Deelnemen aan de Roparun,
wat komt er allemaal bij kijken?

Wat is Roparun?
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs én Hamburg naar Rotterdam waarbij
deelnemers, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met
kanker. Een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto: "Leven toevoegen aan de
dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". De opbrengst van de Roparun
wordt niet besteed aan onderzoek, maar komt ten goede aan zaken die het leven van kankerpatiënten kunnen
veraangenamen.

Programma Roparun
Een Roparunjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De Roparun vindt jaarlijks plaats in het Pinksterweekend met de
start op zaterdag in Parijs en in Hamburg en de finish op maandag op de Binnenrotte in Rotterdam. De starttijd van
een team wordt bepaald aan de hand van de door een team opgegeven gemiddelde snelheid. Er wordt gemiddeld
met 5 teams tegelijk gestart. Vervolgens gaan de teams op eigen gelegenheid verder. Onderweg worden er in
verschillende gemeentes ‘doorkomsten’ georganiseerd door de omwonenden, om de teams een hart onder de
riem te steken.

Het proces van de organisatie van het deelnemend team aan de estafetteloop kan ingedeeld worden in 3 fases
(voorbereiding, uitvoering, evaluatie). In dit document wordt ingegaan op de voorbereiding van het evenement.
Voor een checklist of draaiboek tijdens het evenement, wordt er verwezen naar voorbeelden van andere teams.
Voor meer informatie over de specifieke onderwerpen en de juiste data, raadpleeg dan de website en het Roparun
reglement.
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Voorbereiding
1. Planning en begroting
In de begroting kan onderscheid gemaakt worden tussen Stichting Roparun en Ropament B.V.. Stichting Roparun is
enig aandeelhouder van Ropament B.V., de organisatie die het evenement organiseert. Deze splitsing is gemaakt
zodat gelden tbv. gescheiden zijn van gelden die bestemd zijn voor de organisatie van het evenement Roparun.

Onder Ropament vallen de volgende kostenposten:
-

Inschrijfgeld
Dit varieert jaarlijks. Voor de definitieve bedragen wordt verwezen naar de website.

-

Materialen
T-shirts, medailles, pastamaaltijden etc. zijn niet verplicht maar kunnen wel door een team worden
besteld bij de organisatie.

-

Kosten tijdens het evenement
Dit betreffen de kosten die zelf door het team gemaakt worden tijdens het evenement. Denk hierbij
aan kosten voor de catering, het vervoer, teamkleding en eventueel communicatie uitingen.

Onder Stichting Roparun vallen de volgende kostenposten:
-

Lotenverkoop € 2.500
Door ieder team moeten er 1.000 loten verkocht worden t.w.v. €2.500. De loten, inclusief de prijzen
worden verzorgd door de Roparun organisatie.
Deze loten kunnen door de teams verkocht worden voor €2.50 per stuk, zo kunnen de teams het
bedrag terugverdienen.

-

Voorrang bij minimale donatie van €7.500
Dit bedrag is vastgesteld om zeker te zijn van deelname voor het volgende jaar. Als een team
minimaal €7.500 binnenhaalt, zijn zij het jaar daarna verzekerd van een startplek.

Inschrijfgeld: binnen 2 weken na factuur (factuur ontvangt men na inschrijving)
Lotengeld: vòòr 1 april voorafgaand aan de Roparun

2. Sponsoring
Ieder team is zelf verantwoordelijk voor eventuele sponsoring.
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3. Teamsamenstelling
Een Roparunteam bestaat gemiddeld uit 25 personen. Uiteraard is ieder team anders ingedeeld. Vaak wordt een
team wel onderverdeeld in twee teams, zodat zij met elkaar kunnen afwisselen om de paar uur. Binnen een team
worden verschillende functies geadviseerd. Voor meer informatie over diverse functies wordt verwezen naar het
reglement.
-

Teamcaptain

Gedurende het hele jaar dient er een teamcaptain verantwoordelijk te zijn die de communicatie met de Roparun
organisatie onderhoudt. Hij of zij ontvangt alle nieuwsbrieven van de organisatie en geeft belangrijke berichten
door aan het gehele team.
-

Lopers

De estafetteloop moet met minimaal 6 en maximaal 8 lopers uitgevoerd worden.
-

Fietsers

De fietsers dienen als ondersteuning. Hiervan moeten er minimaal 2 en maximaal 9 actief zijn op de route.
-

Chauffeurs

Ook dienen er chauffeurs te worden ingezet om de busjes te vervoeren. Afhankelijk van hoe je dit als team wilt
indelen gaat het om kleine busjes of campers tot touringcars.
-

