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Stichting Nationale Rode Kruisbloesemtocht 

Jaarverslag 2018 

 

1 Missie, visie en doelstelling 

De doelstelling van de stichting is in de statuten als volgt geformuleerd:  

“De stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het Rode Kruis. De stichting  

organiseert een wandelsportevenement, een nog kleinschalig hardloopevenement en verricht 

sponsorwerving activiteiten en/of andere fundraisingactiviteiten om de materiële behoefte van de 

stichting en het door haar nagestreefde doel te verwezenlijken ”. 

Onder Rode Kruis wordt ook verstaan haar districten en haar afdelingen.  

In samenspraak met het Nederlandse Rode Kruis zijn er afspraken gemaakt over de besteding van de 

opbrengsten. Met de opbrengsten van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht (de Bloesemtocht) en 

Bloesemrun ondersteunt de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht samen met het Nederlandse 

Rode Kruis in het bijzonder de sociaal zwakkeren in onze samenleving; de chronisch zieke -, 

gehandicapte -en vereenzaamde mensen, ongeacht leeftijd. Bovendien worden projecten gesteund 

gericht op bevorderen van zelfredzaamheid van alleenstaande ouderen. Dit is een aandachtsgebied van 

het Nederlandse Rode Kruis. 

Naast beschreven doelstellingen, wordt voor de wandelaars gestreefd naar een zo hoog mogelijk 

kwaliteitsniveau van het evenement. De  Bloesemtocht moet door deelnemers ervaren worden als een 

veilig en de meest aantrekkelijke ééndaagse wandeltocht in Nederland. Dit doen wij door een uniek 

parcours met verschillende afstanden aan te bieden. Het parcours wordt attractief gemaakt door de 

tijdelijke bruggen over de Linge, het betreden van fraaie particuliere terreinen (in het bijzonder 

boomgaarden en weilanden). 

De Bloesemtocht en de Bloesemrun worden georganiseerd door vrijwilligers. Vrijwilligers die graag 

bijdragen aan het verwezenlijken van ons doel, promotie van de regio, en het wandelplezier van de 

wandelaars. Alle vrijwilligers moeten hun werkzaamheden in principe met plezier kunnen uitvoeren. In 

voorkomende gevallen worden werkzaamheden uitbesteed aan professionele organisaties. 

De stichting streeft naar continuïteit van een wandelevenement van hoge kwaliteit. Wandelsport heeft 

zich ontwikkeld tot een sport die breed gedragen wordt door alle lagen van de bevolking. Regelmatig 

wandelen is vanuit medisch persectief een zeer gezonde bezigheid. Deze ‘populariteit’ biedt de stichting 

de mogelijkheid haar doelstelling ook voor de langere termijn in te vullen. Ook de hardloopsport 

ondergaat eenzelfde ontwikkeling, die de stichting aanleiding heeft gegeven om kleinschalig te beginnen 

met een hardloopevenement –de Bloesemrun- die plaatsvindt de dag voorafgaand aan de Bloesemtocht. 

 

2 Doelrealisatie 

De opbrengst voldeed aan de verwachting. Met de netto opbrengst (ca. honderd duizend euro) van de 

26e editie zal de stichting conform de gemaakte afspraken 75 procent van de opbrengst doneren aan het 

Nederlandse Rode Kruis. Het Nederlandse Rode Kruis en het stichtingsbestuur zijn nog in overleg over 
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de besteding van de middelen. Conform de gemaakte afspraken wordt het geld besteed aan projecten 

waarbij de kwetsbare medemens geholpen zal worden.  

 

Het overig deel van de netto opbrengst (25 procent) is besteed aan de volgende goede doelen:  

-Aanschaf van 40 bezigheidspakketten voor landelijk gespreide opvanglocaties voor 

vereenzaamde ouderen. De opdracht is gegeven aan Pro’Special. 

