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Missie
"Wetenschappers hebben aangegeven dat in 2020 90% van alle kanker te
behandelen of te genezen is. Dat lijkt ons een goed doel om naar te streven.
Wij gaan ervoor!"

Doelstelling
De stichting Bedumer Winterloop organiseert jaarlijks een sponsorloop waarbij
de opbrengst besteed wordt aan het onderzoek naar kanker en het voorkomen
van kanker. Rondom deze sponsorloop worden tevens diverse andere
activiteiten georganiseerd die geld bijeen brengen voor dit goede doel.
Het bestuur van de organisatie werkt belangeloos, zij krijgen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden. Daarnaast zijn er elk jaar veel vrijwilligers nodig om
het doel te bereiken, ook zij worden niet betaald.
De opbrengst van de sponsorloop en de andere activiteiten gaat naar projecten
van het UMCG Kanker Research Fonds.
In 2015 heeft de organisatie zich als stichting laten registeren. Reden daarvan is
om professioneler en transparanter te kunnen werken.

De Bedumer Winterloop verzamelt al vanaf 2011 geld voor het onderzoek naar
kanker. Elk jaar in het eerste weekend van februari wordt een sponsorloop
georganiseerd. Daarnaast worden in het weekend andere activiteiten
georganiseerd die bijdragen aan de opbrengst.
In het najaar voorafgaand aan de winterloop bepaalt de organisatie, in overleg
met de UMCG Kanker Research Fonds organisatie, welke projecten het doel
voor de komende editie gaan worden. Deze worden gecommuniceerd op de
website en Facebook.
Nieuw in 2019 is dat een deel van de opbrengst besteed kan gaan worden aan
lokale initiatieven. Het gaat om mensen die proberen geld bij elkaar te
sprokkelen voor een bepaald (kanker gerelateerd) doel en die niet bij andere
instanties financiering hebben kunnen vinden. Deze actie zal breed
gecommuniceerd gaan worden. Voor dit initiatief kunnen mensen uit de
nieuwe gemeente Het Hogeland zich aanmelden. Een onafhankelijke
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commissie van wijze mensen zal de inzendingen beoordelen en bepalen of en
hoeveel geld of hulp wordt toegekend.
Het programma, de activiteiten, de projecten waaraan de opbrengst wordt
gedoneerd en de aankondiging van het lokale initiatief worden vermeld op:
• de website www.bedumerwinterloop.nl
• facebook https://www.facebook.com/bedumerwinterloop
• in de Bedumer Winterloop krant, deze wordt in januari huis-aan-huis
bezorgd op alle adressen in de gemeente Bedum

Financiën
Voor iedere editie wordt een begroting gemaakt en worden de projecten van
het UMCG Kanker Research Fonds vastgesteld waaraan de opbrengst wordt
besteed.
De begroting, jaarrekening en financiële verantwoording van het betreffende
jaar wordt vermeld op de website: https://www.bedumerwinterloop.nl/wpcontent/uploads/2018/11/Financieel-jaarverslag-2017-2018.pdf

Van de toegezegde sponsorgelden van alle deelnemers van de sponsorloop en
van de toegezegde giften en donaties van particulieren en bedrijven wordt een
administratie bijgehouden. De penningmeester draagt er zorg voor dat alle
toezeggingen worden betaald.
De opbrengst van de sponsorloop en van alle andere activiteiten wordt gestort
op de bankrekening van de stichting Bedumer Winterloop. Giften worden
direct gestort op de bankrekening.
Op de zaterdagavond van de winterloop wordt de voorlopige opbrengst
gecommuniceerd.
Een week of zes na de winterloop wordt de definitieve opbrengst vastgesteld.
Daarna wordt het sponsorbedrag overgemaakt naar het UMCG Kanker
Research Fonds.
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld, deze wordt door het bestuur
vastgesteld in een vergadering van de Bedumer Winterloop.
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Organisatie
Het bestuur van de stichting Bedumer Winterloop bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klaes Hoekstra
Olaf Kessels
Wiebo Boer
Gerieke Wiersum
Karen Poelstra
Chris Slager
Jan Kuiper
Bert Smit

Naam:

voorzitter
secretaris
penningmeester

06 30874342
06 30786361
06 12177336
06 18744321
06 22373501
06 37194557
06 53352625
06 25035368

Stichting Bedumer Winterloop

Postadres: De Els 6 9781VN Bedum
K.v.K.:

64343731

RSIN:

855624711

IBAN:

NL35 RABO 0307 0996 79

e-mail:

info@bedumerwinterloop.nl

Website:

www.bedumerwinterloop.nl

Facebook: https://www.facebook.com/bedumerwinterloop
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Onderdelen van het programma
Het programma wordt voor elke editie in het najaar voorafgaand aan de
Bedumer Winterloop samengesteld.
De volgende onderdelen worden in 2019 en 2020 georganiseerd:
• Sponsorloop, met meerdere onderdelen waaronder kinderloop,
volwassenloop, bedrijvenloop/stratenloop, wandelaars en stilettorun
• Benefietdiner
• Knipmarathon
• Glazen Huis
• Volleybalmarathon
• Spinningmarathon
• Colourful Het Hogeland
• Online veiling
• Ontbijt
• Bedumer Winterloop krant
• Actie van de Bedumer Brandweer
• Verkoop drankjes
• Collectebussen
• Mogelijkheid om giften te geven
• Aanvullende initiatieven
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