ook voor het vertrouwen en de immateriële
support van onze donateurs en sponsoren.
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Running Blind 2020 in het kort
Uitgebreide informatie over de activiteiten van Running Blind in 2020, inclusief video’s en
filmfragmenten, vindt u op www.runningblind.nl/nieuws/archief/2020.
Regiogroepen en landelijke dag
Het is eigenlijk al traditie om ieder jaar een dag met alle lopers van de regiogroepen samen te komen.
Ieder jaar is een andere regiogroep dan de organisator en gastheer, en in 2020 zou dat de regiogroep
Leiden zijn die een mooi programma had bedacht. Dat houden we dus te goed. Zoals al eerder vermeld
zijn regiogroepen bezig om formele aansluiting te vinden binnen de categorie aangepast sporten bij
atletiekvereniging of roadrunners groep. In 2020 zijn overleggen daarover succesvol afgerond voor de
regio’s Rotterdam (bij PAC), Den Bosch (bij AV Prins Hendrik Vught) en Den Haag bij Haag atletiek. De
regiogroep Den Haag heeft een leuk moment gemaakt van de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Haag Atletiek, SRB en de regiogroep met koffie en tompouce en
de aanwezigheid van de wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid van de gemeente Den Haag. In
Bussum is de start gemaakt met een regiogroep bij AV Tempo.
Gerichte communicatie voor landelijke bekendheid: zichtbaarheid bij evenementen
Het is een belangrijke doelstellingen van SRB: de komende jaren gaan we het aantal lopers met een
visuele beperkingen dat door stimulans van, en in verbinding met SRB, gaan hardlopen verdubbelen.
Er zijn nog veel mensen met een visuele beperking die misschien wel willen hardlopen maar niet weten
hoe te beginnen. Voor SRB is het de uitdaging deze doelgroep te bereiken. De ervaring heeft geleerd
dat een belangrijke manier voor public relations zichtbaarheid is. Zichtbaarheid in de vorm van Running
Blind kleding die de lopers dragen en natuurlijk aanwezigheid bij evenementen waar publiek aanwezig
is. Dat levert altijd leuke gesprekjes onderweg op met andere lopers, publiek langs de kant dat ziet dat
hardlopen met een visuele beperking prima kan en dat weer verder vertellen, journalisten die hierdoor
SRB weten te vinden. Behalve dat het voor hardlopers natuurlijk heel leuk is om voor een evenement
te trainen en mee te doen, is dit voor Running Blind de beste vorm van communicatie en zichtbaarheid.
Zo ontving SRB net voor de Linschotenloop van 2019 een bericht van Steven Dalebout, verslaggever
voor NOS Sport . Zijn plan was om voor het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken een reportage
te maken over een loopevenement waarbij hij als verslaggever geblindeerd loopt met een buddy aan
zijn zijde. Zijn idee was om op deze manier de luisteraar een idee te geven hoe het is om blind hard te
lopen. Op 21 december 2019 liep Steven de 5 km van de Linschotenloop geblindeerd en begeleid door
een buddy, Jack Luiten. De gesproken versie van de impressie van Steven tijdens de Linschotenloop
en het radioprogramma waarin Joan en Hilda radioprogramma Running Blind nader toelichtten is te
vinden op https://www.nporadio1.nl/sport/21022-de-opmars-van-running-blind.
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In januari 2020 vond de Halve van Egmond plaats. De ontvangst in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee
was in het NN Runners en Supporters Home. Nationale-Nederlanden, onze sponsor had alles weer
perfect geregeld. De nieuwe kleding was zeer welkom vanwege het koude weer, de
gevoelstemperatuur op het strand lag maar net boven nul. Theo en buddy Marianne zijn voor en
tijdens de wedstrijd gefilmd door twee medewerkers van de BNNVARA Academy, een redacteur en
cameravrouw in opleiding. De film is te bekijken via het Academykanaal van BNNVARA op Youtube.
Hetzelfde duo Theo en Marianne was aan het woord in een artikel in Runner’s World van maart 2020:
Lenen van Zicht.
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De NN CPC Loop Den Haag 2020 was, achteraf gezien, de laatste echte loop in maart 2020. Ondanks
regen en wind was het een succes voor 60 lopers en buddy's van Running Blind. Iedereen, op een paar
thuisblijvers na (griep), trotseerde de stevige wind en zeker voor de 10-km lopers een nat pak.

