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1 Wij zijn Samenloop 

1.1 Feitelijke Vereniging Samenloop 

Team ‘Samenloop’ is een feitelijke vereniging (‘FV’), opgericht voor onbepaalde duur. 
 
x Doelstelling van de vereniging en soort van activiteiten, huishoudelijk reglement en/of de 

statuten: 
https://drive.google.com/file/d/0B0NINFV2P-VMc1NjdW5jNXFBVUU/view?usp=sharing 

x Goedkeuring Gemeente Opwijk 
https://drive.google.com/file/d/0B0NINFV2P-
VMVG5FaTc2MGJRbV93SEpubGhITjdZYVFhd0pn/view?usp=sharing 

 
Samenstelling van het bestuur 
Voorzitter: Jürgen Germonpré 
Ondervoorzitter: Johan Bicqué 
Secretaris: Lieve Jacobs 
Penningmeester: Rudy Thielemans 
 
Plaats van werking 
Opwijk - Zetel vereniging: Bruggeveld 5, 1745 Opwijk 
 
Contact informatie 
U kan alle informatie met betrekking tot onze vereniging terugvinden via: 

x onze website: http://samenloop165.mozello.be/ 
x onze facebook pagina: https://www.facebook.com/RoparunTeam165Samenloop/ 
x per mail te bereiken op: samenloop165@gmail.com 

 
Rekeningnummer 
Aan de FV is een rekening gekoppeld 
Rekeningnummer: BE17 9731 6585 9021 
 
Argenta Opwijk 
Zakenkantoor Joos BVBA 
Heiveld 31 te 1745 Opwijk 
Tel 052 35 34 49 
Fax 052 35 34 51 
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1.2 Opwijkenaren voor het goede doel... 

Samenloop bestaat uit enthousiastelingen en vrijwilligers die, overeenkomstig het Artikel 3 uit onze 
statuten, een bijdrage willen leveren aan liefdadigheid allerlei, en in het bijzonder het leveren van 
financiële en sportieve bijdragen aan evenementen en organisaties ter ondersteuning van 
levensbedreigende ziektes. 
 
Omdat Samenloop was onstaan uit een initiatief tussen collega’s, is de samenstelling van het team 
altdij vrij divers geweest m.b.t. de herkomst van de leden. In 2017 hebben we bewust gekozen om 
bij het recruteren van nieuwe leden te kiezen voor personen uit Opwijk, leden van Opwijkse 
verenigingen en sportclubs (o.a. AC Opwijk) of leden uit aangrenzende gemeentes die toch een 
nauwe band met Opwijk hebben (b.v. kinderen die bij EMO spelen of in Opwijk naar school gaan), 
om zo een grotere lokale verankering te bekomen. 
 
Niets belet ons om in de toekomst ook onze schouders te zetten onder andere goede doelen. 
Echter tot op heden heeft Samenloop zich steeds ingezet voor Roparun, en dit al sinds 2012.  
 
De uitdaging van de Roparun (zie ook 2.1 Wat is Roparun?, hieronder) bestaat er in dat er tijdens 
Pinksterweekend (30 mei t.e.m. 1 juni) in estafettevorm een looptocht van meer dan 530 
kilometer van Parijs tot Rotterdam wordt overbrugd. Dit betekent dat er gedurende maximum 48 
uur dag én nacht gelopen en gefietst wordt. Team Samenloop probeert dit steeds met een 
minimum bezetting te doen. Dit betekent: 8 lopers, 4 fietsers, 2 chauffeurs en 2 co-chauffeurs, 
max. 2 verzorgers en 2 cateraars, in totaal een 20-tal vrijwilligers.  
 
Team Samenloop 

 
Figure 1 Team Samenloop 2016: Aankomst Coolsingel, Rotterdam 
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Figure 2 Team Samenloop 2017: Aankomst Wilhelminaplein, Rotterdam 

 

 

Figure 3 Team Samenloop 2018: Aankomst Coolsingel, Rotterdam 
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Figure 4 Team Samenloop 2019: Aankomst Coolsingel, Rotterdam 
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1.3 Team en sfeerbeelden vorige editie 

De leden van Team Samenloop voor 2017 zijn inwoners van Opwijk, leden uit de buurgemeenten 
die ook lid zijn van AC Opwijk of Opwijkenaren van geboorte maar die iets verderop wonen. Verder 
werden de rangen versterkt met een aantal ‘anciens’ die zich reeds voor een vele jaren hebben 
ingezet om dit evenement tot een goed einde te brengen!.  
Beelden zeggen soms meer dan woorden en daarom….. 

