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Roparun deelnemersinformatie
1.

Inschrijvingen Roparun
1.1. Wanneer kan ik mij inschrijven?

De inschrijvingsperiode van de Roparun gaat open op 1 augustus en sluit op 31 december
2018.
Voor de halve Roparun is de uiterlijke inschrijvingsdatum 31 januari 2019.

1.2. Wanneer krijg ik voorrang bij het inschrijven?
Voorrang bij inschrijven voor de Roparun van 2020 geldt alleen voor teams die minimaal
7.500 euro gaan doneren voor de Roparun van 2019. De voorrang verloopt op 1 oktober,
hierna zal het teamnummer vrijkomen voor gebruik door nieuwe teams.

1.3. Kan ik mij ook individueel inschrijven?
De Roparun is een teamevenement. Het is niet mogelijk je als individu in te schrijven. Wel is
het mogelijk om jezelf via onze site aan te bieden als teamlid om in contact te komen met
een team. Dit kan via de “teamleden gezocht” pagina.

1.4. Wanneer is mijn inschrijving definitief?
Na inschrijving via de website ontvang je een ontvangstbevestiging als de inschrijving juist bij
de organisatie is binnengekomen. Wanneer de inschrijving is verwerkt, zie je dit terug op de
website van Roparun en ontvang je een mail met toegang voor het teamportaal.
De inschrijving is officieel definitief na betaling van het inschrijfgeld. Wanneer er niet binnen
de gestelde deadlines voldaan wordt aan het inschrijfgeld of het lotengeld, heeft de
organisatie het recht om het team te diskwalificeren.

1.5. Wat betaal ik aan inschrijfgeld?
Het inschrijfgeld voor Roparun 2019 bedraagt 3.050 euro. De onderstaande zaken zitten bij
het inschrijfgeld inbegrepen:
1.
2.
3.
4.
5.

12 sets deelnemersnummers voor lopers en fietsers
Autostickers met het teamnummer
Toezicht door vrijwilligers bij checkpoints en op motoren onderweg
Milieuplaatsen en sanitaire voorzieningen op de startlocaties en langs de route
Indien nodig (medische) ondersteuning onderweg door calamiteitenteam conform het
Roparunreglement
6. Indien nodig (technische) ondersteuning bij ernstige pech/ongevallen
7. Een centraal alarmnummer voor noodgevallen (permanente bezetting tijdens de
Roparun van het Algemeen Coördinatieteam in Nederland)
Een deelnemend team dient rekening te houden met bijkomende kosten voor onder andere:
wegenkaarten of navigatiesystemen, EHBO-dozen (verplicht in ieder voertuig), voeding en
drank, voertuigkosten zoals huur van bus of camper en benzinekosten, verzekering, kosten
begeleiders, fietsen en hesjes met verlichting voor lopers en fietsers. Een aantal zaken zijn
te bestellen via de organisatie, kijk voor meer informatie hier.

1.6. Hoe kies ik een teamnaam?
De gekozen teamnaam zal door Roparun worden vermeld in alle publicaties, waaronder de
website. In de teamnaam mag het woord ‘Roparun’ of een variant ervan niet worden
gebruikt. Ook is het niet toegestaan een nummer in de naam te gebruiken dat niet
overeenkomt met het toegewezen nummer. Vanzelfsprekend mag een teamnaam niet
beledigend of kwetsend zijn en geen aanstoot geven. De lengte van de naam mag niet
langer zijn dan 40 karakters.

1.7. Waarom is het nodig een teamcaptain op te geven?
De teamcaptain van een team is voor de organisatie erg belangrijk. Hij of zij is namelijk het
aanspreekpunt voor het gehele team. Dit betekent onder andere dat alle correspondentie
voor het team aan de teamcaptain wordt gericht en dat de teamcaptain de verplichting heeft
zijn teamleden te informeren. Het betekent ook dat de teamcaptain als spreekbuis voor het
team optreedt richting de organisatie. Teamleden kunnen bij hem of haar terecht voor
vragen, die hij/zij eventueel doorzet naar de organisatie. Ook is de teamcaptain de enige die
toegang heeft tot het teamportaal om de teamgegevens te beheren en te wijzigen. Meer over
het teamportaal lees je hier.
Let op dat als je teamcaptain een rol heeft tijdens de Roparun (bijvoorbeeld loper) er iemand
anders bereikbaar moet zijn.

2.

Voorbereiden op de Roparun
2.1. Wat zijn teambijeenkomsten?

