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Verslag van het bestuur 
De eerste vier maanden van 2021 gingen net zo voorbij als het grootste deel van 2020: maatregelen 
ten gevolge van de corona pandemie waardoor hardlopen zoals we gewend waren nog steeds niet aan 
de orde was. Maar 19 mei 2021 kwam het verlossende woord:  het was weer toegestaan om in een 
groep in de openbare buitenruimte (zolang de onderlinge afstand tussen de sporters tenminste 1,5 
meter was) te sporten. En deze laatste beperking verdween ook in de zomer van 2021. Voor de 
regiogroepen was het wel spannend om te zien hoeveel lopers weer aan de start zouden verschijnen. 
Maar de zorgen waren onterecht, binnen no-time was de gebruikelijke routine weer hervonden en 
liepen de regiogroepen,  letterlijk, weer al vanouds.  
 
Hoewel het toch een ander jaar was dan gepland, was het gelukkig geen jaar van vallen en opstaan, 
maar wel van rustig doorgaan met de flow en in beweging blijven. En dat dwingt respect af: niet alleen 
gehinderd door de beperking van je gezichtsvermogen maar ook door beperkende maatregelen in de 
samenleving die het allemaal nog lastiger maken, en toch gewoon doorgaan met hardlopen. Dat 
verdient heel grote waardering! 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Even een “terzijde”: de oplettende lezer zal misschien denken: wat zijn dat voor nieuwe letters in deze 
tekst? Dit is het lettertype Atkinson Hyperlegible, genoemd naar de oprichter van het Braille Instituut. 
Dit lettertype is speciaal ontwikkeld om de leesbaarheid voor slechtziende lezers te vergroten.   
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Running Blind in het kort 

De activiteiten van Running Blind stonden in 2021 ook in het teken van onze kernwaarden:  
STIMULEREN: zorgen dat iedereen in beweging blijft binnen de geldende beperkingen zodat, als de 
situatie het toelaat, er weer met elkaar gelopen kan in regiogroepen en in evenementen 
INNOVEREN: op welke manieren kan Running Blind de ervaring van lopers, buddy’s en trainers de 
opgedane kennis uitdragen zodat hardlopen met een visuele beperking geen niche is in kleine 
groepjes, maar een normaal onderdeel in de wereld van de wegatletiek 
VERBINDEN: mensen met een visuele beperking die wel zouden willen hardlopen maar niet weten 
hoe te beginnen, verbinden met een buddy of regiogroep, en met alle lopers van Running Blind 
 

Om deze doelstellingen te bereiken zijn onder andere de onderstaande activiteiten in 2021 

uitgevoerd. 

NN Running Day 2021 
Het voorjaar 2021 was het tweede voorjaar dat de geplande evenementen op de gebruikelijke niet 

door konden gaan. Maar een nieuwe manier van een wedstrijdlopen was in 2021 geboren: de NN 

Running Day. Een app, de MyTrace app waarmee de lopers tijdens een 

NN Running event in de eigen loopomgeving kan genieten van een 

bijzondere virtuele loopervaring. De lopers horen het aftellen, 

het startschot, de tussentijden, omgevingsgeluiden en verrassende 

door supporters ingesproken audioberichten. Vanaf de eigen voordeur 

kon de kwart of hele marathon gelopen worden. Aan de NN Marathon 

Rotterdam deden op deze manier, met de Co-runner, 20 duo’s van 

Running Blind. Op de foto een duo van Running Blind die de kwart 

marathon van Rotterdam liepen in de Twiske bij Purmerend.  