Daarna werden alle grote en kleine evenementen afgelast, maar de aandacht voor SRB ging door.
Woensdag 14 juli 2020 was Running Blind samen met Nationale-Nederland, Fonds Gehandicaptensport en de Atletiekunie te gast bij All Sports Radio. ALLsportsradio LIVE! stond weer in het teken van
Fonds Gehandicaptensport. Met FGS-directeur Nike Boor als sidekick, sprak Robert Denneman met
Atletiekunie voorzitter Eric van der Burg, NN sponsormanager Carola Ticheler en Christiaan Waters van
Running Blind. Het gesprek is te beluisteren op https://soundcloud.com/allsportsradio/sets/hart-voorpara-atletiek-allsportsradio-live-15-juli-2020.
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Nationale Nederlanden heeft samen met Golazo op 11 oktober een alternatief voor de NN Marathon
Rotterdam op de agenda gezet. Een heel andere benadering van een loopevenement in de vorm van
een virtuele run: onder begeleiding van een speciale app (NN Running Day app) kon iedereen, ook
lopers van Running Blind met hun buddy, deze belevenis op verschillende afstanden, gewoon in de
eigen omgeving, doen. Een verslag van lopers van Running Blind is gepubliceerd op hardlopen.nl. Ook
de TCS Amsterdam Marathon kreeg een virtuele versie in het najaar. In december volgde de Kerstversie
van NN Running Day. Hieraan deden aanzienlijk meer lopers mee omdat inmiddels de Co-runner (het
hulpmiddel voor 1,5 meter afstand) op grotere schaal was geïntroduceerd.

Opleiding buddy’s tot assistent trainers
In 2020 is SRB begonnen met een traject om extra aandacht te besteden aan de recreatieve lopers en
beginners die niet in wedstrijdverband lopen maar wel de ruggengraat van Running Blind vormen. Om
deze groep tijdens de training extra te ondersteunen leiden wij ervaren buddy’s, die dat leuk vinden
en tijd ervoor willen maken, op tot assistent-trainers opleiding zodat zij de trainer kunnen helpen en
ook training aan beginners en recreanten kunnen geven. Hiermee kunnen in regiogroepen ook “Start
to Run” trainingen gegeven worden voor de absolute beginners die nog nooit hebben hardgelopen.
Dankzij een subsidie voor dit doel konden op zaterdag 5 september 22 buddy’s starten met deze korte
opleiding door Aart Stigter. Een bekende naam onder marathonlopers: Aart was driemaal de snelste
Nederlander op deze afstand en is ook hardlooptrainer en heeft een opleidingscentrum voor
hardlooptrainers. Ondanks dat het allemaal ervaren lopers en buddy’s waren viel er heel veel te leren.
Of misschien juist wel daarom. Aart en Ellen benaderen de training vanuit een manier waarop het
overdragen van het plezier in de training aan de lopers altijd voorop staat. De ervaren lopers zijn veel
meer gericht op techniek, snelheid verbeteren dus het was heel goed om handvatten te krijgen en om
jezelf juist weer te verplaatsen in de prille start van hardlopen en op welke wijze je deze starters kan
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instrueren en motiveren zodat de beginnende loper in die soms lastige beginfase met plezier en
zelfvertrouwen aan hardlopen begint en doorgaat. Met huiswerk voor de volgende training eindigde
deze dag. Het tweede deel van de training houden we te goed omdat het in 2020 niet mogelijk was dit
soort groepsactiviteiten te doen.