Ter voorbereiding op de Roparun vinden er drie teambijeenkomsten plaats. De
bijeenkomsten hebben een belangrijke functie in de voorbereidingen van de Roparun.
1. Er wordt informatie verstrekt vanuit de organisatie zoals mbt. wedstrijdregels, de
route(wijzigingen) en de goede doelen die dankzij Roparun gesteund kunnen worden.
2. Je hebt de mogelijkheid om kennis te maken met andere deelnemers en vrijwilligers
van de organisatie.
3. Het kantoor van Roparun zal gebruik maken van de teambijeenkomsten om artikelen
uit te delen. Op de eerste bijeenkomst is dit nog niet van toepassing. Bij de tweede
bijeenkomst is het o.a. mogelijk de loten af te halen. Op de derde bijeenkomst
worden o.a. startnummers, autostickers en alle bestelde items uitgedeeld. Tijdens
deze bijeenkomsten staat een stand van kantoor op de eerste verdieping Zorg dus
dat je tijdens een bijeenkomst altijd even langs ‘kantoor’ gaat.
De eerste bijeenkomst is opgezet met een aantal workshops met ‘basiskennis’ van de
Roparun in verschillende onderwerpen. Deze bijeenkomst wordt dan ook vooral aangeboden
voor nieuwe teams, voor bestaande teams is deze bijeenkomst niet verplicht. Nieuwe teams
krijgen ook voorrang bij inschrijving voor de workshops. Verdere info over de bijeenkomst
wordt per mail aan de teamcaptain verstrekt.
De teamcaptain wordt geacht (evt. samen met een of meer andere teamleden) aanwezig te
zijn op in ieder geval de tweede en derde teambijeenkomst. De teamcaptain heeft de
verplichting om de ontvangen informatie met zijn/haar teamleden te delen. Wanneer de
teamcaptain niet aanwezig kan zijn, worden er een of meerdere teamleden afgevaardigd om
de bijeenkomst bij te wonen.

Tijdens de bijeenkomsten is er ook een verkoopstand waar allerlei Roparun artikelen
aangeschaft kunnen worden. Het is ook mogelijk om als team een verkooptafel te reserveren
om artikelen te verkopen voor de eigen teamopbrengst. Let op: er is een beperkt aantal
tafels. Aanmelden kan door middel van een e-mail naar info@roparun.nl waarin je vermeld
wat jouw team wilt verkopen, natuurlijk met teamnummer en naam en telefoonnummer van
een contactpersoon voor die dag. Verkoop van drinken en etenswaren voor directe
consumptie zijn voor de verkooptafels niet toegestaan.

2.2. Wanneer zijn de teambijeenkomsten?
De bijeenkomsten vinden plaats op de onderstaande data:

Teambijeenkomst 1: zaterdag 1 december 2018 - Evenementenhal Gorinchem
Teambijeenkomst 2: zaterdag 2 februari 2019
- Nieuwe Luxor Theater Rotterdam
Teambijeenkomst 3: zaterdag 18 mei 2019
- Nieuwe Luxor Theater Rotterdam
Let op dat de eerste bijeenkomst plaatsvindt in Gorinchem en bijeenkomst 2 en 3 in
Rotterdam!
De teambijeenkomsten zijn gepland van 10.00 uur tot 12.30 uur. De inloop is vanaf 09.00
uur.

2.3. Hoe zorg ik voor sponsoring?
Het is een feit dat een Roparun organiseren niet mogelijk is zonder sponsoren. Door zowel
de organisatie als de teams wordt dan ook financiële en materiële steun gezocht bij het
bedrijfsleven.
Zoek in het netwerk van jouw teamleden naar geschikte sponsoren, dit kunnen (oud)werkgevers, familieleden of buurtgenoten zijn. Je kunt bijvoorbeeld materialen laten
sponsoren of om geld vragen om zelf materialen te huren of te kopen.
Het is wel van belang dat je als team altijd duidelijk bent in wat je laat sponsoren en onder
welke voorwaarden. Tijdens sponsorwervingsactiviteiten moet het team uitdrukkelijk
vermelden wanneer het gaat om teamsponsoring (waarvan de opbrengst bijvoorbeeld naar
teamvervoer gaat) en dus niet naar Stichting Roparun in de vorm van een donatie voor het
goede doel. Een team is vrij om zelf tegenprestaties af te stemmen met haar
teamsponsoren.
Om het onderscheid duidelijk te maken, de organisatie heeft zelf sponsoren en teams
hebben ook eigen sponsoren. De bijdragen van de organisatiesponsoren komen ten goede
aan de totale organisatie en organisatie levert dan ook een tegenprestatie aan deze
organisatiesponsoren. De bijdragen van de teamsponsoren komen ten goede aan het team
en de tegenprestatie wordt dus ook geleverd door het team.

2.4. Hoe verdeel ik de taken in mijn team?
Het is om te beginnen zeker een goed idee om de taken te verdelen in een team. Als
teamcaptain heb je vele petten op in voorbereiding van de Roparun en tijdens de Roparun.
Naast organisator, ben je ook motivator, vertrouwenspersoon, crisismanager, teambuilder,
personeelsmanager en natuurlijk het contactpersoon voor de Roparun organisatie.

Ga bij ieder teamlid na welke taken de voorkeur hebben en waar iemand goed in is.
Misschien zit er wel iemand in het team die veel hardloopervaring heeft of wel eens bij een
voetbalkamp alle catering heeft gedaan. Dat is ervaring die helpt om een rol te voltooien.
Bekijk eens dit draaiboek met een teamindeling van een ervaren team.