De presentatie van het Handboek Running Blind in Mei 2021 
Na een lange voorbereiding was het eindelijk zover dat het Handboek Running Blind klaar was. Hoewel 
de coronamaatregelen nog van kracht waren, is het boek in een aangepast  evenement en in beperkt 
gezelschap in samenwerking met de Atletiek Unie  gepresenteerd op sportcentrum Papendal. 
Marathonloper Michel Butter en Esther Akihary van de Atletiekunie namen op 10 mei het 
eerste exemplaar van het Handboek Running Blind in ontvangst. Wat daar aan vooraf ging heeft een 
leuke video opgeleverd: Michel Butter heeft eerst de praktijk van Running Blind ervaren: Michel heeft 
als buddy gelopen met Joost van Gent, een ervaren loper.  Joost: “het ging wel loeihard”. Daarna was 
Michel aan de beurt om met de simulatiebril op met Jos Cornelissen als buddy, te gaan hardlopen. En 
het ging hard! Er is een video beschikbaar https://www.youtube.com/watch?v=Tjk3LLbRvO8 
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In het boek komen onder andere de taken en verantwoordelijkheden voor zowel de buddy en als de 

trainer aan bod. Een belangrijk en groot onderdeel in dit boek is de looptechniek. Annemiek Verbeek 
heeft als ervaren trainer van lopers met een visuele beperking samen met bewegingswetenschapper 
Ben van Oeveren die gespecialiseerd is in de biomechanica van hardlopen een grote bijdrage aan het 
handboek geleverd. De illustraties zijn gemaakt door Eline Wagenmaker, die zelf als loopbuddy actief 
is. De Atletiekunie gaat de inhoud van het boek gebruiken voor de trainersopleidingen niveau 3 en 4. 
Het handzame boek telt 110 pagina's. Een inzage-exemplaar van het handboek en de luisterversie is 
te vinden op de website van Running Blind.  
 
REGIO’S EN LOSSE LOPERS: BUSSUM EN AMSTERDAM  
Het aantal regiogroepen breidt gestaag uit, hoewel de corona beperkingen wel een remmende factor 
waren. Het aantal “losse lopers” groeit ook: lopers die niet aangesloten zijn bij een regiogroep maar 
zelf in eigen omgeving gaan hardlopen met een buddy en met de support van Running Blind. In veel 
gevallen helpt Running Blind met het zoeken naar een of meer geschikte buddy’s. De “losse lopers” 
konden we in 2021 niet ontmoeten maar de eerste volgende landelijke dag hopen wij ze ook bij 
Running Blind te verwelkomen. 
 
In Bussum is in 2021 bij atletiekvereniging 
Tempo een regiogroep gestart met een 
loper.  Bussum gestart met een loper; 
inmiddels is de groep uitgegroeid tot een 
enthousiast gezelschap van zeven lopers en 
ruim voldoende buddy’s en trainers dankzij 
veel publiciteit via de lokale media.   
 
In 2021 is voor SRB ook een unieke samenwerking gestart. Als het gaat om inclusief sporten zoals 
besloten ligt in het VN Verdrag Handicap. Ligt daar een belangrijke rol voor de gemeenten. Tot nu toe 
zijn alle regiogroepen voortgekomen uit initiatieven van vrijwilligers die in een samenwerking met SRB 
aan de slag gingen. In Amsterdam heeft de gemeente SRB in belangrijke mate ondersteund om 
samenwerking met een atletiekvereniging te initiëren, en die support is er nog steeds. De gemeente 
heeft de procesbegeleiding uitbesteed aan Team Sportservice Amsterdam. Hiermee is een aanvang 
gemaakt om aan te sluiten bij de Amsterdamse Atletiek Combinatie (AAC). De trainingen bij AAC zijn 
in november 2021 begonnen en in 2022 hoopt SRB de laatste afspraken met AAC af te ronden en de 
samenwerking met ene feestelijk moment officieel te starten. 
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TWEEDE DAG VAN OPLEIDING ASSISTENT TRAINERS, OKTOBER 2021 
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. 
 
