Beleidsplan 2016 van Stichting Nationale Rode
Kruisbloesemtocht
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Contactgegevens

Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht
bezoekadres: van Limburg Stirumstraat 1a te Geldermalsen
Postadres:

Postbus 125
4190 CC Geldermalsen

Email:

info@rodekruisbloesemtocht.nl

Tel:

(06) 131 600 65

Website:

www.rodekruisbloesemtocht.nl

De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht is een rechtspersoon, geregistreerd bij KvK onder
nummer 41060079.
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Samenstelling stichtingsbestuur

Kees Roldanus

Voorzitter & Comités: Relatiebeheer, P&R Communicatie,
Sponsoring, Medewerkers en Muziek

Roland van der Heijden

Vice‐voorzitter & Comités: CLM, Veiling en Catering

Willfryd de Ruiter

Penningmeester & Comités: ICT en Tickets & Medailles

Hans van Kranenburg

Marsleider & Comités: PVC, Parcours en Run

Ben Koster

Algemeen bestuurslid & Comités: Hulpverlening en Verbindingen

Annelize de Wijs

Secretariaat

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en zij ontvangen geen
bezoldiging voor de door hen verrichte werkzaamheden.
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Beleid en Strategie

De stichting heeft ten doel a) het verwerven van fondsen ten behoeve voor goede doelen in het
bijzonder van het Nederlandse Rode Kruis, en haar districten en haar afdelingen, en/of andere
rechtspersonen en/of instellingen die verbonden zijn met het Rode Kruis, alsook in het bijzonder de
Afdeling Geldermalsen en omstreken en b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht

haar doel te verwezenlijken door het organiseren van een wandelsportevenement en het verrichten
van sponsorwerving activiteiten en/of andere fundraising activiteiten opdat in de materiële behoefte
van de stichting en het door haar nagestreefde doel voorzien kan worden. Voor de aankomende jaren
is gekozen voor sociale hulp op lokaal en nationaal niveau. De doelgroepen zijn ernstig zieke,
gehandicapte en vereenzaamde mensen, de zwakste groep in de samenleving. Bovendien worden
projecten gesteund die zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van
alleenstaande/vereenzaamde personen.
Naast beschreven doelstellingen, wordt voor de wandelaars gestreefd naar een zo hoog mogelijk
kwaliteitsniveau van het evenement. De Nationale Rode Kruis Bloesemtocht moet door deelnemers
ervaren worden als de meest aantrekkelijke ééndaagse wandeltocht in Nederland. Bijzondere
aandacht wordt besteed aan de veiligheid, de sfeer en het comfort.
De stichting streeft naar continuïteit van een evenement van hoge kwaliteit voor zowel de wandelaars
als de vrijwilligers. Om dit te verwezenlijke zullen de aankomende periode de standaardroutes‐ en de
slechtweerroutes verder worden geoptimaliseerd om de veiligheid, de sfeer en het comfort verder te
verbeteren. Ook zal in de aankomende jaren gekeken worden naar mogelijkheden om de
parkeercapaciteit te verhogen. Een optie is te kijken naar andere parkeergelegenheden. Ook zal mede
in het kader van duurzaamheid bekeken gaan worden om meer wandelaars te stimuleren om met het
openbaar vervoer te komen.
Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om voor de 25e editie van het evenement een
nieuweactiviteit te organiseren. Er is gekozen voor een Bloesemrun. Het stichtingsbestuur heeft de
intentie uitgesproken om de Bloesemrun voor meerdere edities te organiseren, indien de try‐out een
succes wordt. De try‐out voorafgaande aan de 24e editie van de wandeltocht heeft aangetoond dat de
Bloemrun haalbaar is. De run moet een eigen organisatie krijgen onder de verantwoordelijkheid van
het bestuur dat voldoet aan de eisen en verwachtingen van de doelstellingen van de stichting en van
een runevenement.. Het aantal deelnemers zal jaarlijks worden bepaald door het stichtingsbestuur.
Indien haalbaar qua organisatie en voldoende garantie gegeven kan worden met betrekking tot
veiligheid dan streeft het bestuur naar een verhoging van het aantal deelnemers.
In het aankomende jaar zal het bestuur naast de Bloesemrun ook kijken of er andere activiteiten
georganiseerd kunnen worden ter gelegenheid van de 25e editie van het wandelevenement.
Voor de continuïteit en de organisatie van het evenement is het belangrijk dat alle bestuursfuncties en
comités volledig bezet zullen zijn. Het bestuur is zich bewust van de schaarste aan vrijwilligers en
toenemende verantwoordelijkheden voor de organisatie en haar vrijwilligers door veranderende wet‐
en regelgeving. De aankomende periode zal aandacht gegeven worden aan de bezetting van alle
gremia. Ook zal bekeken gaan worden hoe om te gaan met de toenemende verantwoordelijkheden
en regelgeven voor het organiseren van het evenement nu de overheden en bevoegde instanties een
terugtrekkende beweging laten zien.
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Besteding van de opbrengst

De aankomende periode zal conform de gemaakte afspraken met het Nationale Rode Kruis 75
procent van de netto opbrengst gedoneerd worden aan het Nationale Rode Kruis waarbij de
bestemming van de donatie in samenspraak met de stichting Nationale Rode Kruisbloesem wordt

besloten. Het overig deel wordt besteed aan nationale goede doelen die passen binnen de
doelstelling van de stichting en waarbij 5 procent van de opbrengst wordt besteed aan lokale doelen
die aangedragen worden door de vrijwilligers. Het laatste is een blijk van waardering voor de inzet
van de vrijwilligers en geeft hen de gelegenheid om ook een lokaal goede doel te ondersteunen
waarbij de verbondenheid groot is.
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Financiële gegevens

De ontvangsten bestaan uit deelnemersgelden, financiële ondersteuning door sponsors en bijdragen
van donateurs. Andere bijdragen bestaan uit steun in natura of het verlenen van service en/of
diensten. Het beleid van het bestuur van de stichting is er op gericht dat de kosten van het organiseren
van de jaarlijkse Nationale Rode Kruis Bloesemtocht in beginsel dienen te worden gedekt uit bijdragen
van ‘Sponsors’. De stichting is continu op zoek naar financiële ondersteuning door sponsors en
bijdragen van donateurs. Tevens onderzoekt de stichting continu naar mogelijkheden om de kosten
van beheer te reduceren en de kwaliteit en veiligheid van het evenement te verhogen.
De stichting heeft een reserve opgebouwd in de afgelopen jaren. Het doel van de reserve is om kosten
door onvoorziene omstandigheden te kunnen vergoeden waarbij het bestuur besluit dat die niet uit
de jaarlijkse opbrengsten betaald zullen of kunnen worden. Tevens is de grote van de reserve bepaald
op basis van de verplichtingen om nog eenmaal een evenement te kunnen organiseren indien grote
sponsoren en donateurs wegvallen of indien door onvoorziene omstandigheden het evenement niet
door kan gaan.

