


TEAMCAPTAIN
‘DE SPIL BINNEN EEN ROPARUNTEAM’
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WIM HELMER



PRAKTISCHE ZAKEN

• Voer je teamleden in via het teamportaal

– Teams.roparun.nl 

– Visitekaartje van jouw team op de site.

• Nieuwsbrief Roparun bevat nieuws en reminders

– Deel belangrijke info ook met overige teamleden

• Masita (kledingpartner Roparun)  
- Te vinden in de foyer

- Neem een kijkje voor het deelnemersshirt en bedrukkingen!



FINANCIËLE ZAKEN

• Inschrijfgeld

– Factuur ontvangen per mail

– Bedrag inschrijfgeld wordt besteed aan organisatie van de run

• Loten (Deadline: 1 april 2020)

– Per team verplichte afname 1000 loten à €2,50

– Bedrag €2500,- overmaken op rekeningnummer van de stichting: 

gaat rechtstreeks naar goede doelen

– Na betaling af te halen op kantoor of bij teambijeenkomst



BESTELLINGEN

• Medaille

– Worden uitgegeven op de finish

• Pastamaaltijd

– Op startlocatie

• Deelnemersshirt

– Aandenken aan de Roparun 2020

• Slotfeestkaarten

– Niet te koop op de locatie, wel nog te koop op kantoor van te voren

• Overnachting op startlocatie

– BBQ pakket & stokbroden



VRAGEN?

1. Check deelnemersinformatie op de website

2. Vraag eens rond bij teamleden of neem contact op met een mentorteam  

roparun.nl/mentorteam

3. Kom je er niet uit? Neem contact op met kantoor via: info@roparun.nl



DE VELE PETTEN VAN EEN TEAMCAPTAIN

• Aanjager, motivator

• Organisator

• Vertrouwenspersoon

• Crisismanager

• Teambuilder

• Personeelsmanager

• Contactpersoon voor Stichting Roparun



ORGANISATIE TEAM ALMELOOPERS



MINIMALE ORGANISATIE VOOR 1E DEELNAME ROPARUN



• Laat teamleden zelf aangeven welke voorkeuren er zijn

– Zowel positief als negatief

• Zorg voor gelijkwaardige loopsnelheid in beide teams

• Zorg voor reservecapaciteit in de voorbereiding 

- (functie wisselingen tijdens de run zijn niet toegestaan)

• Zorg voor flexibiliteit

• Lopers zijn zeker niet belangrijker dan de overige teamleden

AANDACHTSPUNTEN BIJ SAMENSTELLEN SUBTEAMS



TIPS OM SUCCESVOL TE ZIJN

• Bepaal samen met de teamleden, welke werkgroepen geformeerd worden

• Verdeel de coördinerende taken over meerdere teamleden

• Zorg voor flexibiliteit in het gehele team

• Spreek met elkaar bij aanvang door welke verwachtingen er zijn

• Bepaal samen met het team je doelstellingen

• Vraag/eis commitment van elk teamlid

• Benut zoveel mogelijk de sterke kanten van elk teamlid

• Creëer voldoende momenten voor teambuilding



TIPS OM GELD IN TE ZAMELEN

• Geef geen geld uit Probeer zoveel mogelijk spullen gratis te verwerven

• Benut de commerciële capaciteiten van de teamleden

• Laat elk teamlid een idee uitwerken voor fundraising

• Beter goed gejat dan slecht bedacht. Kijk op de site van de Roparun naar 

succesvolle acties van andere teams



EEN STICHTING OPRICHTEN?

Voordelen

✓ Borgen van gelden

✓ Verantwoordelijkheid spreiden

✓ Eigen rekening, eigen ANBI

✓Sponsors kunnen er om vragen

Nadelen

- Kan alleen door notaris

- Kosten

- Veel moeite wanneer team 

eenmalig deelneemt