2.5. Ben ik verplicht team acties te organiseren?
Je bent als team niet verplicht om team acties te organiseren. Het is uiteraard wel een goede
manier om geld op te halen voor je teamopbrengst! Op zoek naar inspiratie voor team
acties? Kijk eens in de teamactie kalender op de Roparun site.

2.6. Waarom is het nodig de gemiddelde snelheid te weten?
Een team geeft vooraf de gemiddelde loopsnelheid van het team op. Aan de hand van de
opgegeven snelheid wordt het team ingedeeld. Om binnen een van te voren door de
organisatie bepaalde “Time-Window” een checkpoint, een stad/woonkern en de finish te
kunnen passeren, wordt aan de hand van de opgegeven gemiddelde loopsnelheid van elk
team een individueel starttijdstip bepaald. Ten gevolge hiervan wordt er in Parijs en Hamburg
gefaseerd gestart.
Het opgeven van de juiste gemiddelde snelheid is van essentieel belang!
Een kleine afwijking kan op de lange afstand namelijk grote gevolgen hebben. Wijkt de
opgegeven gemiddelde snelheid te veel af van de werkelijke snelheid die door het team
wordt gelopen dan bestaat de kans dat het team te vroeg of te laat in Rotterdam aankomt.
Dringend advies aan alle teams om een aantal keer op de lange afstand te trainen en aan de
hand hiervan de gemiddelde snelheid vast te stellen. Er zal nog bekend gemaakt worden
wanneer de gemiddelde snelheid doorgegeven moet worden maar waarschijnlijk is dat
ongeveer 4 tot 8 weken voor de Roparun. Aan de hand van deze opgegeven gemiddelde
snelheid ontvangt het team de starttijd.

2.7. Ik wil graag een bepaalde starttijd, hoe kan ik dit doorgeven?
Het is mogelijk een verzoek voor starttijd te doen. Geef hierbij de reden aan (bijv. dat jullie op
een bepaald moment door de thuishaven willen komen) en een tijd dat jullie daar willen zijn.
De aanvraag hiervoor kan opgestuurd worden naar info@roparun.nl.

2.8. Hoe kom ik aan een teamnummer?
De inschrijvingen gaan 1 augustus open. Bestaande teams krijgen vanuit de organisatie de
deadline van 1 september waarvoor zij moeten aangeven of ze er komend jaar weer bij zijn.
Voor bestaande teams die meer dan 7.500 euro hebben opgehaald geldt dat zij recht
hebben op teamnummer behoud wanneer ze inschrijven voor 1 oktober. Na deze datum is
het bekend welke teamnummers beschikbaar zijn voor nieuwe teams en kan de organisatie
deze gaan verdelen.
Wanneer je als bestaand team tijdig inschrijft (onder 7.500 euro opbrengst voor 1 september
en boven 7.500 euro opbrengst voor 1 oktober), ben je verzekert van behoud van je huidige
teamnummer. Na 1 september en na 1 oktober zullen de vrijgekomen nummers toegekend
worden aan de nieuwe teams die zich hebben ingeschreven. Dit gebeurd op volgorde van
inschrijving. De teams ontvangen hiervan bericht en het teamnummer zal zichtbaar zijn op
de website.

2.9. Moet ik een verzekering afsluiten voor deelname aan de Roparun?
Standaard wordt door Roparun een ongevallenverzekering afgesloten voor 8 deelnemers per
team. De polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering zijn op te vragen bij de
organisatie. Let op dat dit geen bagageverzekering betreft, denk eraan om kostbare zaken
zoals videocamera’s en fietsen apart te verzekeren.
Voor alle (overige) teamleden zou het aan te bevelen zijn om een (doorlopende)
reisverzekering te hebben tijdens de Roparun. Mocht er iets voorvallen, kun je hier (volgens
voorwaarden van de eigen verzekering) aanspraak op maken.

2.10.

Wat ben ik verplicht om te bestellen?

Bestellingen zijn niet verplicht, maar kunnen zeker handig zijn. Waarom, zullen we per
onderdeel kort toelichten. Alle bestellingen kunnen gedaan worden via het teamportaal.
a.
Shirts
Dit zijn sportshirts die alleen te bestellen zijn voor deelnemers van de Roparun. Deze wil je
hebben voor komende Roparun! In 2019 hebben we een nieuw merk, je kunt de maattabel
vinden op roparun.nl/shirt.
b. Medailles
Op de finish wil je graag een medaille ontvangen voor de geweldige prestatie die je de
afgelopen uren en dagen hebt geleverd! Daarnaast is het natuurlijk een prachtige herinnering
om te hebben.
c. Pastamaaltijden
Je bent tijdig op de startlocatie aanwezig om nog even te ontspannen en de sfeer mee te
maken. Wat denk je van een lekker warme maaltijd vooraf? Dat scheelt weer voor de
catering en is ook nog eens hartstikke gezellig. Eet het hele team mee of is alleen het
subteam aan de start? Je kunt natuurlijk ook je pan of bakje vol laten scheppen en het
meenemen voor een paar uur later.
d. Overnachting
Geen zorgen maken over de heenreis en het tijdig aankomen op de startlocatie? Kom alvast
op vrijdagavond! Je kunt kamperen op de startlocatie, optioneel kun je ook gebruik maken
van de barbecuemogelijkheid op de vrijdagavond. Dat is een relaxed begin van je
Roparunweekend. Hier zijn een beperkt aantal plaatsen voor beschikbaar.
e. Slotavond
Drie weken na de Roparun is de welbekende Slotavond. Op deze feestelijke avond wordt het
totaal opgehaalde bedrag bekend gemaakt.