 

 
Team Samenloop aan de start… 
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Lopen en fietsen door Frankrijk, België en Nederland…dag en nacht 
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Supporters te Opwijk 

 
Aankomst Rotterdam, de laatste meters, de verwelkoming op de Coolsingel. 
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Boodschap aan iedereen die heeft bijgedragen tot de totale opbrengst: Team Samenloop, onze sponsors, onze familie, vrienden en 

mensen met een warm hart die onze acties hebben gedragen! 
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2 Wij steunen Stichting Roparun 

2.1 Wat is Roparun? 

 
 

Stichting Roparun (https://www.roparun.nl/) 
De Roparun is een estafetteloop (https://www.youtube.com/watch?v=0VN-
wU120Ak&feature=youtu.be) van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam 
waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te 
halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt 
overigens ook uit het motto wat al jaren is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen 
meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". 
 
Een Roparun loop team bestaat uit maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer 
lopen dus ongeveer 1 ½ marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog 
een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en 
wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken en gemiddeld 
bestaat een team uit 25 personen. 
 
Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen 
voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het 
inpakken van boodschappen, het wassen van auto's, het houden van collectes en het zoeken naar 
sponsors. Ook zijn de leden van een 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 het eindfeest van de Roparun wat 
een aantal weken na de finish plaatsvindt. Op die avond wordt ook de totale opbrengst van de 
Roparun bekend gemaakt. De afgelopen eenentwintig edities van de Roparun is al meer dan 51 
miljoen euro opgehaald voor zorg aan mensen met kanker. 
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2.2 Roparun in België 

De inkomsten die de deelnemers door sponsoring en evenementen verzamelen gaat via de 
Stichting Roparun integraal naar initiatieven die de strijd tegen kanker aangaan. Ieder jaar 
worden er ook Belgische ziekenhuizen en initiatieven gesteund. Immers, hoe meer Belgische 
ploegen, hoe meer Belgische doelen gesteund worden! 
 
Voor wat specifiek onze regio betreft, is dit voor 2019 o.a. AZ Sint Blasius, Dendermonde 
(https://www.azsintblasius.be/startpagina/) voor een bedrag van €180.000 en  Zorghuis De 
Dijlevalei (http://zorghuisdedijlevallei.be/): €19.000, Outward Bound België €6.000 
 
In de afgelopen jaren zijn er reeds bijdrages geweest voor o.a. OLV Ziekenhuis in Asse, AZ Jan 
Palfijn (Gent), AZ Turnhout, AZ Delta (Roeselare). Voor een volledige lijst sinds 2010 verwijzen we 
naar https://www.roparun.nl/nl/doelen/gesteunde-doelen/ 
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3 Budget en opbrengsten voor Roparun 
Wij van team Samenloop zijn van mening dat transparantie bijdraagt tot vertrouwen. Daarom 
lichten we hieronder toe wat we met de financiële steun hebben gedaan. 
 

BELANGRIJK m.b.t. RESERVE op de rekening van Samenloop 
 
We vinden het belangrijk dat elke gift, in welke vorm dan ook, die aan ons teamwerd geschonken, 
uiteindelijk ook bij het goede doel terecht komt en niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. 
 
Daarom werd volgende eed gezworen, deze geldt ook bij overdracht naar alle volgende teamcaptains en 
deelnemers bij team Samenloop. 
 

Indien team Samenloop om een of andere reden ooit mocht ophouden te bestaan, 
dan zal al het geld dat nog op de rekening staat, sowieso worden geschonken aan 
een gelijkaardig goed doel. 
 

3.1 Budget 

Ons doel budget voor dit jaar werd berekend op basis van volgende rubrieken: 
 
Inschrijvingsgeld 
Naar analogie van de misschien wel bekendere ‘Kom op tegen kanker’ acties in België, dien je 
voor deelname aan de Roparun een bedrag van €5.550 in te brengen. Dit bedrag wordt in 2 
rubrieken opgesplitst: 

x Inschrijvingsgeld: €3.050 per team 
x Verplicht af te nemen tombola loten: €2.500 (1000 loten aan €2,5per lot) 

 
Behoud reserve 
Na editie 2016 bleef er nog ongeveer €2.000 op de rekening. Deze werden bijeengebracht door 
de deelnemers uit alle vorige edities. Eerlijkheidshalve en uit respect voor de inspanningen van 
alle vorige deelnemers was het minste wat we konden doen, ook minstens een even groot 
bedrag op de rekening als reserve over te houden.  
Na editie 2017 was dit iets minder dan €6.000, ruimschoots voldoende om ons terug te kunnen 
inschrijve. In 2018 hebben we zowaar nog beter gedaan en dit jaar 2019 kunnen we reeds met 
€7.800 starten. 
 
