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      Inleiding 

In dit jaarverslag geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 
2018. Met ons verslag willen we als bestuur verantwoording afleggen van het werk van 
RTO in het afgelopen jaar. We willen hiermee niet alleen aan onze ANBI verplichting 
voldoen maar hopen vooral hiermee iedereen die zich bij RTO in de gemeente Oirschot 
betrokken en verbonden voelt, op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze 
organisatie. 

 

 

Doelstelling Stichting Running Team Oirschot (RTO) 

RTO stelt zich ten doel het leven van mensen met de ziekte kanker en hun naasten 
binnen de gemeente Oirschot te veraangenamen en te ondersteunen. Samengevat in 
de slogan: “Running Team Oirschot …in actie voor mensen met kanker”. Samen Sterk. 
RTO wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor mensen en hun naasten, 
in de gemeente Oirschot, die door de ziekte kanker getroffen zijn. RTO legt de nadruk 
op het welzijn en welbevinden van de mens en niet op de ziekte. RTO wil dichtbij zijn. 
RTO kan dit niet alleen. Om de mensen met de ziekte kanker te bereiken en met hen in 
contact te komen, hebben we de hulp van de inwoners van de gemeente Oirschot 
nodig. Door hun ogen en oren, als buur, familielid, collega of kennis komt RTO in 
contact met de mensen die te maken krijgen met de ziekte kanker. 
Onze uitgangspunten zijn: dichtbij de mensen, midden in de samenleving, heldere 
doelen en  transparant in onze bestedingen. We kunnen helaas niets doen aan de 
ziekte zelf maar wel ondersteunen, ontspanning bieden en “er zijn”.  
Bij alles wat RTO onderneemt en aanbiedt zijn de wensen en behoeften van de mensen 
met kanker leidend! RTO werkt aan een goede en constructieve samenwerking met 
andere maatschappelijke organisaties binnen en buiten de gemeente Oirschot. 
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1. Het aanbod van RTO 
RTO heeft als doel mensen met de ziekte kanker en hun naasten in de gemeente Oirschot  
het leven in deze moeilijke fase te veraangenamen. De inwoners van de gemeente Oirschot 
deden dit jaar 199 aanvragen voor een van de mogelijkheden uit het aanbod van RTO. Voor 
een verblijf in het RTO vakantiehuis in Posterholt werden er 56 aanvragen gedaan. In totaal 
hebben 115 gasten kunnen genieten van een welverdiende rustperiode in de prachtige 
omgeving van Posterholt. 
Met de bloemengroet heeft RTO als steun en bemoediging 100 bloemboeketten kunnen 
bezorgen. De massage is 22 keer aangevraagd en de pedicurebehandeling 10 keer. De 
elektrische fietsen werden op verzoek twee keer uitgeleend. Ook heeft RTO  twee keer een 
beroep gedaan op het scootmobielbedrijf Quingo van de familie Moolenaar  uit Eindhoven 
voor de tijdelijke uitleen van een scootmobiel. Twee keer is er een “aanvraag op maat” 
gedaan waarmee RTO een specifieke wens heeft kunnen realiseren. In 2018 is er één 
bijzondere activiteit voor de doelgroep georganiseerd. OTO oldtimers bood een zomerrit aan 
door de Kempen en het Belgisch land van Corsendonk. Vijfentwintig OTO oldtimers en 
chauffeurs hebben op zondag 1 juli 44 RTO passagiers een prachtige en geslaagde dag 
bezorgd. Daarmee hebben in totaal 232 mensen met kanker één of meerdere keren een blijk 
van ondersteuning via RTO mogen ontvangen. 
 
RTO Inloophuis 
Op 23 september 2018 opende wethouder Esther Langens de nieuwe locatie van het 
Inloophuis. RTO is te gast in de Heistal bij buurtvereniging de Heikneuters in hun schitterend 
buurthuis aan de Koningshof nummer 3 te Oirschot. Het was een feestelijke opening waar 
RTO veel gasten en relaties kon begroeten. 
In 2018 heeft RTO 105 personen bij de inloop op de dinsdagochtenden mogen verwelkomen. 
Aan de workshops deden 408 gasten mee, verdeelt over haken en breien 43 keer met 408 
gasten, groendecoratie 4 keer met 80 gasten, kienen een keer met 19 gasten, high tea twee 
keer met 17 deelnemers en een excursie naar museum de fuseliers in Best met 5 
deelnemers. De wandelgroep trekt er elke laatste van de maand op uit. Soms met een paar 
mensen, soms met een grotere groep. De groep start vanaf verschillende locaties en sluit af 
met een kopje koffie met iets lekkers.  

