SOCIAAL JAARVERSLAG VAN DE STICHTING RUN FOR RIO
januari 2018 - december 2018
Samenstelling van het bestuur van de Stichting Run for Rio.
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Volgens het rooster van aftreden waren in februari 2018 Ton Beugelsdijk en John Schrader aan
de beurt; zij gaven aan nog door te willen gaan. In februari 2019 is volgens het rooster Leo
Bellekom aan de beurt.
Vergaderingen bestuur.
Negen maal kwam het bestuur bijeen voor een vergadering ( 14 januari, 7 februari, 22 maart, 25
april, 30 mei, 12 juli, 24 september, 1 november en 13 december).
De vergaderingen werden afwisselend bij de bestuursleden thuis gehouden; van iedere
vergadering zijn notulen gemaakt. Trudy Efdee heeft deze taak op zich genomen.
Op zondag 14 januari hield het bestuur een goede en drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in de
St. Jozefschool.
Hardlopen, wandelen en fietsen.
Binnen de Stichting Run for Rio zijn er de hardloopclub, de wandelclub en de fietsclub met vele,
trouwe leden; voor de wandelclub coördineerde Hanneke Laarman e.e.a. Coördinatie van de
fietsclub geschiedt door Jos Martens. De coördinatie van de hardloopclub ligt bij Leo Bellekom.
Iedere zondagochtend wordt gezamenlijk gelopen. Ook werd aan diverse wedstrijden meegedaan,
zoals de Zorg- en Zekerheidlopen en de halve marathon te Den Haag. De fietsclub maakte iedere
tweede zondag van de maand een gezellige fietstocht van ca. 30 km. De wandelclub wandelt
iedere derde zondag van de maand ongeveer 20 tot 25 km.
Klaverjaswedstrijd.
Op 8 maart 2018 was er een klaverjaswedstrijd, gevolgd door een klaverjasavond op 4 oktober.
Beide avonden waren heel geslaagd met een mooie opbrengst (378 en 504 Euro). Het was op 4
oktober de laatste klaverjasavond in Huize Willibrord; wegens een verbouwing kijkt het bestuur
uit naar een nieuwe locatie. In de laatste vergadering is gekozen voor het Sophiekehuis; Trudy
Efdee wordt vanuit het bestuur het nieuwe aanspreekpunt.
Acceptgiro.
De in december 2017 meegezonden acceptgiro gaf een goed resultaat in het eerste kwartaal van
2018 (2745 Euro). Met die wetenschap werd ook in december 2018 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.
585 adressen, inclusief 106 geïnteresseerde lezers, die de nieuwsbrief per mail ontvangen.

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 in handen van Ton Beugelsdijk.
De website zal in 2019 door Ton Beugelsdijk worden vernieuwd.
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
In 2018 heeft Run for Rio de Victory Primary School in Oeganda ondersteund. Op het terrein van
deze school wonen 40 straatkinderen. Zij krijgen samen met 200 kinderen uit de wijk Namasuba
iedere dag les. Intussen zijn 20 straatkinderen doorgestroomd naar het middelbare onderwijs.
Run for Rio heeft in de tweede helft van 2017 kunnen helpen met: opknappen van de school, eten
en drinken, goed onderwijs en schoolmaterialen. Deze ondersteuning is in 2018 voortgezet.
Vervolgens is ook de nieuwbouw van een nieuwe school op een nieuwe locatie buiten Kampala
onderzocht. Anita Bellekom en Leo Bellekom zijn in april 2018 naar Oeganda geweest. Vervolgens
is in mei 2018 een nieuw stuk grond gekocht. Er is een architect ter plekke aangesteld en er
wordt gekeken naar een goede juridische vorm van de school, gebouwen en de grond.
Loop 4 en 5 mei
In de nacht van 4 op 5 mei heeft de hardloopgroep van Run for Rio meegelopen van Wageningen
naar Wassenaar. Samen met twee andere Wassenaarse loopgroepen werd het bevrijdingsvuur
naar Wassenaar gebracht.
Acties van Run for Rio
Vanuit een activiteitenlijst zijn diverse acties op stapel gezet. Zo zijn o.a. diverse fondsen
aangeschreven, zijn scholen gevraagd voor een sponsorloop en was er een Kerstbazaar bij de
St.Jozefkerk.
Presentatie PKN
Op donderdag 27 september is er een presentatie bij de Diakonie PKN geweest. De presentatie
was voor drie Wassenaarse kerken en heeft geleid tot een opbrengst van collectes gedurende 5
jaar.
Financiële besteding
De inzet van velen heeft geleid tot een binnengekomen bedrag van 80000 Euro. Dit bedrag is
besteed aan het project Oeganda.
Contacten
Voor het project Victory Primary School is er contact met Hilton Achilla en Anita Bellekom.
LuWa-loop
Met Hemelvaart (mei) 2019 zal Run for Rio met 18 lopers de LuWaloop houden; van Luxemburg
naar Wassenaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal e.e.a. worden toegelicht en zal de
hardloopgroep worden voorgesteld; dit alles in het kader van het 30 jarig jubileum.

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: Maxxus Communications
*Nieuwsbrief Kerst: Noordover Assurantiën en Noordover Consultant b.v.
In dit jaarverslag is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van het afgelopen jaar;
waar nodig zullen de nieuwsbrieven en de notulen van de vergaderingen het beeld verder
completeren.

John Schrader,
Secretaris Run for Rio,
31 december 2018.