3.

Tijdens de Roparun
3.1. Wat is het adres van de startlocatie?

De adresgegevens van de startlocaties zijn als volgt (o.v.):
Parijs
Parc Départemental de La Courneuve Aire du Vents
l’Avenue Maréchal Leclerc de Haute Cloque
93400 Dugny
Frankrijk 21107
Hamburg
Reiherstiegknie
Alte Schleuse 40
Hamburg
Duitsland

3.2. Hoe melden wij ons aan bij de startlocatie?
Het team dient zich minimaal 2 uur voor aanvang van de starttijd aan te melden bij de
inschrijfbalie van de organisatie in (of bij) de organisatietent. Het team dient zich 30 minuten
voor de starttijd te melden in het startveld. Aanwijzingen door de organisatie dienen altijd
opgevolgd te worden.

3.3. Kan ik uitzondering of ontheffing krijgen voor het Roparunreglement?
In zeer specifieke en bijzondere gevallen worden ontheffingen verleend op punten uit het
Roparunreglement. Mocht je denken aanspraak te kunnen maken op een ontheffing, dan
dien je dat schriftelijk en goed onderbouwd te doen door een e-mail te sturen naar
info@roparun.nl. Geef in deze aanvraag duidelijk aan om welke regel en locatie het gaat.
Dit verzoek zal behandeld worden door kantoor of indien nodig voorgelegd worden bij de
wedstrijdleiding. Een ontheffingsverzoek dient uiterlijk 5 weken voor de start van de Roparun
door ons te zijn ontvangen. Let op! Een ontheffing is pas goedgekeurd als hier een
bevestiging van is ontvangen vanuit kantoor.

3.4. Welke regels rondom verlichting zijn er tijdens de Roparun?
Bedenk dat lichte kleding beter zichtbaar is dan donkere kleding. Denk aan
reflecterende hesjes (verplicht voor iedereen op de route), armbanden voor de nacht,
ook voor de begeleiders, gevaren driehoeken, lantaarns met voldoende batterijen,
kaartleeslampjes/standaard voor op de fiets, goede en werkende verlichting op de
fiets en overige voertuigen. Ieder voertuig MOET beschikken over een EHBO set. De
exacte regels met betrekking tot verlichting en dergelijke zijn te vinden zijn in het
Roparunreglement.
Tijdens de Roparun is het op het parcours voor lopers en fietsers verplicht om een
reflecterend en lichtgevend hesje te dragen. Dit moet gedragen worden tussen 20.00
en 08.00. Er zijn vele soorten veiligheidshesjes te verkrijgen maar het is voor lopers
en fietsers verplicht gebruik te maken van het LED-hesje zoals op het plaatje
weergegeven. Dit hesje bevat tenminste 6 lampjes aan de voorzijde en tenminste 6
lampjes aan de achterzijde. Tevens dient dit hesje voorzien te zijn van reflecterend

materiaal aan zowel de voor- als de achterzijde. Deze hesjes zijn onder andere
verkrijgbaar bij Roparun team Beat it via roparunbeatit.nl/led-hesjes.

3.5. Welke voorzieningen zijn er onderweg?
Langs de route zijn er ongeveer iedere 20 kilometer toiletten te vinden, deze staan in ieder
geval bij ieder checkpoint. Ook zijn er milieuplaatsen waar afvalcontainers staan om
vuilniszakken achter te laten. De exacte locaties van toiletten en milieuplaatsen worden in de
bijlagen van het Roparunreglement bekend gemaakt.

3.6. Hoe kom ik op de finishlocatie?
De lopers en fietsers zullen de route volgen om bij de finishlocatie uit te komen.
Na de tijdregistratie voltooien zij het laatste stuk naar de finish op de Binnenrotte.
De overige teamleden mogen de voertuigen parkeren op gebied Vijfsluizen in Schiedam.
Hier vandaan kan gemakkelijk de metro genomen worden naar de halte Blaak, dit is
praktisch op de finishlocatie. Een aparte routebeschrijving van en naar Vijfsluizen wordt op
een later moment nog verstrekt.
Voor familie en vrienden die naar de finishlocatie toe willen komen zal verdere info te vinden
zijn op de volgende pagina: roparun.nl/toeschouwers.

3.7. Hoeveel fietsen mogen er per team op de route zijn?
De regelgeving omtrent fietsen op de route zal worden meegenomen in het Roparun
reglement.

3.8. Mogen teams gebruik maken van een elektrische fiets, tandem of step?
Het is niet toegestaan om tijdens de Roparun een elektrische fiets, tandem of step te
gebruiken.