 
2. De vrijwilligers en de financiële ondersteuning van RTO 

Ons aanbod wordt gerealiseerd met de inzet en steun van vele vrijwilligers en de financiële 

ondersteuning vanuit diverse bronnen. Hieronder volgt een korte toelichting op de 

onmisbare inzet van de vrijwilligers en de benodigde financiën. 

Het werk van RTO wordt gedaan door meer dan 40 vrijwilligers, die allemaal een eigen 
bijdrage leveren en verantwoordelijkheid dragen. Veel activiteiten worden uitgevoerd door 
werkgroepen. Er zijn werkgroepen die het aanbod van RTO uitvoeren en verzorgen, zoals de 
werkgroep Aanvragen, werkgroep Vakantiehuis, de werkgroep Inloophuis en de werkgroep 
Bijzondere activiteiten. Voor de inzameling van het benodigde geld zorgen de 
Sponsorwerkgroep, de werkgroep Heidewandeltocht  en de werkgroep Scholenloop. Voor de 
communicatie en pr is er een website beheerder en vrijwilliger communicatie. Het bestuur 
van RTO wordt gevormd door een vijftal vrijwilligers 
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vrijwilligers voor de aanvragen 
De vrijwilligers van de werkgroepen Aanvragen en Vakantiehuis zijn verantwoordelijk voor 
de registratie, beoordeling en de uitvoering van de aanvragen.  
De aanvragen voor de mogelijkheden die RTO biedt, worden op verschillende manieren 

ingediend; via de website, via ingevulde aanvraagformulieren uit de RTO Nieuwsbrief en met 

aanvraagformulieren uit andere uitingen van RTO. De aanvragen worden aan de hand van 

vastgestelde criteria beoordeeld en geregistreerd in een database. Zonodig wordt de 

aanvrager benaderd voor nadere informatie. Bij een afwijzing wordt zowel de aanvrager als 

de persoon waarvoor de aanvraag is gedaan geïnformeerd over de motivatie van de 

afwijzing. De bloemisten, pedicures, masseuse en de RTO vrijwilliger die de uitleen van de 

fietsen en scootmobiel coördineert worden geïnformeerd over de aanvraag en maken een 

afspraak met de persoon waarvoor de aanvraag is gedaan. 

De aanvragen voor het vakantiehuis worden na beoordeling en registratie  

in samenspraak met de betrokkenen besproken en ingepland. De gasten ontvangen een 

welkomspakket en bij aankomst op landgoed Aerwinkel worden de gasten op koffie met 

vlaai getrakteerd. In de schuur staan twee elektrische fietsen ter beschikking.  

Aanvragen op maat zijn specifieke persoonlijke verzoeken en worden met de aanvrager 

besproken. RTO vergoedt de kosten van deze aanvragen tot een door het bestuur 

vastgesteld maximumbedrag. Er worden geen geldbedragen ter beschikking gesteld. 

 
De vrijwilligers inloophuis 
Het Inloophuis werkt met geschoolde vrijwilligers, met een luisterend oor. Ad van Heijst 
onze coördinator is verantwoordelijk voor de opzet en coördinatie van alle activiteiten van 
het Inloophuis en de begeleiding, coaching en scholing van de vrijwilligers/gastvrouwen; 
De gastvrouwen hebben een cursus gevolgd en met externe hulp proberen zij invulling te 
geven aan het “er zijn” voor de gast.  

 
De vrijwilligers Communicatie 

De website beheerder verzorgt het up to date houden van de RTO website en het contact 

met de professionele website ondersteuner. De werkgroepen en de bestuursleden zijn 

verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie en teksten voor de website. Op de 

Facebook pagina van RTO worden nieuwsfeiten en actualiteiten gedeeld. 

De RTO Nieuwsbrief wordt verzorgd door de medewerker communicatie en is dit jaar twee 

keer uitgebracht. De artikelen over RTO activiteiten, bedankjes voor giften en schenken, het 

programma van het Inloophuis, formulieren voor aanvragen en advertenties van sponsoren 

worden door alle werkgroepen en bestuursleden als copy aangeleverd. Enkele vrijwilligers 

zorgen er voor dat de Nieuwsbrief, naast de Huis aan Huis verspreiding, ook op diverse 

locaties in Oirschot en instanties in de omgeving wordt bezorgd.  

Om het activiteitenprogramma van het RTO Inloophuis beter onder de aandacht te brengen 

is het maandprogramma zes keer als advertentie geplaatst in het Oirschots Weekjournaal. 

