
Beleidsplan 2020/2021 van Stichting Deventer4Life  

 
1- Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Deventer4Life. Dit beleidsplan is mede opgesteld in het 
kader van de ANBI regeling. In onderstaand beleidsplan, vastgesteld per 17 oktober 2020, legt het 
bestuur van de stichting Deventer4Life het actuele beleid vast. Het beleidsplan zal jaarlijks 
aangepast worden indien nodig. 

 
2- Doelstelling van de Stichting 
 
Het doel van de stichting is: 

- het (doen) en ondernemen van sportieve sponsor- en wervingsactiviteiten waarbij de 
opbrengsten ten goede komen aan de palliatieve zorg voor kankerpatiënten;  

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De stichting beoogt niet het maken van winst. Een liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van 

een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting of van een 
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 
soortgelijke doelstelling heeft. Tenminste 90% van de opbrengsten wordt besteed aan de 

doelstelling van de stichting.  
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

- het organiseren van bijeenkomsten, evenementen en activiteiten;  
- het periodiek ondersteunen van teams en vrijwilligers die deelnemen aan de jaarlijkse 

Roparun;  
- het doen van giften in geld en/of natura aan de Stichting Roparun en aan (zorg) instanties 

die activiteiten ondernemen op het gebied van palliatieve zorg; 
- en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt met 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 

3- Missie  
 
Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het 

leven.  
De missie van de Stichting Deventer4Life is om onder andere door middel van sportieve prestaties 
opbrengsten te realiseren die ten goede komen aan de palliatieve zorg voor kankerpatiënten.   

 
4- Strategie 

 
De stichting faciliteert het Roparunteam Deventer4Life dat jaarlijks deelneemt aan de Roparun van 
Parijs of Bremen naar Rotterdam tijdens het Pinksterweekend. 
Om de organisatie van dit evenement te financieren en het doel van de stichting te realiseren 

worden bijeenkomsten, evenementen en activiteiten georganiseerd om donateurs en sponsoren te 
werven. 
Hiervoor worden particulieren, verenigingen en bedrijven benaderd. 

 
5- Financiën 

 
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Er kan geen 
(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. De 
bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur 

maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag van de stichting 
op. Het bestuur heeft een commissie benoemd van twee leden die geen deel uitmaken van het 
bestuur. De commissie onderzoekt het jaarverslag en brengt aan het bestuur verslag van haar 
bevindingen uit. 



Donaties kunnen plaatsvinden via de website van stichting. Overige donaties en sponsorbedragen 

worden rechtstreeks op de bankrekening van Stichting Roparun voor Roparunteam Deventer4Life 

(team 42) verwerkt. 
 

6- Activiteiten 
 
Belangrijkste activiteit is deelname aan de jaarlijkse Roparun tijdens het Pinksterweekend. 
Daarnaast worden (sportieve) sponsor- en wervingsactiviteiten georganiseerd.  
 

7- Rechtsvorm, organisatie en contactgegevens 

 
Stichting Deventer4Life is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
Organisatievorm: stichting 
KvK nummer: 80548113 

Datum oprichting: 6 oktober 2020 
Banknummer (IBAN): NL68BUNQ2048331351 
Fiscaal nummer (RSIN): 861711191 
Algemeen nut beogende instelling (ANBI) . . . . . . . . . . . 

Vestigingsplaats: gemeente Deventer 
Postadres: Zutphenseweg 6, 7418AJ Deventer 
 

Het bestuur van Stichting Deventer4Life bestaat uit: 
Voorzitter: Arne van de Graaff  
Secretaris: Linda Bont-van Es 
Penningmeester: Erik During 
Informatie over de stichting is te vinden op:www.deventer4life.nl 
Contacten met de stichting bij voorkeur via: mail: voorzitter@deventer4life.nl tel. 06-52698850.  
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