Diverse kosten 
Naast de verplichte kosten voor inschrijving bij Roparun zijn er uiteraard ook nog de kosten die 
we maken tijdens het evenement zelf, voornamelijk materiaal: bestelwagen, personenbusjes, 
mobilhome , eten en drinken voor de deelnemers,... Dit alles bij elkaar kost ook nog een paar 
duizend euro’s … 
 
Alles bijeen geteld, bedraagt het doelbudget per Roparun editie uiteindelijk ongeveer €10.000 
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3.2 Opbrengsten 

Gaandeweg hebben we gemerkt dat we gerust onze ambities mochten bijstellen in positieve zin.  
Zeker na de succesvolle wijnverkoop en een paar sponsors die spontaan grote bedragen hebben 
geschonken. Het werd realistisch om het bedrag van de beoogde reserve iets op te trekken zodat 
we zeker genoeg in kas zouden hebben om minstens de inschrijving voor de volgende editie te 
waarborgen. 
 
De opbrengsten komen onder meer uit volgende acties: 
x Wijnproeverij (nettowinst +- €2.500) 

Gekoppeld aan een wijnverkoop-actie organiseerden wij een wijnproeverij. Hier komen 
steevast een 200-tal liefhebbers van het veredelde druivensap op af! Met heel wat 
bestellingen tijdens én na de proeverij als resultaat! Dit jaar kiezen we voor een 
hartverwarmende Valentijnsproeverij in februari 2020. 
 

x Eetfestijn/Spaghettifest (nettowinst +- €5.900) 
Op ons Spaghettifest (maart 2020) kunnen we steevast rekenen op een grote opkomst. 
De afgelopen jaren konden we gemiddeld zo'n 400 personen verwelkomen, verdeeld over 
2 shiften! We krijgen ook veel lovende reacties van de mensen die aanwezig waren. Ons 
team zwoegd dan ook hard om ALLE bolognese saus ZELF te maken! 
 

x Animo tijdens doortocht aan Hof Ten Hemelrijk / Nijdrop (nettowinst €600) 
Soms valt het mee, en soms valt het tegen. Waar we een aantal jaar hebben kunnen mee 
surfen op de activiteiten georganiseerd door de Gemeente Opwijk (b.v. 
springkastelenfestival) ging deze vlieger voor de afgelopen jaren helaas niet meer op… 
We hebben echter zelf en met de zeer gewaardeerde samenwerking met Jeugdhuis 
Nijdrop, AC Opwijk en een aantal ‘losse’ sympathisanten nog een aantal leuke activiteiten 
kunnen organiseren: o.a. springkasteel, hamburger en cocktail bar en DJ set. Hiervoor 
hebben we ook zelf de omliggende straten geflyerd om toch nog zoveel mogelijk publiek te 
krijgen. Het was dan ook hartverwarmend om te merken dat toch nog veel Opwijkenaren 
reeds vroeg naar het Roparun controlepunt waren afgezakt om alle teams toe te juichen. 
Voor editie 2019 hebben zelfs een aantal buurtcomités hun best gedaan om op de route 
voor wat animo te zorgen. 
 

x Sponsors (Netto en in goederen, goed voor €7.500) 
Ook dit heeft onze verwachtingen overtroffen! Nadat een paar sponsors spontaan zijn 
ingestapt, hebben we dit sponsordossier opgebouwd om ons positief verhaal nog beter 
toe te lichten en ook de nodige transparantie te bieden.  
Veel lokale bedrijven waarderen dit en waren al snel bereid om mee in het verhaal te 
stappen, zij het door sponsoring van materiaal (Renault, PSA voor de busjes), voeding en 
drank (lokale retailers), maar ook enkele grote bedrijven met giften tot €1.500!!! 
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De actuele lijst van de sponsors is steeds op te volgen via onze website 
http://samenloop165.mozello.be/sponsors/ 
Hieronder alvast een greep uit de sponsors die ons vertrouwen hebben geschonken in de voorbije 
jaren. 
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4 Sponsormogelijkheden 2020 
Zoals hierboven reeds toegelicht kunnen we alle steun gebruiken. Sponsorgiften zijn bijgevolg zeer 
welkom. Vanuit ons standpunt zijn er zijn twee vormen van sponsoring mogelijk: 

x Financiële steun 
Deze steun wordt in hoofdzaak gebruikt  om de giften aan de Stichting Roparun 
(deelnemersbijdrage) te financieren en voor een deel ook om de kosten op te vangen  die 
gepaard gaan met de organisatie van onze evenementen en de logistiek tijdens de Roparun 
zelf. 