3.9. Hoeveel voertuigen mag ik als team inzetten?
Tijdens Roparun worden voertuigen ingedeeld in verschillende categorieën. De categorieën
voertuigen zijn:
A) Motor zonder zijspan / Rijbewijs A
Let op: motoren mogen niet gebruikt worden voor ondersteuning van het team,
uitsluitend voor het maken van foto/film/video-opnamen
B) Personenbusje, personenauto, camper/mobilhome / Rijbewijs B
C) Touringcar, vrachtauto, combinatie e.d. (zonder aanhangwagen) / Rijbewijs C
en/of D. Ook in categorie C valt een categorie B voertuig met aanhangwagen /
Rijbewijs B (E)
Er mogen voor ondersteuning in totaal maximaal vier gemotoriseerde voertuigen worden
ingezet indien deze alle 4 behoren tot de categorie B.
Bij een combinatie uit de categorie B en C mogen er in totaal maximaal 3 voertuigen worden
ingezet waarbij uitsluitend onderstaande combinatie is toegestaan:
1 voertuig Categorie C en 2 voertuigen Categorie B.

Voor beide combinaties geldt dat hierbij maximaal 1 voertuig categorie A mag worden
toegevoegd (uitsluitend foto/video).

3.10.

Zijn er (verkeers)regels in het buitenland van toepassing?

De deelnemers aan de Roparun dienen zich aan de algemene en lokale (verkeers)regels te
houden, tenzij door de organisatie middels herkenbare aanduidingen anders is bepaald
(verkeersregelaars of andere aanwijzingen vanuit de organisatie).

3.11.

Hoe neem ik contact op in geval van nood?

Tijdens de Roparun (om precies te zijn vanaf vrijdagmiddag 18 mei 12.00 uur) is de Roparun
organisatie bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer 010-4341165 (vanuit het
buitenland +31104341165). Dit is het nummer van het Roparunkantoor dat tijdens de
Roparun wordt bemand door het ACT, het Algemeen Coördinatie Team. Het ACT weet
tijdens de Roparun waar alle teams zich bevinden en zorgt voor de registratie van alle
gegevens. In levensbedreigende situaties bel je natuurlijk eerst 112 en vervolgens het ACT.

3.12.

Wat zijn doorkomsten of doorkomstfeesten?

In veel gemeenten zijn er zogenaamde doorkomstcomités actief die van de
Roparundoorkomst iets leuks willen maken. Deze doorkomstcomités dienen hun
doorkomstactiviteiten aan te melden bij de organisatie via www.roparun.nl/doorkomsten. Na
afloop van de Roparun ontvangt ieder team een mogelijkheid om punten uit te delen aan
aangemelde doorkomstfeesten. Ook zal een vakjury punten verdelen onder de doorkomsten.
De doorkomst met de meeste punten ontvangt de titel Roparunnerstad en ontvangt van de
stichting een mooi geldbedrag te besteden aan een Roparun-doel in hun gemeente.

4.

Teamportaal
4.1. Wat is het teamportaal?

In het teamportaal van Roparun kun je als teamcaptain alle informatie doorgeven voor jouw
team. Denk hierbij aan teamnaam, teamleden, een teamcaptain wisselen of een factuuradres
doorgeven. Het is van belang om het teamportaal in te vullen en up to date te houden zodat
de organisatie altijd over de juiste informatie beschikt!

4.2. Teamportaal: Hoe voeg ik mijn teamleden toe?
Ga naar het kopje ‘Mijn teamleden’ en klik op ‘nieuw teamlid’. Er verschijnt dan een veld om
alle gegevens in te vullen.

4.3. Teamportaal: Hoe wijzig ik mijn teamcaptain?
Zorg dat de teamcaptain is opgevoerd als teamlid onder het kopje ‘Mijn teamleden’. Ga
vervolgens naar het menu ‘Teamcaptain’ en klik op ‘Wissel teamcaptain’. Hier kun je laten
weten of de huidige teamcaptain nog wel in een andere rol actief blijft in het team en de
nieuwe teamcaptain kun je direct selecteren.

4.4. Teamportaal: Onze factuur kan naar een ander adres, hoe voeg ik een
factuuradres toe?
Ga naar het menu ‘teamprofiel’. Klik onderaan op de knop ‘wijzig facturatieadres’. Hier kun je
een alternatief adres opgeven voor de factuur.

4.5. Teamportaal: Waar geef ik de voertuigen door?
Op dit moment is het teamportaal nog in ontwikkeling. Het toevoegen van voertuigen zal nog
worden toegevoegd als functie. De teamcaptain wordt hierover op de hoogte gehouden via
de nieuwsbrief.

4.6. Teamportaal: Hoe werkt het bestelformulier?
Ga naar het menu ‘Bestellingen’. Klik op ‘Nieuwe bestelling’. Er verschijnt een invulformulier
waarop alle items staan vermeld. Vul alle aantallen in en klik onderaan op ‘opslaan’.
Je kunt na het opslaan de bestelling nog wijzigen.
Een bestelling plaatsen of wijzigen kan tot uiterlijk 31 december 2018. Daarna is het nog wel
mogelijk een (na)bestelling te plaatsen. Echter kan van deze items de beschikbaarheid niet
worden gegarandeerd. De uiterste deadline voor (na)bestellingen is 1 april 2019.