Online trainingen
Vanaf de lockdown op 16 maart werd het voor slechtziende lopers moeilijker om actief te blijven. Niet
alleen waren er perioden dat de trainingen op de vereniging geen doorgang konden vinden, ook het
reizen met het openbare vervoer was gecompliceerder geworden. Daarom is vanuit Running Blind het
initiatief ontwikkeld om tweemaal per week online trainingen aan te bieden met ervaren Running Blind
trainers. De trainingen zijn gericht op het versterken van buik, billen en benen, stabiliteit en balans en
conditie. De trainingen kunnen op eigen niveau gevolgd worden door mensen met een visuele
beperking: de trainer ziet op een groot scherm de deelnemers en geeft aanwijzingen zodat iedereen
de oefeningen correct uit kan voeren. Voor het online volgen van de trainingen is een handleiding
geschreven. Deze training blijkt een groot succes en voorziet in de behoefte aan beweging maar ook
om even bij te praten in de groep.
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Co-runner
Met de uitbraak van Corona werd ook de anderhalve-meter-maatregel ingevoerd, hetgeen het
hardlopen met het gebruikelijke lintje (of vergelijkbare begeleidings-middelen) op korte afstand
onmogelijk maakte. Om te zorgen dat slechtziende lopers en hun buddy’s samen actief zouden kunnen
blijven is de Co-runner ontwikkeld. In samenwerking met een bedrijf (R2Pro) en met testlopers uit
meerdere regio’s is een lichtgewicht hulpmiddel ontwikkeld waarmee op 1,5 meter afstand gelopen
alle instructies tijdens het lopen aan de loper dorgegeven kunnen worden. De Co-runner weegt 270
gram en kan voor transport ingeschoven worden. Dankzij meerdere subsidies zijn 50 Co-runners
gemaakt en vanaf december 2020 in bruikleen gegeven aan lopers.
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Website
Omdat het inmiddels ruim zeven jaar geleden is dat de huidige website werd ontwikkeld, maar ook
vanwege de veranderingen op het gebied van beveiliging en persoonlijke gegevens is SRB in 2020
begonnen een nieuw functioneel ontwerp voor de website te maken. De nieuwe website zal niet alleen
veiliger moeten zijn maar ook beter moeten aansluiten op de visuele beperkingen van de
gebruikersgroep.
De webshop, waarop Running Blind kleding besteld kon worden is gesloten omdat dit veel tijd en geld
kost en eenvoudiger kan. In de toekomst kunnen regiogroepen tweemaal per jaar voor al hun lopers
kleding bestellen zodat iedereen toegang heeft tot functionele hardloopkleding.
Sponsors en donaties
De bovengenoemde activiteiten had SRB niet kunnen doen zonder sponsoring en donaties. Nationale
Nederlanden en Fonds Gehandicaptensport hebben SRB in 2020 niet alleen gesponsord maar ook
inhoudelijk ondersteund door het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast waren Tata Steel
Consultancy (TCS) en de Rotterdamse Stichting Blindenbelangen een belangrijke sponsor om vooral
de onverwachte, corona-gerelateerde, extra activiteiten te financieren. De support and donate actie
via de website leverde € 897 op. Wij danken de bovengenoemde sponsor en anonieme donateurs
voor hun bijdrage aan SRB in 2020!

Bestuur en Raad van Advies
Onderstaande personen vormden in 2020 het bestuur van SRB. Het bestuur heeft 4? maal vergaderd.
 Jos Cornelissen, secretaris
 Netty Dorrestijn, voorzitter
 Joost van Gent, PR en communicatie
 Ron Ouwens, penningmeester
 Roger Ravelli, algemeen bestuurslid
 Jan Wapenaar, PR en communicatie
 Ruud Warmerdam, algemeen bestuurslid
 Christiaan Waters, algemeen bestuurslid
Voor de uitvoering van de financiële taken wordt het bestuur bijgestaan Joost Verduin.
De raad van advies voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd advies, waar dankbaar gebruik van is
gemaakt. Deze raad bestond in 2020 uit de volgende personen:
 Wim Span: adviseur en mediator
 Mario Kadiks: CEO bij Galazo Sports Netherlands
 Kitt Bosman, docent en voorzitter van SRB tot 2020. Kitt is tevens vertrouwenscontactpersoon
voor SRB
 John Stoop, oprichter en voormalig voorzitter van SRB.
Het bestuur en de raad van advies hebben samen tweemaal vergaderd in 2020.
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Financiën