 
x Materiële steun (benodigdheden zie lijst in annex) 

Deze wordt in hoofdzaak gebruikt om de kosten te drukken bij de organisatie van de 
evenementen (eetfestijn, Roparun zelf). Dit kan specifieke steun zijn in de vorm van: 

o vervoer en brandstof (korting op huur of gratis mobilhome, twee personenbusjes, 
bestelwagen voor logistiek) 

o voeding en dranken voor de evenementen (quiz, eetfestijn, Roparun weekend, ...) 
o uitrusting voor de evenementen (quiz, eetfestijn, Roparun weekend, ...),  

bv. plooifietsen, generator, koelboxen, sportkledij, ... 
 
Wij houden ons eraan om een win-win te creëren voor beide partijen, daarom laten wij ook zoveel 
mogelijk vrijheid om samen tot een interessant voorstel te komen. Zie hieronder een aantal vaste 
formules. 

4.1 Evenementen en acties 

Gedurende het Roparun jaar organiseert team Samenloop de volgende evenementen en acties 
waarop de sponsorformules toepasbaar zijn, en waarbij wij uw bedrijf of merk graag visibiliteit 
geven! 

x Wijnproeverij 
Gekoppeld aan een wijnverkoopsactie organiseren wij in de loop van februari 2020 terug 
een wijnproeverij. Dit jaar een Valentijns-editie, dé gelegenheid om te komen proeven 
van een mooie selectie aan bio en fairtrade! 

x Eetfestijn/Spaghettifest 
Ons Spaghettifest dat doorgaat in de maand maart/april 2020 in het Familieheem te 
Nijverseel. Wij mikken op een even grote opkomst als in 2017 (>400), 2018 (>390), 2019 
(>400)! 

x Roparun 2020 estafetteloop door Frankrijk, België en Nederland (30 mei t.e.m. 1 juni) 
met doortocht aan Hof Ten Hemelrijk / Nijdrop op zondag.  
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4.2 Formules 

U kan helpen ons doel te bereiken door te kiezen uit onderstaande formules: 
 

Formule Minimum 
bedrag (*) 

Voordelen 

1 50 € 

Publiciteit 

x vermelding op onze website www.samenloop165.mozello.be mét link 
naar uw eigen bedrijfswebsite 

x vermelding via onze facebook pagina 

x vermelding in de communicatie m.b.t. onze evenementen via social 
media 

2 75 € 

=  idem formule 1 + extra... 
Publiciteit 

x logo zichtbaar op onze evenementen 
o bezorg ons uw eigen vlag of banner en wij hangen hem op 
o vermelding van het logo op de affiche aan inkom 
o indien indoor: logo op  powerpoint voorstelling in de zaal 

3 150 € 

= idem formule 2 + extra... 
Publiciteit 

x logo zichtbaar op de gedrukte aankondigings affiches/flyers van onze 
evenementen 

x logo op onderleggers tijdens het eetfestijn 
Natura 

x 2 maaltijdbons incl. gratis aperitief op het eetfestijn 

4 250 € 

=  formule 3 + extra... 
Publiciteit 

x logo zichtbaar op onze lopersbus, dmv affiche 

x mogelijkheid om uw eigen bedrijfsbanner op te hangen aan de plaats van 
de doortocht op het Hof ten Hemelrijk (zondag 31 mei) 

Natura 

x 4 consumpties tijdens de doortocht langs het Hof ten Hemelrijk aan de 
Nijdrop (zondag 31 mei) 



 
Sponsordossier 

 

 

© Samenloop Team 165 
  14/10/2019 

Page 19 of 20 
 

Formule Minimum 
bedrag (*) 

Voordelen 

5 
Vanaf 
500 € 

= formule 4 + extra... 
Publiciteit 

x logo zichtbaar op onze Samenloop t-shirts Roparun editie 2020! 
o op de rugzijde 
o grootte van de afbeelding volgens bedrag en afhankelijk van het 

aantal sponsors. 

 
Natura 

x één exemplaar van ons t-shirt in een versie (m/v) én maat naar keuze 
 

(*) Of commerciële waarde indien materiële steun. 

 
Voorwaarden 

x Een sponsorperiode loopt gedurende één Roparun editie. 
 

 



 

 

 

 
 

 
Contact 
Email: samenloop165@gmail.com 
 
Communicatie 
U kan alle informatie en communicatie met betrekking tot onze vereniging en evenementen 
volgen via: 

x onze web site: http://samenloop165.mozello.be/ 
x onze facebook pagina: https://www.facebook.com/RoparunTeam165Samenloop/ 


