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Wat was het dit jaar mooi! De socialrun editie

2019 werd een en al feest. De weergoden waren

ons in 2018 niet erg goed gezind, maar dat

hebben ze dubbel en dwars goedgemaakt. Voeg

hieraan een toenemend aantal deelnemers toe -

waaronder ook veel debutanten-, het enorme

bedrag aan sponsorgeld wat zij bij elkaar

hebben gerend en de vele mooie, ontroerende

en soms ook pijnlijke en verdrietige verhalen die

onderweg zijn verteld en je kan niet anders dan

concluderen dat het een prachteditie was.  

 

Het bestuur van de stichting Socialrun is enorm

trots op Frank Bonenkamp, directeur en

drijvende kracht achter de socialrun, op Nienke

Bouwman, zijn onvermoeibare rechterhand in de

organisatie en op alle ambassadeurs en

vrijwilligers die met hun bijdrage groot of klein

onze missie waarmaken.  

 

 
De Socialrun voorziet duidelijk in een

behoefte. Het is een beweging waar veel

mensen aan mee willen doen en bij willen

horen. De ambitie voor volgend jaar is om

vooral ook mensen, organisaties en

bedrijven bij onze missie te betrekken die

niet direct met psychische

kwetsbaarheden te maken hebben. Of

denken dat dat zo is. Want nog dagelijks

merken wij dat er een wereld te winnen is

als het om openheid over psychische

kwetsbaarheid gaat.  

 

In de periode 2018-2019 is de socialrun

stevig op eigen benen komen te staan.

Voor het jaar wat voor ons ligt gaat de

aandacht uit naar het bouwen aan een

nog breder en steviger fundament. 

 #meedoeniswinnen 

 

Janneke van Gog 

Voorzitter stichting Socialrun

V O O R W O O R D
VOORZITTER JANNEKE VAN GOG



Jaarplanning 

Teamleidersbijeenkomsten

Facebook pagina voor teamleiders

Papendaldag (met Medicore)

Raad van deelnemers.

Mentor teamleiders koppelen aan nieuwe

teams

Bezoeken teambijeenkomsten

Teamleidersmail

Nieuwsbrief.

Vernieuwde/aangepaste draaiboeken.

En veel persoonlijk contact met

deelnemer.

 
Na editie 2018 waren we toch wel even

benieuwd hoe de reacties zouden zijn. Het

slechte weer had flink wat invloed op het

verloop van de run en vooral ook het Te

Gek!? Festival. Gelukkig was de meest

gehoorde reactie: “de Socialrun hel van 2018,

wij waren erbij!”

In 2019 wilden we deelnemers beter, vaker

en op verschillende manieren informeren,

over alle aspecten van deelname aan de run,

zodat ze bij de start weten wat ze kunnen

verwachten. Ook kreeg de groei van het

event speciale aandacht.

 

Dit hebben we gedaan door:

 

Mede hierdoor konden we onze vrijwilligers

goed voorbereid inzetten. 

 

 

S O C I A L R U N  2 0 1 8 / 2 0 1 9
H E T  M A G  B E S T  
S C H U R E N
DIRECTEUR FRANK BONEKAMP

Door de hoeveelheid input die we kregen

werd het duidelijk dat mede door

de groei het aantal vragen/wensen/eisen

vanuit de teams ook toenam. 

 

Het maken van keuzes en deze op tijd en

helder te formuleren maakte dat er rust

ontstond, zowel bij de organisatie als bij

de teams.

 

WE ZIJN OP VEEL MANIEREN GEGROEID

DIT JAAR.

 

Renee Klitsie heeft zich het hele jaar één

a twee dagen per week voor ons ingezet

als vrijwilliger,

We zijn haar hier heel dankbaar voor. 

Ook Walter, Anne, Gio, Annet, Aster,

Robbert hebben zich, als vrijwilliger, vele

uren ingezet om onze missie verder vorm

te kunnen geven. 

Zonder al deze mensen zouden we geen

beweging kunnen zijn.



Heel rivierduinen bakt

Lister locatierun

Accare kidsrun

De teams hebben naast veel meer verhalen

op de socialmedia ook veel meer

evenementen georganiseerd.

oa:

 

OOK IN DE MEDIA IS ER DIT JAAR WEER

MEER AANDACHT GEWEEST.