Vooruitblik van het bestuur op de financiële toekomst
Het beleidsplan 2020-2023 en de bijbehorende beleidsbegroting is begin 2020 vastgesteld door het
bestuur. Ondanks een duidelijk plan bleek 2020 was een jaar waarin het improvisatievermogen op de
proef is gesteld. Activiteiten die gepland en begroot waren, gingen niet of heel beperkt door.
Uitzonderingen hierop zijn het finaliseren van het Handboek en een nieuwe website. Aan de andere
kant was er de noodzaak activiteiten en ontwikkelingen te ontplooien om aan te passen aan de
veranderde situatie die niet begroot waren. Om een gat in de begroting voor geplande activiteiten die
naar de toekomst door kunnen schuiven te voorkomen, waren er voor de corona-gerelateerde kosten
gelukkig fondsen die deze kosten hebben gesponsord. Dit heeft er ook toe geleid dat het bestuur heeft
besloten een maximale reserve voor eigen vermogen op te nemen ten behoeve van onvoorziene
kosten en het waarborgen van de continuïteit van de stichting in “magere” jaren.
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Balans per 31 december 2020

Categorie
Bankrekening
Bankrekening
Bankrekening
Bankrekening
Bankrekening
Bankrekening
Bankrekening
Voorraad
Vorderingen
Vorderingen

Omschrijving
RB Alkmaar
RB Amsterdam
RB Den Bosch
RB Den Haag
RB Spaarrekening
RB Nederland
RB Rotterdam
Webshop artikelen
Debiteuren
Nog te ontvangen

Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Verplichtingen
Verplichtingen
Verplichtingen
Voorzieningen
Voorzieningen
Voorzieningen
Voorzieningen
Voorzieningen

RB Alkmaar
RB Amsterdam
RB Den Bosch
RB Den Haag
RB NL
RB Utrecht
RB Rotterdam
Nog te betalen (aan Den Bosch)
Crediteuren
Vooruit ontvangen bedragen
Voorziening instructiefilms
Voorziening website
Voorziening Uitbreiding
Voorziening opleiding buddy's
Voorziening lustrum

Tabel 1: Balans Stichting Running Blind per 31 december 2020
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31-dec-20
€ 1.105
€ 3.574
€0
€ 119
€ 37.474
€ 25.649
€ 25
€ 4.290
€ 9.030
€0
€ 81.264

31-dec-19
€ 1.097
€ 2.289
€ 3.378
€ 887
€ 17.465
€ 28.250
€ 7.139
€ 4.415
€ 727
€ 7.209
€ 72.856

31-dec-18
€ 2.419
€ 2.144
€ 2.088
€ 846
€ 21.943
€ 16.239
€ 5.536
€ 1.924
€0
€ 1.211
€ 54.350

€ 1.105
€ 3.574
€0
€ 119
€ 31.036
€0
€ 25
€0
€ 8.952
€ 7.500
€ 5.000
€ 11.000
€ 6.040
€ 3.914
€ 3.000
€ 81.264

€ 1.097
€ 2.289
€ 3.378
€ 887
€ 33.368
€ 747
€ 7.139
€0
€ 3.353
€0
€ 11.000
€ 3.558
€ 6.040
€0
€0
€ 72.856

€ 2.419
€ 2.144
€ 3.299
€ 846
€ 17.313
€ 985
€ 5.536
€ 1.211
€0
€0
€ 11.000
€ 3.558
€ 6.040
€0
€0
€ 54.350