In oktober 2021 zijn 13 buddy’s door Aart Stigter in een tweedaagse cursus opgeleid tot assistent 
hardloop trainer. Een aantal van de cursisten geeft al regelmatig trainingen als invaller en een ander 

deel van hen gaat aan de slag in het “buddy aan huis” project om lopers, die buiten het bereik van een 
regiogroep wonen, in een clinic aan huis samen met hun buddy’s veilig op weg te helpen.   
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NN MARATHON ROTTERDAM IN OKTOBER 2021  
“Meedoen aan de NN Marathon Rotterdam was weer een geweldige ervaring na anderhalf jaar geen 
wedstrijd te hebben gelopen.” Dat is wat we van de lopers en buddy's van Running Blind terug kregen 
aan het eind van de middag toen iedereen weer terugkwam op het hoofdkantoor van NN aan het 
Weena, de thuisbasis van onze sponsor en gastheer. Niet op de tweede zondag in april zoals 
gebruikelijk maar op een zonovergoten zondag in oktober kon de NN Marathon Rotterdam weer op 
de vertrouwde manier gelopen worden. Er deden vanuit Running Blind 27 koppels mee aan de 
verschillende onderdelen van dit event.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kwart 
marathon, de 

hele marathon en de Business Estafette en Business Duo-marathon. Iedereen haalde de finish. Soms 
met de begeleiding van meerdere buddy's. Een deelneemster uit Amsterdam presteerde het om de 
hele marathon te lopen terwijl ze de week daarvoor de hele marathon van Amsterdam liep. Meedoen 
aan deze evenementen is een belangrijk PR moment voor Running Blind, het levert altijd weer 
positieve reacties op, en ons “verhaal” komt hiermee weer voor een breder publiek.    
 
NIEUWE WEBSITE  
Tenslotte, aan het eind van het jaar was de nieuwe website van Running Blind gereed. Zoals dat vaak 
gaat, van het een kwam het ander: de website is grondig getest op toegankelijkheid voor bezoekers 
met een visuele beperking. De laatste tests komen in 2022.. Aanmeldingen voor lopers en buddy’s 
worden op een andere manier verwerkt waardoor de website voldoet aan de criteria van AVG. De 
website is vooral gericht op het delen van kennis en expertise. Onder de tab Opleiding is veel kennis 
voor iedereen toegankelijk en dit zal in de loop van de jaren steeds verder aangevuld worden. En 
verder: het is een frisse en toegankelijke website geworden die weer heel wat jaren mee kan.  
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SPONSORS EN DONATIES 
De bovengenoemde activiteiten had SRB niet kunnen doen zonder sponsoring en donaties. Nationale 
Nederlanden, waren Tata Steel Consultancy (TCS) en Fonds Gehandicaptensport hebben SRB in 2021 
niet alleen financieel gesponsord maar ook inhoudelijk ondersteund door het delen van kennis en 
het uitdragen van de missie van SRB. De doorlopende support and donate actie voor individuele 
donaties via de website, leverde € 1548 op.  
 
Nationale-Nederlanden, het Fonds Gehandicaptensport en Tata Consultancy Services hebben de 
productie van het Handboek financieel mogelijk gemaakt. In 2021 waren deze bedrijven en FGS een 
trouwe partner voor SRB.  In 2021 kwamen er ook uit onverwachte bronnen mooie subsidies binnen. 
Medewerkers die actief betrokken zijn, of zich betrokken voelen bij het werk van Running Blind, 
hebben het bedrijf waar zij werken op de hoogte gebracht van SRB.  

• SRB ontving van de Odd Fellows Boekwinkel, gerund door vrijwilligers, een heel mooie 
donatie van € 1000,-. Deze donatie is bijeengebracht door vrijwilligers en donateurs van 
boeken aan deze winkel. 

• In het kader van een charity 
programma hebben medewerkers 
van PPG (Sigma Coatings) 
deelgenomen aan een clinic van 
Running Blind om te ervaren hoe 
het is om met een visuele 
beperking in volledig vertrouwen 
op je buddy te gaan hardlopen.  
Daarna is er een mooi bedrag 
bijeengebracht door 
medewerkers van het bedrijf PPG.  

• En, om bij de verf te blijven, Nicolaas Verf in Leiden heeft ook zijn banden met SRB waardoor 
zij financieel een steen bijdragen aan SRB. 

• Voor de Loopgroep Houten was Running Blind in 2021 het Goede Doel van het jaar.  

• Aspen Pharma B.V. in Oss,  de werkgever van een van onze trainers, heeft aan SRB ook een 
royale donatie overgemaakt in 2021.   