5.

De halve Roparun
5.1. Waarin verschilt de halve Roparun met de hele Roparun?

Op de volgende punten is de halve Roparun anders:
• alleen mogelijk op route Hamburg
• afstand ongeveer 245 kilometer
• minimale gemiddelde snelheid 10 km per uur
• start zondagmiddag in het Pinksterweekend
• lager inschrijfbedrag (1.900 euro)
• Inschrijven kan tot 31 januari 2019

5.2. Hoe kan ik mijn team aanmelden voor de halve Roparun?
Dat kan via het reguliere inschrijfformulier op de website. Je kiest voor de startlocatie
‘Almelo’.

5.3. Waar start de halve Roparun?
De start vindt plaats in Almelo. Wanneer je inschrijving binnen is ontvang je hier meer
informatie over.

5.4. Hoe vaak mogen wij meedoen aan de halve Roparun?
Je kunt de halve Roparun natuurlijk gebruiken als opstapje naar de hele Roparun. Dit is
echter niet verplicht, je kunt ook meerdere jaren de halve Roparun doen.

5.5. Wat zijn de kosten voor het meedoen aan de halve Roparun?
Het inschrijfgeld voor de halve Roparun is 1.900 euro per team. Daarnaast moet je
waarschijnlijk als team nog kosten maken voor bijvoorbeeld vervoer, overnachting en
eten. Deze overige kosten zijn per team verschillend maar zullen voor de halve
Roparun aannemelijk een stuk lager zijn dan bij de Roparun.

1.
2.
3.
4.
5.

12 sets deelnemersnummers voor lopers en fietsers
Autostickers met het teamnummer
Toezicht door vrijwilligers bij checkpoints en op motoren onderweg
Milieuplaatsen en sanitaire voorzieningen op de startlocaties en langs de route
Indien nodig (medische) ondersteuning onderweg door calamiteitenteam conform het
Roparunreglement
6. Indien nodig (technische) ondersteuning bij ernstige pech/ongevallen
7. Een centraal alarmnummer voor noodgevallen (permanente bezetting tijdens de
Roparun van het Algemeen Coördinatieteam in Nederland)

6.

Financieel
6.1. Wat doet Roparun met mijn inschrijfgeld en donaties?

De kosten voor inschrijving zijn €3050,- per team, voor de halve Roparun is dit €1900,-. Dit
bedrag moet worden voldaan aan Ropament B.V. (100% dochter van Stichting Roparun), die
verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement. Dit bedrag wordt gebruikt om het
evenement te organiseren voor alle deelnemers, denk hierbij aan locaties, sanitair, verkeer,
vergunningen, beveiliging, communicatie en meer.
Ieder team is verplicht om geld op te halen voor het goede doel. Dit is mede geregeld door
een bedrag van minimaal €2500,- aan loten (1000 stuks) te verkopen per team. Dit bedrag
wordt rechtstreeks overgemaakt aan Stichting Roparun. De stichting zorgt dat het geld
besteed wordt aan goede doelen die binnen de missie van Roparun vallen. Ieder team is vrij
om, naast de lotenverkoop, acties, collectes, evenementen en dergelijke te organiseren om
een zo hoog mogelijk bedrag voor het goede doel op te halen!

6.2. Rekeningnummer
Betalingen zoals inschrijfgeld en bestellingen van shirts en andere verkoopartikelen dienen
te worden gedaan op bankrekeningnummer NL58ABNA0460675117 t.n.v. Ropament B.V.
(BIC: ABNANL2A).
Lotengeld en donaties dienen worden overgemaakt op bankrekeningnummer
NL36ABNA0466278330 t.n.v. Stichting Roparun (BIC: ABNANL2A). Vermeld overigens altijd
je teamnaam en –nummer bij een betaling.
Het betaalde inschrijfgeld en donaties worden niet gerestitueerd. Als je team om welke reden
dan ook niet kan starten, zal je inschrijfgeld toegevoegd blijven aan de exploitatiebegroting
van de Roparun 2019.

6.3. Hoe kan ik donaties ophalen tbv. mijn team?
a.
Handmatig overmaken
Donaties voor de Roparun van 2019 kunnen overgemaakt op de rekening van Stichting
Roparun met IBAN-nummer NL36ABNA0466278330 onder vermelding van teamnummer en
-naam. Indien bij een donatie het teamnummer en –naam ontbreekt wordt de donatie als
donatie van derden geboekt en dus niet op het betreffende team.