-Lokale doelen aangedragen door vrijwilligers (gefinancierd vanuit het Bloesemtochtfonds 

bestaande uit 5 procent van de jaarlijkse totale netto opbrengst): 

*Aanschaf van een interactieve draaiorgel voor woon- en verzorgingstehuis Lingesteyn te 

Leerdam. 

*Bijdrage aan een invalide/ouderen lift voor het Gemeenschapshuis Centrumkerk te 

Geldermalsen.   

Het stichtingsbestuur is de opdrachtgever voor deze projecten. 

 

3 Financieel beleid 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de werving van sponsors en het aangaan van 

sponsorovereenkomsten. Het bestuur heeft het sponsorbeleid vastgelegd in een document dat jaarlijks 

geactualiseerd wordt. Gestreefd wordt naar een beperkt aantal hoofdsponsors die ieder relatief veel 

bijdragen. Branche exclusiviteit wordt gewaarborgd. Hoewel langlopende overeenkomsten de voorkeur 

verdienen waakt het bestuur voor een te grote afhankelijkheid van één of enkele sponsors.  

De ontvangsten bestaan uit deelnemersgelden, financiële ondersteuning door sponsors, bijdragen van 

donateurs. Andere bijdragen bestaan uit steun in natura of het verlenen van service en/of diensten. 

De kosten bestaan uit organisatiekosten, drukwerk, huur en/of aanschaf van materialen en vergoedingen 

voor verleende diensten van derden. 

Het beleid van het bestuur van de stichting is er op gericht dat de kosten van het organiseren van de 

jaarlijkse  Bloesemtocht in beginsel dienen te worden gedekt uit bijdragen van ‘Sponsors’. 

Het bestuur levert een bijzondere inspanning om de operationele kosten zodanig te bewaken dat deze 

gestelde doelen niet overschrijden. Ieder jaar wordt een begroting van kosten gemaakt waarin is 

aangegeven welke kosten per comité maximaal gemaakt mogen worden.  

De begroting wordt vastgesteld door het bestuur en als onderdeel van de uitvoeringsopdracht verstrekt 

aan de comité voorzitters. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat overschrijding van de begroting 

noodzakelijk is wordt vooraf met het verantwoordelijke bestuurslid overlegd waarna het bestuur over 

een eventuele overschrijding beslist. 

Een voorziening is getroffen om de gevolgen van annuleren van het evenement op te kunnen vangen.  

De stichting draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de besteding van het netto resultaat.  

 

4 Governance 

De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht is een rechtspersoon, geregistreerd bij KvK onder 

nummer 41060079. Hoewel de stichting als zelfstandig rechtspersoon wordt aangemerkt handelt de 

stichting steeds in overeenstemming met de richtlijnen van het Nederlands Rode Kruis.  
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Het bestuur van de stichting draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle door of namens de stichting 

georganiseerde activiteiten.  

Het bestuur draagt zorg voor een tijdige, juiste en volledige registratie van de bestuursleden en hun 

bevoegdheden in het register van de KvK. Uitsluitend de in dit register vermelde personen zijn binnen 

de vermelde bevoegdheden, bevoegd rechtshandelingen namens de stichting uit te voeren.  

De financiële administratie en verslaglegging wordt jaarlijks aan de financiële afdeling van het 

Nederlandse Rode Kruis overhandigd. 

Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het beleid van de stichting, op korte en lange termijn.  

Alle activiteiten en werkzaamheden zijn ondergebracht in comités, de comités worden aangestuurd door 

een comité voorzitter, deze voorzitter wordt geassisteerd door en zo nodig vervangen door een z.g. 

‘rechterhand’. Elk bestuurslid heeft de eindverantwoordelijkheid over één of meerdere comités. 

De samenstelling van het stichtingsbestuur op 20 april 2018 inclusief verantwoordelijkheid van de 

comités. 