• Lactalis klinkt niet zo bekend, maar de Leerdammer kaas is het grootste merk binnen dit 
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bedrijf, en dat is geen onbekende. Met het inpakken van kerstpakketten hebben 
medewerkers eind december een groot bedrag verdiend voor SRB. 

 
Meer dan alleen financiële bijdrage 
Voor SRB is uiteraard een financiële bijdrage heel erg welkom. Maar bovendien laat de betrokkenheid 
van deze bedrijven zien dat de bewustwording over hardlopen met een visuele beperking, steeds meer 
een aandacht krijgt. Er wordt over gesproken in bedrijven, in sociale netwerken! Net als hardlopen, 
stap voor stap, komt op deze manier de opdracht die Running Blind zich heeft gesteld vanuit het VN 
Verdrag Handicap, steeds iets meer dichterbij: hardlopen toegankelijk maken voor iedereen, ook als je 
een visuele beperking hebt. De boodschap en het verhaal moet zo verder gaan, daar is iedereen bij 
nodig. Er zitten nog steeds mensen met een visuele beperking onnodig “op de bank” omdat zij niet op 
de hoogte zijn van de mogelijkheden die SRB te bieden heeft: hardlopen in een regiogroep of 
individueel met een buddy vanuit huis,   
 
De betrokkenheid van deze bedrijven en fondsen, van andere netwerken zoals Uniek Sporten en van 
donateurs helpen ons deze boodschap uit te dragen. Wij danken de bovengenoemde sponsors en alle 
anonieme donateurs voor hun financiële en promotionele bijdrage aan SRB in 2021!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgebreide informatie 

over de activiteiten van Running Blind in 2021, inclusief foto’s en video’s vindt u op 
https://www.runningblind.nl/nieuws 
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BESTUUR EN RAAD VAN ADVIES 
Onderstaande personen vormden in 2021 het bestuur van SRB. Het bestuur heeft maandelijks 
vergaderd, met uitzondering van de zomermaanden, in de meeste gevallen via een video meeting.    
◼ Jos Cornelissen, secretaris en vicevoorzitter 
◼ Netty Dorrestijn, voorzitter 
◼ Joost van Gent, PR en communicatie 

◼ Ron Ouwens, penningmeester 
◼ Roger Ravelli, algemeen bestuurslid 
◼ Jan Wapenaar, PR en communicatie 
◼ 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 2021 uit de volgende personen:  

◼ Wim Span: adviseur en mediator  
◼ Mario Kadiks: adviseur Golazo Nederland  
◼ Kitt Bosman, docent en voorzitter van SRB tot 2020. Kitt is tevens vertrouwens-

contactpersoon voor SRB 
◼ John Stoop, oprichter en voormalig voorzitter van SRB.   

 
Financiën  
 
Vooruitblik van het bestuur op de financiële toekomst 
Het beleidsplan 2020-2023 en de bijbehorende beleidsbegroting is begin 2021 vastgesteld door het 
bestuur. Maar net als in 2020 bleken ook in 2021 veel plannen niet of minder goed te realiseren. 
Activiteiten op de achtergrond die niet met fysieke bijeenkomsten te maken hadden zijn wel helemaal 
afgerond: het Handboek en een nieuwe website. Dit zijn twee grote posten op de begroting die nu ook 
financieel afgerond zijn. Verder is een instructiefilm gemaakt over lopen in Corona tijd.  
 
De stichting houdt een eigen vermogen aan ten behoeve van onvoorziene kosten en het waarborgen 
van de continuïteit van de stichting in “magere” jaren.  Het eigen vermogen is gemaximaliseerd en kan 
bestaan uit: 

1.  een vermogen ten behoeve van continuïteit, gekoppeld aan de begrote exploitatie voor het 
komend jaar;  

2. voorzieningen om vastgestelde doelen te bereiken;  
3. eventueel vermogen van legaten en schenkingen waarvan de doelstelling expliciet is 

aangewezen door de donateur.  
 