b. Donatiemodule
De donatiemodule op de website heeft verschillende betalingsmogelijkheden zoals iDEAL,
Creditcard, PayPal en het Belgische Bancontact. In de donatiemodule kan aangegeven
worden voor welk team en evt. welk teamlid de donatie bestemd is. De betaling wordt direct
digitaal verwerkt en is zichtbaar op de website. De donatiemodule is te bereiken via
donaties.roparun.nl.
c. Collecteren
Roparun maakt geen gebruik van een nationale collecteweek, maar biedt de mogelijkheid
om te collecteren wanneer dit voor jouw team uitkomt. Hiervoor dien je als team een
vergunning aan te vragen bij de betreffende gemeente, winkelcentrum of andere locatie waar
je de collecte wilt organiseren.
Collectebussen zijn te leen bij Stichting Roparun. Deze kun je reserveren door een berichtje
te sturen naar info@roparun.nl. Bij retour van de collectebussen wordt de verzegeling van de
bussen verbroken en de opbrengst direct geteld. Dit bedrag wordt daarna zichtbaar op jouw
teampagina op de website.
d. SMS doneren
Makkelijk en snel een klein bedrag doneren voor jouw team kan via SMS doneren.
SMS “ROPARUNTEAMNR” naar 4333 voor een eenmalige donatie van 3 euro.
Er hoeft geen “0” voor het teamnummer als dit uit 1 of 2 cijfers bestaat. De opbrengst is te
zien op jouw teampagina onder ‘opbrengst SMS-doneren’. LET OP: het bedrag komt niet
precies uit op “aantal smsjes x 3 euro“. Dit komt door de providerkosten die worden
ingehouden, dit bedrag verschilt per provider.
e. Veiling
Doneren kan ook in natura! Vraag in plaats van steun in een geldbedrag eens om antiek, een
sieraad of een fiets. Ook is het mogelijk om een dienst te doneren, denk aan een workshop,
een behandeling of een bezoek aan een bijzondere locatie.
Via de speciale website roparun.schenkhet.nl kun je een product of dienst aanbieden als
donatie voor stichting Roparun. Vermeld bij het aanmelden van je donatie bij welk team de
opbrengst van het item bijgeschreven mag worden.
In 2019 staan er twee veilingweken gepland. De eerste week is van 10 t/m 17 februari 2019.
De tweede week is gepland van 19 t/m 26 mei 2019. Zorg dat jouw items tijdig aangemeld
zijn.
f. Loten
Ieder team is verplicht voor een minimaal bedrag van 2500 euro loten te verkopen. Dit is een
vrij simpele manier om je teamopbrengst te verhogen. Het is dan ook toegestaan om meer
dan het verplichte aantal loten aan te schaffen. Meer informatie over loten lees je hier.

6.4. Tot wanneer kan ik donaties ophalen tbv. mijn team?
Tijdens de slotavond van de Roparun op vrijdag 28 juni 2019 willen we de opbrengst bekend
maken. Daarom vragen we ieder team ervoor te zorgen dat de donaties voor die datum bij
de Stichting op de rekening staan. Als je jullie donatie vóór de slotavond aan ons overmaakt
dan heeft dat tevens als voordeel dat het team kans maakt op een prijs in het klassement

voor de hoogste opbrengst. Het is dus aan te raden, ook al heb je nog niet het volledige
bedrag binnen, toch al het beschikbare bedrag over te maken.
Donaties die na de slotavond binnenkomen, worden tot 31 juli bijgewerkt in de lijst
Teamopbrengst Roparun 2019 maar tellen niet mee bij de winnaar van het klassement om
de hoogste opbrengst.
Het boekjaar van Stichting Roparun sluit op 31 juli en donaties die nog na deze datum
worden gedaan tellen bij de opbrengst van de Roparun 2020.

6.5. Ik wil de hoogste teamopbrengst ophalen dit jaar!
Super dat je je wilt inzetten om een mooi bedrag op te halen voor de goede doelen van
Roparun! Het team met de hoogste opbrengst zal gehuldigd worden op de slotavond op 28
juni 2019. Twee dagen voor deze datum moet het geld op de rekening staan van de
stichting, zodat de winnaar bepaald kan worden. Wanneer je bij de potentiële winnaars hoort,
wordt je in de week van de slotavond hierover verder geïnformeerd. De winnaar van het
klassement van de hoogste opbrengst hoeft geen inschrijfgeld te betalen bij deelname aan
de volgende Roparun.