 

RTV Utrecht heeft een vijfdelige serie

gemaakt over de verhalen achter de

Socialrun, de NOS heeft een item gemaakt,

we zijn op 3FM geweest, lokale kranten

schreven over de Socialrun en op een groot

aantal interne websites zijn er stukken

geschreven.

 

Het aantal ambassadeurs is gegroeid naar 15

zeer enthousiaste mensen die onderling en

vooral ook naar buiten heel goed de

missie uitdragen.

 

Daarnaast kunnen we inmiddels vertrouwen

op een grote groep vrijwilligers en

supporters die met hart en

ziel betrokken zijn.

Ieder op eigen manier en met eigen

reden maar allemaal zo belangrijk

om verandering te brengen.

Sponsors komen en gaan. Dit jaar

moesten we helaas afscheid nemen van

trouwe sponsor Astare. 

Medicore heeft zich als hoofdsponsor

meer dan waar gemaakt. Ze laten zien

dat ze onze missie op veel manieren

ondersteunen en de term trotse

partner geheel wederzijds is. 

Lister en Altrecht bleven ons trouw en

Arkin, Parnassia, GGzE, Kwintes, Cure4,

GGZ NhN, Vitalcampus en

Verslavingskunde Nederland kwamen

erbij. 

Daarnaast kregen we nog het vertrouwen

van een aantal andere sponsors en was

defensie een grote in-sponsor. 

 

WIJ WILLEN VERHALEN HOREN EN

VERHALEN MAKEN.

 

Dit gaat heel goed. Op

de website kunnen we steeds meer van

deze verhalen aan anderen vertellen



Zo was er in Balkbrug dit jaar een

huwelijksaanzoek, deed er iemand mee die

de Socialrun als laatste wens had voordat

ze euthanasie zou krijgen en nog veel meer

verhalen van lief en leed met veel impact.

Het is fijn dat ze verteld kunnen worden, dat

er ruimte voor is, maar soms is het ook

moeilijk om deze verhalen te lezen zonder

er een oordeel aan te geven.

 

Door alle doorkomsten, het mooie weer en

de fijne sfeer zijn er meer verhalen gedeeld

en dat maakte dat de 2019 editie ook gezien

wordt als een heftige editie.

In 2017 zijn we de weg ingeslagen om van

de Socialrun meer dan alleen een loop-

evenement te maken.

Tussen editie 2018 en 2019 is de Socialrun

verder uitgegroeid van een loop-

evenement naar een beweging. 

Het woord run in Socialrun staat dan ook

meer voor de beweging dan voor de loop.

 

Al met al kijk ik met weemoed terug op

het afgelopen jaar en met

meer vertrouwen dan ooit op het

komende jaar!

 

 

Frank Bonekamp

Directeur stichting Socialrun

mee
meer hoef je niet te 
doen



M A R I T  I N  G E S P R E K  
M E T  . . .  R O B B E R T
DOOR MARIT WISSE

Verhalen zijn overal, zo ook rondom de

Socialrun. Ieder jaar groeit de Socialrun en

hiermee groeit ook het aantal mensen die

zich inzetten voor de Socialrun.

Met welke rede doen mensen dit? Wat drijft

hen om te doen wat ze doen? Waarom

kiezen zij voor de Socialrun en hoe kwamen

ze ooit bij de Socialrun terecht? Om de

verhalen achter de betrokken Socialrunners

te ontdekken ging ambassadeur Marit in

gesprek.

 

Nog voordat ik mijn geluidsopname start om

het gesprek op te nemen ben ik al aan de

praat met Robbert. Hij was namelijk net klaar

met de verhuizing van zijn kantoor. Iets wat

mijn aandacht trok, want waarom wil je

verhuizen naar dezelfde gang als het

Socialrun kantoor, terwijl je al in hetzelfde

pand werkt? Wat beweegt je hiertoe? 

Ik had Robbert al een paar keer eerder

gesproken, toen ging het vooral over waarom

ik ambassadeur ben. In dit gesprek kreeg ik

de kans om het gesprek om te draaien en te

vragen waarom Robbert zich inzet voor de

Socialrun.

 

Als ik Robbert vraag waarom hij zich inzet

voor de Socialrun, vertelt hij dat hij een

persoonlijke link heeft met dit onderwerp.