Hans van Kranenburg Voorzitter & Comités: PVC, Parcours en Run 

Roland van der Heijden Vice-voorzitter & Comités: CLM, Veiling, Catering en ICT 

Arjan de Ruiter    Penningmeester & Comité Tickets & Medailles 

Ben Koster     Marsleider & Comités: Hulpverlening en Verbindingen 

Remco Kaijen Algemeen bestuurslid & Comités: P&R Communicatie, Sponsoring en 

Muziek 

Richard de Bruin Algemeen bestuurslid & Comités: Sponsoring en Relatiebeheer 

Annelize de Wijs    Secretaris & Secretariaat 

 

5 Belangrijkste risico’s en onzekerheden en beleid 

Om redenen van aansprakelijkheid, risico en beheersbaarheid erkent het bestuur slechts personen als 

medewerker van de stichting indien die personen vooraf als zodanig in de administratie van de stichting 

zijn opgenomen.  

Voor de wettelijke aansprakelijkheid, is een verzekering afgesloten. Daarnaast zijn alle vrijwilligers 

verzekerd door de Vrijwilligersverzekering van de Gemeente Geldermalsen. 

De organisatie van het evenement kan niet zonder de medewerking van vrijwilligers, landeigenaren en 

sponsoren. De bezetting van een aantal comités kan verbeterd worden waardoor de activiteiten beter 

verdeeld kunnen worden over de vrijwilligers. Er zullen promotieactiviteiten ontplooid worden om 

vrijwilligers te winnen voor de organisatie van het evenement en op de uitvoerende dagen. Dit is 

belangrijk om de continuïteit van het evenement te waarborgen.  

Het is ook belangrijk om goed relatiemanagement te hebben met de landeigenaren en sponsoren. 

Daarom streeft het bestuur na een adequate relatiemanagement- en sponsorbeleid. Indien nodig wordt 
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het beleid aangepast aan de behoefte van sponsoren en het evenement en de ontwikkelingen in de markt 

van sponsoren. 

De Nationale Rode Kruis Bloesemtocht staat voor een grote uitdaging. De Koninklijke Landmacht heeft 

aangegeven te stoppen met haar bijdrage aan het evenement na meer dan 25 jaar. De Koninklijke 

Landmacht heeft besloten om zich meer te gaan focussen op het uitvoeren van haar primaire taken. In 

haar besluit heeft de Commando Landstrijdkrachten aangegeven dat steun aan civiele evenementen door 

de Koninklijke Landmachtis altijd ondergeschikt is aan de operationele taken en capaciteiten. Er is in 

het geval van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht geen aanleiding om deze steunverlening in de 

meerjarige opdrachten van de Commandant der Strijdkrachten op te nemen. Het stichtingsbestuur heeft 

samen met onder meer het Nederlandse Rode Kruis een verzoek ingediend bij het Commando 

Landstrijdkrachten en  Ministerie van Defensie om het besluit te herzien. Echter op 28 mei jl. werd het 

besluit genomen om het verzoek niet in te willigen. Dit betekent dat na jaren van plezierige 

samenwerking (voorlopig) een einde is gekomen. 

Het stichtingsbestuur spreekt haar welgemene dank uit voor de Koninklijke Landmacht. De stichting 

Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft dit evenement in zijn huidige omvang slechts kunnen 

organiseren met de broodnodige en genereuze steun van de Koninklijke Landmacht, meer in het 

bijzonder die van het Wapen der Genie. De unieke samenwerking heeft een bijdrage geleverd aan het 

ondersteunen van de activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis, het vergroten van de zichtbaarheid van 

het Rode Kruis in de samenleving, en heeft bijgedragen aan de sociale cohesie tussen verschillende 

stakeholders.  

Het stichtingsbestuur heeft verschillende sessies belegd om de toekomst van het evenement te 

analyseren. Door het wegvallen van de bijdrage van de Koninklijke Landmacht zullen de kosten voor 

het evenement substantieel gaan toenemen. Er zijn verschillende scenario’s gemaakt waaronder stoppen 

met het evenement, voortzetten in aangepaste vorm (zonder of met een reductie van het aantal tijdelijke 

bruggen) en voortzetting in de huidige vorm. Daarnaast zijn er verschillende strategische opties/beleid 

geformuleerd (zoals verhoging aantal wandelaars, toename sponsoring en civiele organisaties die 

bruggen kunnen leggen) en toegepast bij de verschillende scenario’s.  