Ad1: Op basis van de exploitatiebegroting 2021 was voor onderdeel 1 een maximaal eigen vermogen 

vastgesteld op € 36.200. Voor 2022 bedraagt het maximale eigen vermogen voor dit onderdeel op 

basis van de exploitatiebegroting:  € 31.600.  

 
Ad2: Er is in 2021 een nieuwe reserve Verbinding Regio’s gevormd om in 2022 en verder de 

regiogroepen financieel te ondersteunen bij sportief / sociale evenementen voor de lopers, buddy’s 

en potentiële lopers met als doel werven van toekomstige uitbreiding en groei van het aantal lopers. 

Hiermee stimuleert SRB een belangrijke kernwaarde: VERBINDEN. Gezelligheid en onderlinge verbinding 

is een belangrijk onderdeel van de regiogroepen en als het financieel mogelijk is zal SRB dit financieel 

ondersteunen. Deze voorziening is in de plaats gekomen van de Voorziening uitrol. De voorziening 
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uitrol wordt niet langer als noodzakelijk beschouwd voor de veranderende rol van Running Blind 

Nederland. Voor een volledig verloopoverzicht van de voorzieningen verwijzen wij u naar de 

toelichting op de balans. 

 

Ad3: Er zijn geen gebonden legaten en schenkingen per 31 december2021. 

 

Tabel 1. Balans per 31 december 2021 
 

Categorie Omschrijving 31-12-2021 31-12-2020 32-12-2019 

Bankrekening RB Alkmaar € 1.213 € 1.105 € 1.097 

Bankrekening RB Amsterdam € 3.510 € 3.574 € 2.289 

Bankrekening RB Den Bosch   € 0 € 3.378 

Bankrekening RB Den Haag   € 119 € 887 

Bankrekening RB Spaarrekening € 22.474 € 37.474 € 17.465 

Bankrekening RB Nederland € 3.879 € 25.649 € 28.250 

Bankrekening RB Rotterdam   € 25 € 7.139 

Voorraad Webshop artikelen € 0 € 4.290 € 4.415 

Vorderingen Vooruitbetalingen € 1.704     

Vorderingen Debiteuren € 10.081 € 9.030 € 727 

Vorderingen Nog te ontvangen € 9.203 € 0 € 7.209 

    € 52.064 € 81.264 € 72.856 

          

Eigen Vermogen Eigen vermogen RB Alkmaar € 1.213 € 1.105 € 1.097 

Eigen Vermogen Eigen vermogen RB Amsterdam € 3.510 € 3.574 € 2.289 

Eigen Vermogen Eigen vermogen RB Den Bosch   € 0 € 3.378 

Eigen Vermogen Eigen vermogen RB Den Haag   € 119 € 887 

Eigen Vermogen Eigen vermogen RB NL € 31.474 € 31.036 € 33.368 

Eigen Vermogen Eigen vermogen RB Utrecht   € 0 € 747 

Eigen Vermogen Eigen vermogen RB Rotterdam   € 25 € 7.139 

Verplichtingen Crediteuren € 826 € 8.952 € 3.353 

Verplichtingen Vooruit ontvangen bedragen   € 7.500 € 0 

Voorzieningen Voorziening instructiefilms € 5.000 € 5.000 € 11.000 

Voorzieningen 
Voorziening professionalisering 

website 
€ 0 € 11.000 € 3.558 

Voorzieningen Voorziening verbinding regio’s € 6.040 € 6.040 € 6.040 

Voorzieningen Voorziening opleiding buddy's € 0 € 3.914 € 0 

Voorzieningen Voorziening lustrum € 4.000 € 3.000 € 0 

    € 52.064 € 81.264 € 72.856 
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Toelichting bij de balans  
 
Bankrekeningen 
De stichting had gedurende 2021 twee betaalrekeningen die voor gebruik beschikbaar zijn gesteld 
aan de regiogroepen Amsterdam 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 twee regiogroepen 
die nog gebruik maken van de Running Blind betaalrekeningen 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. De regiogroepen 
Amsterdam en Alkmaar gaan naar verwachting in 2022 ook aansluiten bij een atletiekvereniging 
waardoor ook deze banksaldi afgedragen en de rekeningen opgeheven kunnen worden.   
 