6.6. Hoe werkt het loten afnemen?
Ieder team heeft de verplichting om 1.000 loten van de Roparunloterij af te nemen. Deze
loten kosten 2,50 euro per stuk en kunnen doorverkocht worden aan familie, vrienden,
collega’s, enz. Het totaalbedrag van 2.500 euro wat het team hier mee binnenhaalt wordt
opgeteld bij de donatie van het team en telt dus mee voor het klassement om de hoogste
opbrengst per team.
Een team mag ook meer dan de verplichte 1.000 loten afnemen om zodoende de opbrengst
te verhogen. De loten van de loterij dienen betaald te worden aan Stichting Roparun,
rekeningnummer NL36ABNA0466278330 in Schiedam onder vermelding van het
teamnummer en “loten”.
Pas wanneer de betaling door ons is ontvangen kunnen de loten worden afgehaald op het
Roparunkantoor in Schiedam of tijdens de eerstvolgende teambijeenkomst. Eventueel kan er
op het Roparunkantoor ook per pin betaald worden.
De loten hoeven niet in één keer te worden afgenomen. Afname in gedeelten is toegestaan
met een minimale afname van 100 loten (5 boekjes) of een veelvoud daarvan. Alle 1.000
verplichte loten dienen uiterlijk 1 april 2019 te zijn betaald. Een team dat hier niet aan
voldoet, wordt uitgesloten van deelname aan de Roparun.
De trekking van de loterij vindt plaats op 12 juni 2019 en op 22 juni 2019 volgt de
bekendmaking van de prijswinnaars. De loten mogen in verband met de vergunning vanaf 6
maanden voor de trekking worden verkocht. Dit betekent dat de loten vanaf donderdag 13
december verkocht mogen worden.
Let op! Je dient de, met naam en adres, ingevulde strookjes van de loten als team te
bewaren zodat eventuele hoofdprijswinnaars kunnen worden opgespoord. De strookjes zijn
GEEN vervanging voor het lot. De prijzen zijn alleen verkrijgbaar tegen overleg van het
originele lot en zijn af te halen op het Roparunkantoor in Schiedam.

6.7. Mogen de loten ook in het buitenland verkocht worden?
De vergunning is alleen geldig voor verkoop van loten in Nederland. Teams uit andere
landen dienen er rekening mee te houden dat de loten niet buiten Nederland verkocht mogen
worden.

6.8. Mogen teams eigen collectebussen gebruiken?
Nee, teams moeten gebruik maken van de collectebussen van Stichting Roparun. Deze
bussen zijn verzegeld en worden bij inlevering door twee medewerkers van Roparun geteld.
Dit zijn eisen vanuit het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), om te waarborgen dat het
gecollecteerde geld daadwerkelijk bij de daarvoor bestemde doelen terecht komt.

6.9. Zijn donaties aan Stichting Roparun aftrekbaar bij de Belasting?
Stichting Roparun staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de Roparun aftrekbaar van de belasting. Let op dat
dit alleen geldt wanneer de donatie rechtstreeks aan Stichting Roparun wordt gedaan, en
niet wanneer iemand dit bijvoorbeeld eerst aan jouw persoonlijke rekening overmaakt. Zie
voor meer informatie over ANBI: www.belastingdienst.nl/giften.

6.10. Mag mijn team ook de ANBI status of CBF Keurmerk vermelden?
Stichting Roparun staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Wanneer een donatie rechtstreeks aan Stichting Roparun wordt gedaan,
bijvoorbeeld via de donatiemodule op de website, (ook onder vermelding van een
teamnummer), kan dit nog steeds worden aangemerkt als een donatie op een ANBI.
Wanneer je via een privé- of bedrijfsrekening donaties verzameld, is dit niet het geval. Wij
raden dan ook aan om altijd rechtstreeks aan de stichting te doneren of zelf als team een
stichting op te richten. Meer informatie over het oprichten van een stichting lees je hier.
Stichting Roparun heeft het CBF Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
ontvangen en heeft toestemming het CBF-logo te gebruiken in haar uitingen. Het is
deelnemende teams onder geen enkele voorwaarde toegestaan het CBF logo te gebruiken.
De naam Roparun en het goede doel mogen alleen door het team worden vermeld bij
werving van donaties indien de baten uitsluitend, geheel en onverkort ten goede komen aan
Stichting Roparun. Constatering op overtreding kan leiden tot uitsluiting van deelname.
Stichting Roparun is gemachtigd de financiële boekhouding van een team ter inzage te
vragen.

6.11. Is mijn team verplicht een stichting op te richten?
Nee, het is niet verplicht om een stichting op te richten. Wij zien dat dit vaak gebeurd om zo
de geldstromen binnen een team beter te organiseren. Meer informatie over het oprichten
van een stichting kun je hier vinden.

7.

Roparun organisatie
7.1. Ik heb een vraag of klacht, hoe bereik ik de organisatie?

Je kunt de organisatie het best bereiken door een mail te sturen naar info@roparun.nl.

7.2. Ik ben benaderd door een journalist, wie kan mij helpen?
Onze persvoorlichter Willem van de Ven is bereikbaar om teams te ondersteunen voor zaken
in relatie tot pers. Je kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-51811257 of via e-mail:
w.vande.ven@roparun.nl.

7.3. Wie zijn ambassadeurs van Roparun?
Onze ambassadeur Nelli Cooman heeft aangeboden om teams, daar waar mogelijk, te
helpen bij teamacties. Je kunt een verzoek daartoe 2 weken voor je teamactie indienen via
info@roparun.nl. Geef aan wanneer en waar de actie plaatsvindt en hoe Nelli jullie zou
kunnen helpen (denk bijvoorbeeld aan het geven van het startschot van een sponsorloop,
een openingswoord tijdens een benefietavond, of een prijs uitreiken aan de winnaars van
een zeskamp). Nelli laat twee weken voor de actie weten of ze in de gelegenheid is om jullie
bij je actie te ondersteunen.