Toelichting bij de balans
De stichting had gedurende 2020 vijf betaalrekeningen die voor gebruik beschikbaar zijn gesteld
aan de regiogroepen Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Den Bosch en Alkmaar. Door aansluiting
van de regiogroepen Den Haag, Den Bosch en Rotterdam bij een atletiek vereniging zijn de
rekeningen van deze groepen begin 2021 opgeheven. De stichting Running Blind heeft een
betaalrekening en spaarrekening op naam van Running Blind Nederland. Dit is in de boekhouding
weergegeven als RB NL. De regiogroepen beheren zelf hun inkomsten en uitgaven en overleggen
de financiën jaarlijks aan de stichting Running Blind. Indien er afwijkingen ten opzichte voorgaande
jaren of andere vragen zijn overlegt de penningmeester met de contactpersoon van de regiogroep.
Voor de regio Utrecht heeft Running Blind Nederland een bedrag van de lopende rekening courant
overgemaakt aan de atletiekvereniging Atverni waar Running Blind Utrecht aan verbonden is.
Hiermee is het resterende eigen vermogen van de regio Utrecht in 2020 opgeheven.
Alle bedragen op de bankrekeningen zijn vrij beschikbaar voor het bestuur en worden aan de
doelstellingen 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 post Debiteuren voor een bedrag van € 9.030 betreft een donatie van Tata Consultancy en een
eindafrekening van Mutasport voor verrekening van de opbrengst van de webshop die bij
Mutasport en beheer was. De voorraad kleding is nu weer in eigen beheer gebracht; de voorraad
is eind december 2020 geïnventariseerd. De openstaande rekeningen onder Crediteuren voor een
bedrag van € 8.952 betreffen voornamelijk de afrekening voor de Co-runner. De post Vooruit
ontvangen bedragen van € 7.500 betreft een subsidie van de Rotterdamse Blindenbelangen voor
het jaar 2021.
Over 2020 heeft Running Blind Nederland een positief resultaat behaald van € 2.278. In het kader
van het nieuwe beleidsplan zijn de voorzieningen wel bijgesteld:
 De voorziening Instructiefilms is verlaagd van € 11.000 naar € 5.000
 De voorziening website is verhoogd van € 3.558 naar € 11.000
 De voorziening opleiding is opgenomen voor € 3.914
 De voorziening voor het lustrum is opgenomen voor € 3.000
 Het eigen vermogen is daardoor lichtelijk gedaald van € 33.368 naar € 31.036.
In 2020 is er weer voldoende mankracht in het bestuur om de projecten waar deze voorzieningen
aan gealloceerd zijn uit te voeren. De voorziening Instructiefilms valt samen met het Handboek
Running Blind, dat in het eerste kwartaal van 2021 uitkomt. In het eerste half jaar van 2021 wordt
de nieuwe website van SRB gelanceerd. De voorziening Uitbreiding aantal lopers en regiogroepen
(voorheen Uitrol) zal doorschuiven naar 2021. Dit bedrag zal nodig zijn om hardlopers die ver weg
van een regiogroep wonen en toch willen leren hardlopen met buddy’s een speciaal programma
aan te bieden: “het buddy aan huis programma”. Door de maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus was uitvoering van dit programma in 2020 niet mogelijk, en zal gestart worden zodra
dit weer mogelijk is in 2021. Hetzelfde geldt voor de clinics die gepland waren bij nieuwe
regiogroepen. Voor een lustrumweekend wordt iedere jaar als dat mogelijk is een bedrag van
€3000 gereserveerd, als de begroting dat toelaat.
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Resultaatrekening per 31 december 2020
Begroting Realisatie Begroting Realisatie
Omschrijving
Uitbreiding aantal hardlopers
Trainingen ontwikkelen
Buddy aan huis
Opleiden van buddy's tot assistent trainer
Talent ontwikkeling
Landelijke buddydag
Nordic Walking uitbreiden
Evenementen, promo en Landelijke dag
Lustrum weekend
Kosten webshop
Totaal Verbinding
Samenwerking atletiekunie en sportkoepels
Digitale media / nieuwe website
Innovatie hulpmiddelen
Onderzoek naar effecten van hardlopen
Handboek / video's trainers en buddy's
Totaal Bekendheid, Onderzoek en Innovatie

2021
2020
2020
2019
€ 2.600
€ 1.394
€ 2.100
€ 449
€ 1.000
€ 500
€ 600
€ 500
€ 3.900
€ 2.586
€ 6.500
€ 1.000
€0
€ 1.300
€ 1.000
€ 600
€ 500
€ 4.400
€ 59
€ 3.500
€ 5.278
€ 1.000
€ 3.000
€ 3.000
€ 2.100
€ 16.400
€ 7.039 € 17.600
€ 7.826
€ 1.100
€ 15.000
€ 500
€0
€ 5.000
€ 21.600