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.  
 
Voorraad webshop 
De kleding die door de sponsor Nationale-Nederlanden ter beschikking wordt gesteld aan 
wedstijdlopers stond tot en met 2020 als voorraad op de balans gewaardeerd, naar analogie van de 
kleding die Running Blind in het verleden zelf inkocht. In 2021 heeft Running Blind besloten om het 
restant ingekochte kleding niet meer via een webshop of anderszins te verkopen, maar aan buddy’s 
en lopers te schenken. Hiermee bevorderen we enerzijds de naamsbekendheid en anderzijds 
versterken we de herkenbaarheid van de lopers en buddy’s binnen de atletiekverenigingen. Wat 
resteert is de voorraad kleding die door de sponsor ter beschikking wordt gesteld. Deze 
vertegenwoordigt geen waarde en daarom is de gehele post kleding is op nihil gewaardeerd. Nieuwe 
aanschaf van kleding wordt voortaan direct in als uitgave verantwoord, zoals ook is gebeurd met de 
250 recreanten shirts die in december 2021 zijn ingekocht.  
 
Eigen vermogen 
Over 2021 heeft Running Blind Nederland een positief resultaat behaald van € 438. Dit bedrag is 
toegevoegd aan het eigen vermogen. Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: 
 
Saldo eind 2020 € 31.036 

Resultaat over 2021 € 438 

Stand eind 2021 € 31.474 

  

  

Voorzieningen 
In het kader van het nieuwe beleidsplan zijn de voorzieningen bijgesteld: 
➢ De voorziening Instructiefilms is gelijk gebleven op € 5.000 
➢ De voorziening website van € 11.000 is besteed aan de bouw van de nieuwe website 
➢ De voorziening opleiding van € 3.914 is besteed aan de opleiding van buddy’s  
➢ De voorziening voor het lustrum is opgehoogd met € 1.000 naar € 4.000 
➢ De voorziening uitrol van € 6.040 wordt omgezet in een voorziening verbinding regio’s om in 

2022 de regiogroepen financieel te ondersteunen in een sportief / sociaal evenement voor 
de lopers, buddy’s en aspirant lopers met als doel het werven van nieuwe lopers in de regio.  
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Voor een lustrumweekend wordt iedere jaar als dat mogelijk is een bedrag van € 1.000 gereserveerd, 
als de begroting dat toelaat. Het eerstvolgende lustrum stond gepland voor 2022. Omdat het nu nog 
niet voldoende duidelijk is of wij in het najaar van 2022 niet weer met beperkende maatregelen te 
maken krijgen, is de viering van het derde lustrum uit voorzorg een jaar uitgesteld. 
 

 
 
 
Tabel 2a en 2b. Resultaatrekening per 31 december 2021 en begroting 2022 
 

Tabel 2a: Resultaatrekening Stichting Running Blind per 31 december 2021: Uitgaven 

Omschrijving Begroting 
2022 

Realisatie 
2021 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2020 

Aantal hardlopers uitbreiden € 3.500 € 827 € 2.600 € 1.394 

Trainingen ontwikkelen € 1.000 € 0  € 1.000 € 0 

Buddy aan huis € 800 € 80 € 600 € 0 

Opleiden van buddy's tot assistent trainer € 0 € 2.337 € 3.900 € 2.586 

Talent ontwikkeling € 0  € 0 € 1.000 € 0 

Landelijke buddy dag € 1.600 € 0  € 1.300 € 0 

Nordic Walking uitbreiden € 1.000 € 0  € 600 € 0 

Evenementen en promoties  € 8.500 € 7.562 € 4.400 € 59 

Lustrum weekend € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 3.000 

Materiaal en kleding € 1.500 € 4.290 € 0 € 0 

Opslag en verzenden materiaal  € 600 € 1.163 € 0 € 0 

Verbinding regio initiatieven €4.000 € 0 € 0 € 0 

Totaal Verbinding € 23.500 € 17.259 € 16.400 € 7.039 

          

