SOCIAAL JAARVERSLAG VAN DE STICHTING RUN FOR RIO
januari 2020 - december 2020
Samenstelling van het bestuur van de Stichting Run for Rio.
Voorzitter:
Leo Bellekom
Secretaris:
John Schrader
Penningmeester:
Marius Noordover
Lid:
Ton Beugelsdijk
Wouter Goes

Trudy Efdee

Volgens het rooster van aftreden waren in februari 2020 Trudy Efdee en Wouter Goes aan de
beurt; Wouter gaf aan nog door te willen gaan en Trudy heeft haar termijn als bestuurslid niet
verlengd. Wel blijft zij de nieuwsbrief bezorgen en het klaverjassen organiseren. In februari
2021 zijn volgens het rooster Ton Beugelsdijk en John Schrader aan de beurt.
Corona.
Vanaf maart waren het zeer bijzondere maanden vanwege de Corona pandemie. Ook Run for Rio
heeft te maken gehad met afgelasten en verschuiven van evenementen. De vergaderingen zijn de
laatste keren ook (voor het eerst) digitaal geweest.
Vergaderingen bestuur.
Zes maal kwam het bestuur bijeen voor een vergadering ( 12 januari, 17 februari, 25 juni, 27
augustus, 8 oktober en 19 november). De vergaderingen werden afwisselend bij de bestuursleden
thuis gehouden; van iedere vergadering zijn notulen gemaakt door John. Op zondag 12 januari
hield het bestuur een goede en drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in de St. Jozefschool.
Presentatie project Noah’s Ark
Op 5 maart gaf Piet Buitendijk een presentatie over het nieuwe project in de St.Jozefschool.
Bijzondere gasten waren de leerkrachten van de Jozefschool. Tevens presenteerde Pascal
Noordover de actie “hardlopen van het Marskramerpad”.
Hardlopen en fietsen.
Binnen de Stichting Run for Rio zijn de hardloopclub en de fietsclub met vele, trouwe leden.
Coördinatie van de fietsclub geschiedt door Jos Martens. De coördinatie van de hardloopclub ligt
bij Leo Bellekom. Iedere zondagochtend wordt gezamenlijk gelopen. De fietsclub maakte iedere
tweede zondag van de maand een gezellige fietstocht van ca. 30 km. Door corona waren vele
zondagen anders en aangepast.
Klaverjaswedstrijd.
Op 4 maart 2020 was er een klaverjaswedstrijd voor het eerst in de kantine van Blauw Zwart. De
avond had een mooie opbrengst van 650 Euro. De geplande avond in oktober kon door corona niet
doorgaan. Trudy Efdee is als oud bestuurslid het aanspreekpunt.
Acceptgiro.
De in december 2019 meegezonden acceptgiro gaf een goed resultaat in het eerste kwartaal van
2020 (3270 Euro). Met die wetenschap werd ook in december 2020 weer een acceptgiro
meegestuurd.
Adressenbestand.

Ook in het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt aan het adressenbestand; wijzigingen werden
aangebracht en de coördinatie lag bij Marius Noordover. Het totale adressenbestand bevat ca.
600 adressen; 500 adressen krijgen de papieren versie en 105 de digitale versie.
PR/Communicatie.
Het afgelopen jaar werd er tweemaal een nieuwsbrief naar belangstellenden verstuurd
(zomer-Kerst). De coördinatie was in handen van Remi Noordover, vanuit het bestuur
ondersteund door Marius Noordover. Naast de nieuwsbrief verzorgden Leo Bellekom en John
Schrader berichten voor de plaatselijke pers (weekblad “De Wassenaarse Krant”).
De technische organisatie van acceptgiro’s en adresstickers ligt, evenals de vernieuwde website,
in handen van Ton Beugelsdijk. Tevens verzorgt Wouter de facebookpagina van Run for Rio.
Acties particulieren.
Een aantal keren werd door particulieren een leuk bedrag aan Run for Rio geschonken in het
kader van een verjaardag of bruiloft.
Project
De eerste fase (bouw van drie lokalen, toiletten en een waterput) is in 2020 afgerond. Met het
bestuur is overleg geweest met Piet en Bosco over het opstarten van fase 2 (wederom 3 lokalen).
Acties van Run for Rio
Vanuit een activiteitenlijst zijn diverse acties in gang gezet. Zo waren er o.a. een statiegeld actie
bij AH en collectes bij de PKN.
Financiële besteding
De inzet van velen heeft geleid tot een uitgegeven bedrag van 82.500 Euro, mede uit gespaarde
fondsen. Dit bedrag wordt besteed aan het project Noah’s Ark in Oeganda.
Contacten
Het bestuur heeft in 2019 een nieuw project gekozen (Noah’s Ark); dit project wordt geleid door
het Nederlandse echtpaar Piet en Pita Buitendijk, samen met Bosco.
Marskramerloop
Met Hemelvaart (mei) 2021 zal Run for Rio met 18 lopers de Marskramerloop houden; van Bad
Bentheim (Duitsland) naar Wassenaar. In het voorjaar van 2021 wordt e.e.a. tijdens een
bijeenkomst toegelicht en zal de hardloopgroep worden voorgesteld. Tevens zal het nieuwe shirt
worden getoond en overhandigd. In 2020 is een werkgroep begonnen met de voorbereidingen.
Sponsors en nieuwsbrieven.
Drukwerkdeal.nl zorgde voor het drukken van de nieuwsbrief. De opmaak van de nieuwsbrief
werd verzorgd door Remi Noordover, van Graphic Square Grafische Vormgeving.
De sponsors van de nieuwsbrieven zijn benaderd door Marius Noordover:
*Nieuwsbrief zomer: Wijnkoperij Van Paesen, Chaussette Lingerie en Badmode en Opslaghotel.
*Nieuwsbrief Kerst: Noordover Assurantiën, Lagerberg Verhuisgroep en De Lekkerbekking Vis.
In dit jaarverslag is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van het afgelopen jaar;
waar nodig zullen nieuwsbrieven en de notulen van vergaderingen het beeld verder completeren.
John Schrader, secretaris Run for Rio,
31 december 2020.