PR en communicatie
Totaal PR en Communicatie
Online training hardlopers
Innovatie hulpmiddel 1,5 meter afstand
Totaal Coronamaatregelen

Totaal Beleidsdoelen
Fondsenwerving

€ 4.802
€ 4.889

€ 1.000
€ 1.500
€0
€0
€ 8.000
€ 10.500

€ 4.199
€ 9.627

€ 2.300
€ 2.300

€ 201
€ 201

€ 2.200
€ 2.200

€ 328
€ 328

€ 4.000
€ 500
€ 4.500

€ 6.150
€ 16.895
€ 23.045

€0

€0

€ 87

€ 1.668
€ 3.761

€ 44.800 € 35.174 € 30.300 € 17.781
€ 1.000

€0

€ 100

€0

Totaal Fondsenwerving

€ 1.000

€0

€ 100

€0

bestuurskosten algemeen
administratie kosten
boekhouder & accountant
bankkosten & verzekeringen

€ 1.100
€ 500
€ 3.700
€ 1.000

€ 657
€ 138
€ 1.912
€ 729

€ 1.000
€ 500
€ 3.500
€ 950

€ 1.087
€ 163
€ 847
€ 573

Totaal organisatie

€ 6.300

€ 3.435

€ 5.950

Tabel 2: Resultaatrekening Stichting Running Blind per 31 december 2020: Uitgaven
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€ 2.669

Begroting Realisatie Begroting Realisatie
Omschrijving
Donaties, diverse
Project financiering kennisbevordering
Subsidie Rotterdamse Stichting
Blindenbelangen
Sponsoring Tata Consultancy Services
Sponsoring Nationale-Nederlanden / FGS
Innovatiesubsidie NN / FGS
Inkomsten webshop
Rente

Totaal opbrengsten

Voorziening instructiefilms
Voorziening nieuwe website
Voorziening uitrol
Voorziening opleiding buddy's
Voorziening lustrum

2021
2020
2020
€ 1.000
€ 897
€ 6.500

2019
€ 4.474

€ 7.500

€ 7.500

€ 15.000

€ 7.000
€ 10.000
€ 9.511

€ 7.000
€ 10.000
€ 8.739
€ 251

€ 7.000
€ 10.000

€ 12.100
€ 2.500

€ 31

€ 35.011 € 40.887 € 14.600 € 36.505
€ 5.000
€ 11.000

€ 10.000
€ 3.558
€ 6.040

€ 3.914

Totaal voorzieningen

€ 19.914

€ 0 € 19.598

€0

Totaal beleidsdoelen
Totaal Fondsenwerving
Totaal organisatie
Totaal opbrengsten
Resultaat voor voorzieningen
Uit voorzieningen
Resultaat na voorzieningen

€ 44.800
€ 1.000
€ 6.300
€ 35.011
€ -17.089
€ 19.914
€ 2.825

€ 35.174 € 30.300
€0
€ 100
€ 3.435
€ 5.950
€ 40.887 € 14.600
€ 2.278 € -21.750
€ 0 € 19.598
€ 2.278 € -2.152

€ 17.781
€0
€ 2.669
€ 36.505
€ 16.055
€0
€ 16.055

Percentage beleidsdoelen
Percentage fondsenwerving
Percentage organisatie

86%
2%
12%

91%
0%
9%

83%
0%
16%

87%
0%
13%

Tabel 2: Resultaatrekening Stichting Running Blind per 31 december 2020: Opbrengsten en Resultaat