Van dichtbij kwam Robbert in aanraking met

de impact van een psychische aandoening. 

In diezelfde tijd leerde Robbert op zijn

werk Frank en Nienke kennen. Met hen

voelde hij een persoonlijke klik, maar hij

leerde ook steeds meer over psychische

aandoeningen. Dat zorgde ervoor dat hij

zich steeds meer aangetrokken voelde

tot het onderwerp.

 

Mooi meegenomen is dat zowel de

Socialrun als Robbert in hetzelfde pand

werken. Wat er voor zorgt dat je je wat

makkelijker tussen je werkzaamheden

door inzet.

 

Voor de Socialrun zet Robbert zijn eigen

krachten in, namelijk het bouwen van

een buisiness. Het bouwen van een

buisiness is soort gelijk aan het bouwen

van een stichting, het draait om de

waarde. 

Robbert zet zich dan ook in om de

Socialrun te helpen groeien en

ondersteunt bij internet en software

taken.



Robbert loopt mee in team Stadstuin,

wanneer ik hem vraag naar zijn deelname,

blijft het even stil. Alsof hij hoopte dat ik daar

geen vragen over zou stellen.

Dan begint hij te vertellen over hoe Frank hem

overhaalde om er eens over na te denken.

In eerste instantie zei hij nog; ‘Ik kan niet lopen

of fietsen in verband met

blessuregevoeligheid’, maar Frank was

resoluut; je kan op elke manier helpen, want

#meedoeniswinnen.

 

Zo kwam het dat Robbert, volgens hem, nu

voor de belachelijke opgave staat om de

Socialrun te lopen. Toch gaat het voor

Robbert niet om 555km hardlopen, maar om

het delen van het verhaal.

Door met een team deel te nemen verspreid

je ongeveer 25 keer het verhaal, doordat ieder

individu vertelt over zijn deelname. Maar de

deelname zorgt ook voor verhalen binnen het

team.

 

Tijdens teambijeenkomsten vertellen mensen

hun verhaal, breken, raken emotioneel of

maken juist de keuze om iets nog niet te

vertellen.

 

 Dat is allemaal oké en mooi.

Het Socialrun verhaal wordt niet alleen

gedeeld door middel van deelname aan

team Stadstuin, maar ook de

Socialrunbandjes spelen daar een

belangrijke rol in. Robbert heeft de

bandjes altijd om en dat heeft al vele

gesprekken teweeg gebracht.

 

De Socialrun heeft Robbert zijn ogen

doen openen. Als hij terugkijkt ziet hij

dat er in zijn omgeving zeker mensen

zijn die kampen met een psychische

aandoening. Daar had hij eerder minder

oog voor doordat zijn focus ergens

anders lag.

 

Door de Socialrun ziet hij dat hij kan

bijdragen, door te luisteren of juist het

gesprek aan te gaan.

 

In de sleur van de dag vergeet je soms

het sociale aspect. Op die momenten

dienen de Socialrunbandjes voor

Robbert als geheugensteuntje, om

herinnerd te worden aan het sociale

aspect.



We schrijven 2011, een café in Utrecht.

Een groepje vrienden deelt hier wekelijks

de ervaringen met het werken in de GGZ

of in penitentiaire inrichtingen. Het

gesprek gaat over vooroordelen en stigma

in relatie tot psychische aandoeningen en

een verslavingsproblemen. Vooroordelen

die het leven van hun cliënten nog

moeilijker maken dan alleen de

problemen waarvoor zij behandeld en

begeleid worden. Vooroordelen die

cliënten vaak hebben overgenomen in hun

zelfbeeld. 

“Frank...”, zegt een van vrienden, “kan jij

niet een loopje of zoiets organiseren

waarmee we aandacht vragen voor

mensen met een psychische

kwetsbaarheid? En dat we laten zien dat

onze cliënten echt wel wat kunnen

presteren?” Frank Bonekamp, ooit

sportleraar en nu inmiddels hulpverlener

in een forensisch ACT- team, is nooit te

beroerd om een uitdaging aan te nemen. 

 

 

E N  T O E N  W A S  E R  D E
S O C I A L R U N  
ONS VERHAAL

Een jaar later was er de eerste Socialrun.

Met drie teams werd in de stromende

regen gedurende een lang weekend in

estafette een grote ronde om het

IJsselmeer gelopen. 