Op basis van de uitkomsten heeft het stichtingsbestuur besloten om het evenement in haar huidige vorm 

voort te zetten voor de 27e editie. Op basis van de beschikbare reserve kan de 27e editie georganiseerd 

worden. Door het organiseren van de 27e editie van het evenement kunnen alle kosten inzichtelijk 

gemaakt worden en bekeken worden of civiele organisaties de (ponton)bruggen kunnen leggen.  

Daarnaast wordt er continu bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid, de sfeer en het comfort voor 

de wandelaars en vrijwilligers tijdens het evenement. Er is blijvend aandacht voor het veiliger maken 

van het parcours, voldoende rustplaatsen, goede catering faciliteiten en voldoende sanitaire 

voorzieningen. Langs het parcours zal op vele plaatsen muziek ten gehore worden gebracht om het 

wandelgenot voor de wandelaars te verhogen en moeten er voldoende hulpverleningsfaciliteiten 

aanwezig zijn. 

Het beschikbaar zijn van voldoende parkeerplaatsen heeft alle aandacht van het bestuur. Het is 

belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen rond de start- en finishlocatie aanwezig zijn. Dit verhoogt 

ook de doorstroming van het verkeer op de wegen. Tevens wordt er een actief promotiebeleid gevoerd 

om meer wandelaars met het openbaar vervoer te laten reizen. Het NS station ligt naast de start- en 

finishlocatie.  

De toegenomen terroristische bedreigingen in de wereld kunnen ook effect hebben op de organisatie van 

het evenement. Er heeft overleg plaats gevonden met de burgemeester van Geldermalsen over deze 

ontwikkelingen. Besloten is om indien nodig wederom een overleg over de effecten te organiseren. 
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Tenslotte is er continu aandacht voor invulling van posities binnen de organisatie en het werven van 

vrijwilligers. Aan aantal comités hebben versterking nodig van vrijwilligers en ook door natuurlijk 

verloop van vrijwilligers. Het bestuur heeft besloten om de media actiever in te gaan zetten voor werving 

van vrijwilligers. 

 

6 Verslag van het evenement 

De 26e editie van de Nationale Rode Kruisbloesemtocht was een succes. In totaal heeft een record aantal 

van 32860 wandelaars deelgenomen aan het evenement. De voorbereidingen zijn goed verlopen en de 

weercondities voor aanvang van de tocht waren goed. Hierdoor waren alle parkeerterreinen in goede 

staat en konden ook gebruikt worden. Ook hoefden er geen aanpassingen aan het parcours gedaan te 

worden. Het weer op de dag zelf was zonnig met een aangenaam wandeltemperatuur. De organisatie 

hoefde daarom geen gebruik te maken van enkele zogenaamde slechtweerroutes. Door de warmte zijn 

er maatregelen genomen voor voldoende beschikbaarheid van water voor de wandelaars. 

Ook de 3e editie van de Bloesemrun was een succes. Op basis van de verwachte groeiscenario en 

beschikbare capaciteit werd besloten om het aantal deelnemers op 750 te zetten (maximum capaciteit 

van 1000). Het parcours was nagenoeg hetzelfde als vorige editie. Het aantal deelnemers was 498. Het 

aantal bleef achter ten opzichte van de verwachting. Een mogelijke verklaring is dat de promotie van de 

Bloesemrun te laat op gang is gekomen. De reacties van de deelnemers waren vooraf, tijdens en na de 

run positief. 

Tijdens de 26e editie van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht (inclusief de 3e editie van de 

Bloesemrun) waren er geen noemenswaardige incidenten en de dienstverlening waaronder de EHBO 

had het rustig.  