Toelichting bij de winst- en verliesrekening
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten en dit bedraagt € 2.278 in 2020.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding
plaats voor gemaakte onkosten.
Voor het jaar 2020 is een begroting opgesteld als onderdeel van de meerjarenbegroting 2020 –
2023. De posten voor activiteiten zijn onderverdeeld in de beleidsdoelen 1. Verbinding (iedere
loper hoort erbij). 2. Landelijke bekendheid en innovatie en 3. PR en communicatie. Daarnaast zijn
er de kosten voor Beheer en Organisatie en voor Fondsenwerving. Voor 2020 is er een extra post
toegevoegd aan de begroting: Corona-gerelateerde kosten. De vergelijkende cijfers over 2019 zijn
enigszins opnieuw ingedeeld om aan te sluiten bij deze nieuwe indeling.
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De meeste activiteiten in Beleidsdoel 1. (Verbinding) konden geen doorgang vinden, behalve de
eerste opleidingsdag voor assistent trainers. Met de verstrekker van de subsidie voor deze activiteit
is afgesproken dat de resterende subsidie voor de tweede opleidingsdag als voorziening voor dit
doel naar 2021 gaat. Het werk aan het handboek is gewoon en de kosten ook. Voor de bouw van
de nieuwe website zijn wel voorbereidende activiteiten gedaan in 2020 maar de kosten voor
ontwerp en bouw zullen in 2021 vallen.
Conform Richtlijn 650 zijn de inkomsten van de webshop verrekend met de uitgaven. De opbrengst
uit de webshop bedroeg in 2019 € 2.108, en de kosten waren € 1.857. Omdat de webshopservice
is gestopt eind 2020 is er een finale verrekening van de kosten en de voorraad. In 2021 zullen er
voor dit doel uitsluitend onkostendeclaraties zijn voor opslag en verzendingen van kleding.
Resultaten van regiogroepen met gekoppelde rekening van Running Blind 2020
Running Blind December 2020
Bestuurskosten
Bankkosten
Accommodatie en kantine
Trainerskosten
Kleding & materiaal
Lief & leed
Evenementen
Uitgekeerd aan
atletiekvereniging bij
samenwerkingsovereenkomst
Totaal kosten
Contributies
Donaties
Verkoop kleding & materiaal
Inkomsten evenementen
Totaal opbrengsten
Resultaat

Den Haag
€ 62,98
€ 123,86
€ 302,50
€ 26,85
€ 101,87
€ 282,98

Amsterdam

€ 107,00
€ 186,95
€ 86,94
€ 248,00

€ 564,37

Rotterdam
€ 81,81
€ 108,22
€ 583,70

Alkmaar

€ 104,11
€ 36,73

€ 230,66
€ 185,45
€ 5.965,72

€ 55,00
€ 46,40

€ 7.700,00

€ 1.465,41

€ 628,89

€ 14.855,56

€ 327,50
€ 350,00

€ 664,00
€ 1.250,00

€ 20,00
€ 697,50
€ -767,91

Den Bosch
€ 34,90
€ 107,55
€ 137,68
€ 153,79
€ 225,88
€ 596,50
€ 3.445,81

€ 242,24

€ 4.702,11

€ 1.038,30
€ 4.977,62

€ 250,00

€ 540,00
€ 783,75

€ 1.914,00

€ 1.725,00
€ 7.740,92

€ 250,00

€ 1.323,75

€ 1.285,11

€ -7.114,64

€ 7,76

€ -3.378,36

Tabel 3: Resultaten van regiogroepen met gekoppelde rekening van Running Blind 2020
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Bijlage

Overzicht van regiogroepen (situatie maart 2021)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Regiogroep
Alkmaar
Almelo
Amsterdam
Arnhem
Breda
Bussum
De Betuwe
Delft
Den Bosch
Den Haag
Leiden
Noord-Limburg
Rotterdam
Utrecht
Stichting Running Blind

Email adres
alkmaar@runningblind.nl
almelo@runningblind.nl Amsterdam,
amsterdam@runningblind.nl
arnhem@runningblind.nl
breda@runningblind.nl
bussum@runningblind.nl
debetuwe@runningblind.nl
delft@runningblind.nl
denbosch@runningblind.nl
denhaag@runningblind.nl
leiden@runningblind.nl
noordlimburg@runningblind.nl
rotterdam@runningblind.nl
utrecht@runningblind.nl
bestuur1@runningblind.nl
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Is onderdeel aangepast sporten van:
Samenwerking met Hylas
Almelose AV Sizu

Samenwerking met AV Sprint
Tempo AV Bussum
Samenwerking met Astylos
AV40
Vughtse Sportclub Prins Hendrik
Haag Atletiek
Leiden Road Runners Club
Atletiek Helden
PAC Rotterdam