Daarnaast verscheen er een artikel over de Scholenloop in het Weekjournaal en artikelen 

over de opening van de nieuwe locatie van het Inloophuis in het Weekjournaal en het 

Eindhovens Dagblad. 
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De vrijwilligers van alle werkgroepen komen 3 keer per jaar bij elkaar voor overleg. Hier 
vindt afstemming plaats, kunnen vragen worden behandeld, ideeën en wensen worden 
uitgewisseld en nieuwe activiteiten besproken. Het bestuur legt jaarlijks tijdens een van deze 
bijeenkomsten verantwoording aan de vrijwilligers af over de financiële situatie.  
 
De vrijwilligers financiën 
De benodigde financiële middelen worden ingezameld door de Sponsorwerkgroep, de 
werkgroep Heidewandeltocht en de werkgroep Scholenloop  
De werkgroep sponsoring bezocht dit jaar 120 lokale bedrijven en instellingen met het 
verzoek om RTO te sponsoren. RTO heeft daarvoor een sponsormenu opgesteld. Dit menu 
varieert van de club van 100, vakantiehuissponsor tot een advertentie in de RTO 
Nieuwsbrief. De Reina’s Scholenloop vond dit jaar op 4 oktober plaats op basisschool De 
Beerse in Oostelbeers. Twee weken voor de loop is een presentatie over de ziekte kanker 
gegeven. De kinderen gaan op pad om zoveel mogelijk donateurs te vinden. Het was een 
geslaagd festijn met enthousiaste leerlingen, ouders, opa’s en oma’s en leerkrachten en 
fantastische opbrengst. Een filmpje van deze activiteit staat op de site van RTO.  
 
Vrijwilligersinzet bij bijzondere activiteiten  
Op 3 november verzorgde RTO op de jubileumavond van het Kempenhorst college de 
garderobe. De opbrengst was bestemd voor RTO.  
In de winkel van de Jumbo hangt een speciale RTO statiegeld bus. Klanten van de Jumbo 
hebben met hun statiegeld bonnen € 5.122 bij elkaar gebracht. Op facebook kunnen de 
klanten van Jumbo zien wat hun aan RTO ter beschikking gestelde statiegeldbonnen hebben 
opgeleverd.  
RTO kan ook nog een beroep doen op vrijwilligers die een speciale bijdrage willen leveren bij 
de uitvoering van een activiteit. Voorbeelden hiervan zijn de gastlopers bij de Scholenloop 
en vrijwilligers met een onderwijsachtergrond die als onderdeel van de Scholenloop helpen 
bij de presentatie over kanker op de scholen.  
 
Versterking onderlinge band vrijwilligers 
Om de onderlinge band te versterken zijn er door twee vrijwilligers enkele wandelingen in 
het buitengebied van Oirschot georganiseerd.  Daarnaast vond er op zondag 10 juni een 
vrijwilligersdag plaats. Een werkgroep organiseerde een fietstocht in de omgeving van 
Oirschot en na afloop was er een hapje en drankje. Burgemeester Judith Keijzers was bij de 
start aanwezig en liet zich uitgebreid door de vrijwielers informeren over het werk van RTO.   
 
Vrijwilligers Bestuur 
Het bestuur, allen onbetaalde vrijwilligers, bestond in 2018 uit 5 leden: een voorzitter, 
penningmeester en secretaris, een lid met als extra taak de interne en externe 
communicatie,  een lid met als extra taak de coördinatie van het Inloophuis en een 
bestuurslid met als extra taak de coördinatie van het sponsorwerk. De bestuursleden zijn 9 
keer in een bestuursvergadering bij elkaar gekomen. 
De leden van het bestuur zijn: 

• Erik van Ingen, voorzitter 
• Marcel Kelders, penningmeester 
• Emelie Linmans, secretaresse 
• Arja Oerlemans, communicatie en pr 
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• Hans Mutsaers, contactpersoon Inloophuis 
• Wim van Genechten, contactpersoon sponsorwerkgroep 

Er waren in 2018 geen mutaties.  Zowel Emelie Linmans als Marcel Kelders hebben te 
kennen gegeven in 2019 hun bestuursfunctie te willen beëindigen. Het bestuur is eind 2018 
al op zoek gegaan naar invulling van de op handen zijnde vacatures. 
 