Het initiatief groeide snel. Het jaar erop

konden ze zes teams formeren, in 2015

waren er 16 deelnemende teams en in

2019 was dit wederom meer dan

verdubbeld naar 40 teams en zo’n 1150

deelnemers. De gesponsorde teams

liepen in die laatste editie ruim €123.000

bij elkaar. Een bedrag dat in zijn totaliteit

wordt besteed aan kleine projecten die

bijdragen aan openheid over psychische

aandoeningen en sociale acceptatie van

mensen met een psychische

kwetsbaarheid. 

De Socialrun is inmiddels een begrip in

en rondom de GGZ. De rode polsbandjes

die getuigen van deelname en

betrokkenheid zijn populair en niet

zelden aanleiding tot een mooi gesprek

tussen mensen over hun kwetsbaarheid,

maar vooral over hun dromen en

mogelijkheden.



De jaarlijkse Socialrun, een estafetteloop

van 555km, vormt de hoofdactiviteit van

stichting Socialrun. Het evenement vindt

standaard plaats in het derde weekend van

september. In 2019 was dat van 20/22

september. 

 

Deelnemende teams bestaan uit ongeveer 

25 personen, waaronder ten minste 8 lopers

en vier begeleidende fietsers. 

 

1

Wij geloven in een inclusieve samenleving,

waarin alle mensen worden geaccepteerd in

hun mogelijkheden, kwetsbaarheden en

eigenaardigheden. Een samenleving waarin

iedereen de kans krijgt zijn potentieel te

verwezenlijken en mee kan doen. 

 

De Socialrun wil letterlijk en figuurlijk de

beweging zijn die openheid over psychische

aandoeningen en sociale acceptatie van

mensen met een psychische kwetsbaarheid

stimuleert. 

Wij doen dit door het organiseren van

sportieve activiteiten voor, door en met

mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Niet de competitie maar het belang van

meedoen en samenwerking staat bij al deze

activiteiten centraal.

O N Z E  V I S I E  E N
S T R A T E G I E
ONZE MISSIE

1

D E  S O C I A L R U N
#MEEDOENISWINNEN

Ieder team organiseert haar eigen

ondersteuning, eten en drinken tijdens

de route en overnachtingsplaatsen. 

 

Stichting Socialrun is verantwoordelijk

voor de werving van teams, de brede

promotie van het event Socialrun, de

algehele logistieke organisatie en het

uitzetten van opgehaalde sponsorgelden

bij relevante projecten. 

Zowel mensen met als zonder

psychische kwetsbaarheid nemen in

gelijkwaardigheid deel aan de run en de

organisatie eromheen.

 



Het Te Gek!? Festival wordt

georganiseerd op de finishdag van de

Socialrun. 

Het is een plek om te ontmoeten en

kennis te maken met de doelstelling

van de stichting. Dit alles gegoten in

een feestelijke sfeer.

 

 

 

F A C T S

40 DEELNEMENDE TEAMS

EEN KWART BUITEN DE GGZ

UIT 11 PROVINCIES

8 GROTE DOORKOMSTEN

FEESTEN  OP DE ROUTE

STARTSCHOT STAATSSECRETARIS 

RUIM 24.793 KM GESPONSORD DOOR DE

TEAMS (A €5.00 P/KM)

DOOR 63 GEMEENTEN  

PAUL BLOKHUIS 

SOCIALRUN EDITIE 2019

4500 BEZOEKERS

40 KEER FEEST OP HET PODIUM

 BEZOEKERS VANUIT HET GEHELE LAND

F A C T S  
TE GEK!? FESTIVAL 2019

T E  G E K ! ?  F E S T I V A L
FINISH SOCIALRUN

 
HET DOET ER TOE
IK DOE ER TOE
WANT IK DOE 
MEE 

 



N E V E N A C T I V I T E I T E N
SIDE- EVENTS

M E E D O E N  I S  W I N N E N !

Onder de vlag van de Socialrun kunnen

diverse ‘side-events’ worden

georganiseerd. 

 

Deze hebben vaak een regionale

reikwijdte en voldoen altijd aan de twee

kernprincipes van de stichting: het

evenement heeft als doel inclusie van

mensen met een psychische

kwetsbaarheid te stimuleren en

‘meedoen is winnen’. 