Ook de voorbereidingen van het evenement verliepen goed. Alle comités hebben voldaan aan hun 

verplichtingen en uitstekende diensten en werk opgeleverd.  

Met de inzet van meer dan 500 vrijwilligers en onze partners is de 26e editie van de Nationale Rode 

Kruis Bloesemtocht inclusief de 3e editie van de Bloesemrun goed, veilig en sfeervol verlopen. Het 

bestuur bedankt al haar vrijwilligers, landeigenaren, sponsoren, overheden en alle andere partners voor 

hun bijdragen aan een geslaagde editie van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht.  

 

7 Communicatie met belanghebbenden 

Het stichtingsbestuur maakt gebruik van verschillende mediabronnen om te communiceren met haar 

belanghebbenden en wandelaars. De website wordt regelmatig geactualiseerd. 

Er wordt twee keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd aan de relaties. Ook worden er bezoeken gebracht 

aan de landeigenaren en sponsoren om informatie te ontvangen over het verloop van het evenement voor 

hen en of ze weer willen meewerken aan de volgende editie.  

Het stichtingsbestuur had samen met de voorzitters van comités meerdere overleggen ter voorbereiding 

van het evenement met de gemeente Geldermalsen,  politie, brandweer, GHOR en Veiligheidsregio 

Gelderland Zuid. 

Ook de vrijwilligers worden regelmatig geïnformeerd  per mail en door middel van bijeenkomsten. 

Jaarlijks worden minimaal twee grote comité-bijeenkomsten georganiseerd voor alle vrijwilligers om 

het te informeren over de lopende zaken. Voor aanvang van het evenement wordt op maandagavond een 

bijeenkomst georganiseerd samen met de gemeente Geldermalsen om de jubilarissen te huldigen en de 

laatste stand van zaken te delen met de vrijwilligers. 
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8 Voorbereidingen en begroting volgende editie 

Voor de 27e editie van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht worden  grote veranderingen verwacht. 

De Koninklijke Landmacht zal niet meer gaan bijdragen aan het evenement. Het bestuur heeft besloten 

om het evenement in haar huidige omvang te gaan organiseren. Er zal actief gezocht worden naar civiele 

organisaties die (ponton)bruggen zouden kunnen gaan leggen, nieuwe sponsoren, en inzetten op meer 

bekendheid van het evenement met als doel o.a. meer deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers voor 

de Bloesemrun is opgehoogd naar 1000.  

De organisatie moet naast de grote uitdagingen en onzekerheden de vergunningaanvraag voor het 

evenement eerder indienen worden bij de gemeente Geldermalsen (eerste week van november). De 

reden is dat de gemeente Geldermalsen op 1 januari 2019 zal op gaan in de nieuwe gemeente West 

Betuwe.  

Het contract met een aantal grote sponsoren zoals Rabobank West Betuwe, Albron, en AVRI zijn 

verlengd. Ook is er een sponsorovereenkomst gesloten met de Provincie Gelderland. Ook zullen nieuwe 

potentie sponsoren benaderd gaan worden. 

De 27e editie van de Bloesemtocht staat gepland op zaterdag 13 april 2019 en de 4e editie van de 

Bloesemrun op 12 april. 

Begroting 27e editie 

 

 2019 

 € 

  

Baten 302.100 

  

Brutomarge 302.100 

  

Kosten  

verwervingskosten 214.950 

Kosten beheer en administratie 14.025 

 228.975 

 73.125 

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening 

 

73.125 

  

 

 

9 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 

mailto:info@rodekruisbloesemtocht.nl
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Website: www.rodekruisbloesemtocht.nl 

De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht is een rechtspersoon, geregistreerd bij KvK onder 

nummer 41060079.  

 

 

Namens het stichtingsbestuur Nationale Rode Kruis Bloesemtocht 

 

 

Voorzitter Prof. dr. H.L. van Kranenburg    29 september  2019 