3. De financiële ondersteuning van RTO 
De continuïteit van het aanbod van RTO staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende 

financiële middelen. RTO is afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de bewoners en 

bedrijven uit Oirschot.  In 2018 is een bedrag van € 69.180 binnengekomen en voor € 44.575 

aan kosten gemaakt. Hier onder geven we een kort overzicht van onze belangrijkste bronnen 

van inkomsten: 

De club van 100 bestond dit jaar uit 116 deelnemers met een bedrag van € 11.600. De 

vakantieweek in Posterholt werd gesponsord voor € 1550 en de advertenties in de RTO 

Nieuwsbrief brachten € 4.100 op. De kinderen van basisschool De Beerse liepen € 11.300 bij 

elkaar. De deelnemers aan de Heidewandeltocht op 8 april wandelden voor een bedrag van  

€ 3.845. De doelgroep blijkt in toenemende mate een bron van inkomsten te worden: de  

collecten voor RTO bij uitvaarten bedroegen € 3.840. De statiegeld bus bij de Jumbo leverde 

een opbrengst van € 5.122. Dit jaar besloot het bestuur van de Mr. Pieter van Kollenburg 

stichting om de stichting op te heffen. Van het restant geld ontving RTO een bedrag van  

€ 3.000.  Dit jaar werd de Rabo Clubkas Actie twee keer gehouden. RTO kreeg beide keren de 

meeste stemmen. In totaal ontving RTO € 5.500. In het kader van het 20-jarig jubileum 

organiseerde Roche op 27 mei een Obstacle Run. Het inschrijfgeld werd geschonken aan 

RTO, het Bijna Thuis Huis en het IVN. Ook NH1816 Verzekeringen leverde een financiële 

bijdrage. RTO ontving van Roche en NH1816 een bedrag van € 3.376. In 2018 bestond de 

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 175 jaar. Onder het motto ‘Notaris, met 

recht het mooiste beroep!’ werden tal van bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. 

Wedemeijer Marks Netwerk Notarissen doneerde in de maand november voor iedere 

notariële akte die werd getekend een bedrag van € 10,00 aan RTO. Op 4 december heeft 

RTO een cheque in ontvangst mogen nemen van € 2.260.  

RTO was dit jaar een van de 6 goede doelen van de Soepwandelingen en heeft een cheque in 

ontvangst mogen nemen van € 1.250. De Soepwandeling is een bijzonder geslaagd initiatief 

dat gemeenschapszin, gezondheid en goede doelen met elkaar verbindt. Op 3 november 

verzorgde RTO op de jubileumavond van het Kempenhorst College de garderobe. De 

opbrengst was bestemd voor RTO.  Op zondag 4 november werd bij de kapel van de Heilig 

Eik de jaarlijkse Hubertus dag gevierd. De opbrengst van de vrijwillige bijdrage van de 

bezoekers kwam geheel ten goede aan RTO. Het ging om een bedrag van € 1.269. 

 

Het jaar 2018 was voor de inkomsten een bijzonder jaar. De inkomsten waren beduidend 

hoger in vergelijking met de voorgaande jaren. De oorzaken liggen in de zeer hoge opbrengst 

van de Scholenloop en bijzondere giften zoals de bijdrage van de Mr. Pieter van Kollenburg 

stichting, de Rabo Clubkas Actie (twee maal), de actie van het notariskantoor en de gift van 

Roche/NH1816. Voor verdere details over de inkomsten en uitgaven verwijzen we naar de 

financiële jaarverslag op de RTO site. 
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4. Nawoord bestuur 

Ook in 2018 hebben we weer laten zien dat RTO een organisatie is van de inwoners van de 

gemeente Oirschot voor de inwoners in de gemeente. Zonder de inspanning van veel 

mensen uit de gemeente Oirschot hadden we dit niet kunnen realiseren. We hebben veel 

mensen die op een of andere manier met de ziekte kanker te maken hebben of hebben 

gehad blij kunnen maken met een bloemetje, een paar dagen in ons vakantiehuis, een ander 

aanbod van RTO of mogen ontmoeten in het Inloophuis. Onze vrijwilligers krijgen veel 

voldoening en waardering van hun inzet voor het werk van RTO. Veel mensen uit de 

gemeente Oirschot hebben een aanvraag gedaan voor hun partner, een familielid, collega, 

buur of als verzorgende voor een client. De mensen die gebruik hebben gemaakt van het 

aanbod van RTO  vormen een belangrijke ambassadeur. Zij kunnen als geen ander “het 

verhaal” van RTO vertellen en uitdragen. Ook zorgaanbieders als huisartsen, 

thuiszorginstellingen en ziekenhuizen hebben RTO onder de aandacht gebracht. Veel 

mensen en bedrijven hebben ons financieel ondersteund.  

De vele reacties van mensen uit de gemeente Oirschot sterken ons in de mening dat RTO 

een groot draagvlak heeft en er veel waardering is voor haar werk. Het was in 2018 weer 

hartverwarmend om deze verbindende rol te kunnen vervullen en de gemeenschap te 

helpen versterken. 

 

 

 

Bestuur RTO 

mei 2019 