 

Te denken valt aan een mini-run op of

rond het terrein van een GGZ-organisatie.

De side- events worden doorgaans op

initiatief van personen of organisaties

buiten de Socialrun georganiseerd en

vervolgens door stichting Socialrun

ondersteund of geadopteerd.

 

 

 

F A C T S  
2019

ROND DE 60 SIDE EVENTS

SHRINKS ON BIKES

DIVERSE MINIRUNS

WORKSHOPS

WANDELINGEN

 TAARTBAKWEDSTRIJD

 CARWASH

POPQUIZ

TEDTALK



C I J F E R S
 

 

Inkomsten

Inschrijfgelden Teams 

Sponsoring stichting 

Sponsoring overig 

Sponsoring Te Gek! Festival 

Overige inkomsten 

Opbrengst evenement SR 

Naar projectreserve

 

 

Uitgaven

 

Kosten van de evenementen

Kosten SR evenement

Kosten TeGek! Festival 

Nog te rubriceren

 

 

 

Personeelskosten

Lonen en salarissen 

Sociale lasten

Overige personeelskosten 

 

 

 

 

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 

Kantoorkosten 

Vervoerskosten 

Verkoopkosten 

Algemene kosten

€ 33.910 

€ 69.901

€ -

€ 20.000 

€ -

€ 87.516 -

€ 87.516

RESULTATENREKENING 

€38.975 

€ 103.650 

€ 16.661 

€ 161 

€ 8.419 

€ 124.340 

€ -124.340

€30.029 

€ 5.571 

€ - 

 

€ 35.601 

€ 17.009 

€ 14.501

€ -

 

€ 31.510

Resultaat

Realisatie 2019 Realisatie 2018

€167.866 € 123.811
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

€ 80.317 

€ 15.156 

€ 7.064

€ 40.608

€ 6.934 

€ 15.413

----------------------------------------------------

€ 0.587 

€ 2.553 

€ 7.740 

€ 8.814 

€ 4.306 

€ 8.842 

€ 4.288 

€ 761 

€ 9.680 

€ 3.802

----------------------------------------------------
€ 34.000  € 27.373

€ -4.271 € 1.973

€102.537  € 62.955

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------





WWW.SOCIALRUN.NL

Bij de jaarlijkse Socialrun en bij een groot

aantal nevenactiviteiten laten deelnemers

zich sponsoren. 

Dit geld wordt volledig door Stichting

Socialrun uitgezet bij kleine projecten die

bijdragen aan inclusie, van mensen met een

psychische kwetsbaarheid, stimuleren. 

 

Aanvragen voor projectsubsidie kunnen

worden ingediend door individuen en

organisaties. 

Het maximale bedrag dat per project kan

worden aangevraagd is gemaximeerd op

€7500 per project en wordt bewust laag

gehouden zodat iedereen (ook de kleine

ideeën) een eerlijke kans krijgen om mee te

doen en de projectgelden breed in de

samenleving terecht komen. 

 

In 2019 haalden de teams €124.000 op.

Hiermee hebben we 22 projecten kunnen

subsidiëren die zich allemaal op het thema

inclusie van mensen met een psychische

kwetsbaarheid richten.

 

 

 

M E E D O E N  I S  W I N N E N !

S P O N S O R I N G
EN PROJECTEN

In 2019 haalden de teams €124.000 op.

Hiermee hebben we 22 projecten kunnen

subsidiëren die zich allemaal op het

thema inclusie van mensen met een

psychische kwetsbaarheid richten.



WWW.SOCIALRUN.NL

Stichting Socialrun

Europalaan 20

3526 KS Utrecht

 

06-43006045

info@socialrun.nl

De Socialrun ontvangt geen subsidie en

maakt geen gebruik van fondsen.

 

We zoeken sponsors die intrinsiek

gemotiveerd zijn om onze missie te steunen.

Dankzij sponsoring en donaties kan stichting

Socialrun haar missie verwezenlijken.

100% van de donaties komt ten goede aan

de organisatie van de jaarlijkse Socialrun en

de kleinere side-events gedurende het jaar.

 

 

 

 

S P O N S O R I N G

GELOOF JIJ 
IN ONZE MISSIE?

HOE KUN JIJ 
OF JOUW NETWERK 

ONS STEUNEN? 