Samenwerking atletiekunie  € 0 € 0 € 1.100 € 0  

Digitale media / website € 1.000  € 13.976 € 15.000 € 87 

Innovatie hulpmiddelen € 0 € 0 € 500 € 0  

Handboek / video's trainers en buddy's € 1.100  € 5.996 € 5.000 € 4.802 

Totaal Educatie en Innovatie € 2.100  € 19.971 € 21.600 € 4.889 

  

Verloopoverzicht voorzieningen:

Omschrijving

 Saldo per 

1 jan 

 Onttrek-

kingen 

 Toevoe-

gingen  Saldo 31 dec 

Voorziening instructiefilms 5.000         -              -             5.000               

Voorziening nieuwe website 11.000      11.000       -             -                    

Voorziening opleiding buddy's 3.914         3.914          -             -                    

Voorziening lustrum 3.000         -              1.000         4.000               

Voorziening uitrol 6.040         6.040          -             -                    

Voorziening verbinding regio's -             -              6.040         6.040               

28.954      20.954       7.040         15.040             
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PR en communicatie € 2.400 € 223 € 2.300 € 201 

Totaal PR en communicatie € 2.400  € 223 € 2.300 € 201 

          

Online training hardlopers € 0  € 3.309 € 4.000 € 6.150 

Instructiefilm / Innovatie hulpmiddel ivm 
Corona € 0 € 3.282 € 500 € 16.895 

Totaal Corona maatregelen € 0 € 6.591 € 4.500 € 23.045 

          

Totaal beleidsdoelen  € 28.000 € 44.045 € 44.800 € 35.174 

          

Fondsenwerving € 0  € 0 € 1.000 € 0 

Totaal Fondsenwerving € 0 € 0 € 1.000 € 0 

          

bestuurskosten algemeen € 1.200 € 972 € 1.100 € 657 

administratie kosten € 0 € 0 € 500 € 138 

boekhouder & accountant € 1.700 € 1.492 € 3.700 € 1.912 

bankkosten & verzekeringen  € 700 € 544 € 1.000 € 729 

Totaal organisatiekosten € 3.600  € 3.009 € 6.300 € 3.435 

          

 
 

Tabel 2b: Resultaatrekening Stichting Running Blind per 31 december 2021:  
Opbrengsten en Resultaat 

Omschrijving Begroting 
2022 

Realisatie 
2021 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2020 

     

Individuele Donaties (Support and Donate) € 2.500  € 1.548 € 1.000 € 897 

Donaties PPG   € 1.676     

Donaties Royal Leerdammer Kaas   € 2.203     

Donaties Aspen Oss   € 1.000     

Donaties Odd Fellows   € 1.000     

Project financiering kennisbevordering       € 6.500 

Rotterdamse Stichting Blindenbelangen   € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Overige fondsen € 8.300    

Sponsoring Tata Consultancy Services € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 

Sponsoring Fonds Gehandicapten Sport (NN) € 10.000  € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Sponsoring Fonds Gehandicapten Sport (innovatie)  € 3.500    € 9.511 € 8.739 

Inkomsten webshop   € 40   € 251 

Bijdragen aan aanschaf handboek   € 347     

Bijdragen aan aanschaf Co-runner   € 263     

Jubileum         

Rente   € 0     

Totaal opbrengsten  € 31.300 € 32.577 € 35.011 € 40.887 
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Voorziening instructiefilms     € 5.000   

Voorziening professionalisering website   € 11.000 € 11.000   

Voorziening evenement € 2.400 € 0     

Voorziening opleiding buddy's   € 3.914 € 3.914   

Voorziening lustrum         

Totaal voorzieningen € 2.400  € 14.914 € 19.914 € 0 

          

Totaal beleidsdoelen  € 28.000 € 44.045 € 44.800 € 35.174 

Totaal Fondsenwerving   € 0 € 1.000 € 0 

Totaal organisatie € 3.600  € 3.009 € 6.300 € 3.435 

Totaal opbrengsten € 31.300  € 32.577 € 35.011 € 40.887 

Resultaat voor voorzieningen €- 300 € -14.476 € -17.089 € 2.278 

Uit voorzieningen € 2.040  € 14.914 € 19.914 € 0 

Resultaat na voorzieningen € 1.740  € 438 € 2.825 € 2.278 

          

Percentage beleidsdoelen 89%  94% 86% 91% 

Percentage fondsenwerving 0%  0% 2% 0% 

Percentage organisatie 11% 6% 12% 9% 

 
Toelichting bij de winst- en verliesrekening  
Voor het jaar 2021 is de 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.  
 