Verzorgers

In de rustpauze van de lopers, is het fijn als zij door iemand gemasseerd kunnen worden om ze daarmee te
behoeden voor blessures. Hiervoor zijn de masseurs van groot belang.
-

Cateraars

Tijdens het evenement is het van groot belang dat er voldoende gegeten en gedronken wordt. De cateraars zullen
hier verantwoordelijk voor zijn.
-

Kaartlezers

Een kaartlezer kan ingezet worden in een busje om gedurende de Roparun in de gaten te houden of de juiste route
gevolgd wordt.
-

Fotograaf

Eventueel kan er ook nog iemand meegenomen worden die dient als fotograaf / cameraman.
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Wil je in het kort bekijken hoe het evenement Roparun in zijn werk gaat? Bekijk dan ons informatiefilmpje op
www.roparun.nl/het-evenement. Dit filmpje ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

4.

Startlocatie en teamnaam

Rond augustus starten de inschrijvingen. Bij inschrijving dient de teamnaam ingevoerd te worden en de voorkeur
voor startlocatie. De teamnaam kan ten allen tijde nog gewijzigd worden. Het startnummer krijg je van de
organisatie toegewezen. Voor de teamnaam geldt dat de naam Roparun of een variant hiervan niet mag worden
gebruikt. De teams die vorig jaar hebben deelgenomen krijgen automatisch hun oude nummer toegewezen.
Inschrijven kan tot uiterlijk 31 december.
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5.

Routeverkenning + snelheid meten

Wij adviseren om als nieuw team voorafgaand aan de Roparun de route te gaan verkennen, zodat er een beeld
geschetst wordt van wat er te wachten staat. Gedurende het Roparunjaar worden er 4 versies van de route
gepubliceerd. De eerste komt rond november uit, de tweede in januari/februari, de derde versie rond maart/april
en de laatste en definitieve versie van de route een week voorafgaand aan de Roparun. De start- en finishtijd van
een team wordt bepaald aan de hand van de door een team opgegeven snelheid. De minimaal te lopen
gemiddelde snelheid is 11 kilometer per uur en de maximale snelheid is 15 kilometer per uur. De route wordt
vrijgegeven op de website middels Google Maps. Ook wordt er een routerol gepubliceerd in Excel, die uitgeprint
kan worden. De meeste teams maken gebruik van Garmin of TomTom navigatiesystemen, waar de route in
gemonteerd kan worden. Overigens dienen de teams zelf de eventuele navigatiesystemen te verzorgen.

6.

Database (aanleveren gegevens team + snelheid en kentekens invoeren)

Teams krijgen toegang tot de database van de Roparun. In deze database dienen gegevens zoals persoonlijke
gegevens deelnemers, de snelheid van het team en de kentekens van de te gebruiken voertuigen ingevoerd te
worden. Meer informatie over het aanleveren van deze gegevens wordt tegelijk met de inschrijfbevestiging
verstuurd.

7.

Donaties (acties, lotenverkoop etc.)

Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het goede
doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Het inpakken van boodschappen, het wassen van
auto's, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Op het Roparunkantoor kunnen, tegen borg, door
een deelnemend team collectebussen, Roparun vlaggen en Roparun mascottepakken geleend worden om een
actie op te vrolijken. Ook zijn de leden van elk team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst
ten goede komt aan het doel. De drie teams met de hoogste opbrengst en de zes teams die een prijs hebben
gewonnen naar aanleiding van hun gelopen snelheid worden gehuldigd tijdens de Slotavond van de Roparun dat
twee weken na de finish plaatsvindt. Op die avond wordt ook de totale opbrengst van de Roparun bekend
gemaakt.

8.

Vergaderingen en teambijeenkomsten

Veel teams vergaderen onderling ook regelmatig met het hele team. Vanuit de organisatie worden er 3
bijeenkomsten gehouden voor alle teams, waarbij zij worden voorzien van meer informatie en materiaal. De
bijeenkomsten vinden plaats rond de maanden november, maart en mei. Voor definitieve data zie de website.
Er wordt geadviseerd deze teambijeenkomsten bij te wonen. De bijeenkomsten vinden plaats op 3 zaterdagen in Nieuwe
Luxor Theater in Rotterdam. Raadpleeg de website voor definitieve data.
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9.

Verzekering

Er kan een beknopte reisverzekering afgesloten worden voor deelnemers via de organisatie. Let op: deze
ongevallenverzekering geldt niet voor de materiele spullen. Meer informatie hierover wordt verstuurd tegelijk met
de inschrijfbevestiging.