Een aantal activiteiten in Beleidsdoel 1. (Verbinding), konden geen doorgang vinden, behalve de 
tweede opleidingsdag voor assistent-trainers. Het werk aan het Handboek is gewoon doorgegaan en 
afgerond, en de kosten ook. Omdat er geen publiek bij de lancering van het Handboek aanwezig kon 
zijn, is er een video van de bijeenkomst gemaakt. Voor de inrichting en de bouw van de nieuwe 
website zijn de activiteiten afgerond in 2021 en de nieuwe website was, binnen de begroting, eind 
2021 gereed.   
 
Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus was ook de uitvoering van het buddy 
aan huis programma in 2021 niet mogelijk. Dit bedrag was begroot 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”. Het programma is alsnog gestart in 2022. Hetzelfde geldt 
voor de clinics die gepland waren bij nieuwe regiogroepen. De besparingen zijn deels uitgegeven aan 
een instructiefilm over het lopen in Coronatijd waarbij het gebruik van het door Running Blind 
ontwikkelde loophulpmiddel wordt toegelicht.  
 
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten en dit bedraagt € 438 
positief. Per saldo zijn de totale uitgaven binnen de begroting gebleven en is 94% van de uitgaven 
besteed aan beleidsdoelen. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun 
werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte onkosten. 
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Tabel 3. Resultaten van regiogroepen met gekoppelde rekening van Running Blind 2021 
 

Running Blind december 2021 Amsterdam Alkmaar 

      

Bestuurskosten € 13,50 € 20,56 

Bankkosten € 115,55 € 115,00 

Accommodatie en kantine € 0   

Trainerskosten € 360,00    

Kleding & materiaal € 44,40   

Lief & leed € 96,94 € 6,00 

Evenementen € 455,00   

Uitgekeerd aan lokale atletiek     

Totaal kosten € 1.085,39 € 141,56 

      

Contributies € 48,00   

Donaties € 974,02 € 250,00 

Verkoop kleding & materiaal     

Inkomsten evenementen     

Totaal opbrengsten € 1.022,02 € 250,00 

      

Resultaat € -63,37 € 108,44 

      

 

 
Begroting 2022 
 
De begroting 2022, zoals opgenomen in de tabellen 2a en 2b, is in lijn met het meerjarenbeleidplan 
2020-2023 en vastgesteld door het bestuur in mei 2022.  
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Bijlage: Overzicht van regiogroepen (situatie april 2022) 
 

  Regiogroep Email adres 
Is onderdeel aangepast sporten 
van: 

1 Alkmaar alkmaar@runningblind.nl AV Hylas 

2 Almelo almelo@runningblind.nl  Almelose AV Sizu 

3 Amsterdam amsterdam@runningblind.nl  AAC 

4 Arnhem arnhem@runningblind.nl  
5 Breda breda@runningblind.nl  AV Sprint 

6 Bussum bussum@runningblind.nl  Tempo AV Bussum 

7 De Betuwe debetuwe@runningblind.nl   
8 Delft delft@runningblind.nl  AV 40 Delft 

9 Den Bosch denbosch@runningblind.nl  Vughtse Sportclub Prins Hendrik 

10 Den Haag denhaag@runningblind.nl  Haag Atletiek 

11 Leiden leiden@runningblind.nl Leiden Road Runners Club 

12 Noord-Limburg  noordlimburg@runningblind.nl   
13 Rotterdam rotterdam@runningblind.nl PAC Rotterdam 

14 Utrecht utrecht@runningblind.nl Atverni Nieuwegein 

  
Stichting Running 
Blind  

bestuur1@runningblind.nl  

  

 
 
 
 


