Activiteitenverslag Turfrunners
2021
Inleiding
Dit activiteitenverslag beschrijft onze inspanningen voor het goede doel, de Stichting Roparun. Deelname aan de
Roparun is de laatste activiteit van het “Roparunjaar”. Na de vakantieperiode, vanaf 1 september beginnen we
met de voorbereidingen voor de volgende Roparuneditie. We zijn voor dit verslag uitgegaan van de periode van 1
januari t/m 31 augustus 2021. Deze periode loopt gelijk aan ons boekjaar en aan de activiteiten van de Stichting
Roparun.
Verslag per activiteit
Om geld in te zamelen worden diverse acties georganiseerd.
Door corona zijn in de aanloop naar de Roparun 2021 diverse activiteiten afgelast of uitgesteld. Ook is er geen
doorkomst Roparun Dalen tijdens het Pinksterweekend 2021.
Van de uitgevoerde activiteiten geven we per activiteit een kort verslag. De financiële verantwoording is terug te
vinden in ons financieel jaarverslag 2021.

Verkoop paaseitjes

Online bingo

Een leuke nieuwe actie, bedacht om toch in tijden van
corona geld in te kunnen zamelen voor het goede
doel.
Alle teamleden hebben via een intekenlijst hun eigen
netwerk benaderd voor de verkoop van paaseitjes.
Het plan is deze actie komend jaar uit te breiden door
meer smaken paaseitjes aan te bieden.

Vanwege het ontbreken van
sponsoren, (door coronacrisis
is er met de lokale middenstand
afgesproken niet te vragen om
sponsoring dit jaar) en door te
weinig aanmeldingen voor het
evenement, was het niet
verantwoord deze actie te laten doorgaan. In
verhouding moesten er te veel kosten gemaakt
worden t.o.v. het bedrag wat zou overblijven voor
het goede doel.

Dauwtrappen
Een nieuwe activiteit, die voor het eerst tijdens Hemelvaartsdag 2020
uitgevoerd zou worden met een gezamenlijk ontbijt voor alle deelnemers.
Door corona is deze activiteit in aangepaste vorm georganiseerd.
Deelnemers starten in verschillende tijdsblokken en worden verdeeld
over 4 verschillende routes om de onderlinge afstand te bewaren.
Deelnemers verzorgen zelf hun versnaperingen. Een mooie actie,
die goed is ontvangen. Maar liefst 67 deelnemers zijn in alle vroegte in kleine groepjes, verdeeld over 4
routes, op pad gegaan. Na afloop heeft iedere deelnemer een gesponsorde, bronzen medaille ontvangen.

Foto-impressie Dauwtrappen

Virtuele Roparun Pinksteren 2021
Ook dit is een nieuwe actie.
Als team de Turfrunners hebben we besloten tijdens het pinksterweekend een halve
Roparun te lopen. De andere helft lopen we tijdens het Roparun-evenement
2-3 oktober in Landgraaf.
Ons doel was 280 km lopen, en de overige 280 km gesponsord te krijgen.
Hiervoor hebben we in samenwerking met Runnersworld Hoogeveen een sponsoractie opgezet.
Deelnemers gaven vooraf het te verwachten aantal kilometers op en hebben in hun eigen omgeving deze
kilometers gelopen tijdens het pinksterweekend. Na afloop stuurden de deelnemers een foto van hun
tijd en kilometers via mail of onze facebookpagina. Vervolgens konden de deelnemers een functioneel
hardloopshirt ophalen bij Runnersworld Hoogeveen als dank voor hun deelname.
Het resultaat van deze actie was geweldig. Wij hoopten een halve Roparun, 280 km, gesponsord te
krijgen tijdens het Pinksterweekend. Het zijn ruim 700 kilometers geworden, gelopen door 58
deelnemers!

Alternatieve Roparun
Na het afgelasten van de Roparun in 2020, en het verplaatsen van de Roparun 2021 naar het weekend
van 2-3 oktober 2021, hebben wij besloten dit Pinksterweekend een alternatieve Roparun te lopen.
Als team hebben we 280 km gelopen, in iets meer dan 24 uur!
Op zaterdag 16.00 uur is team A gestart met hun eerste etappe.
Deze etappe voerde o.a. door Sleen, waar we aangemoedigd
werden door Roparunteam Sleen4Life. In totaal zijn er 3 mooie routes uitgezet,
die zowel door team A als team B zijn gelopen. Alle routes zijn gestart
en gefinisht vanaf het bedrijventerrein in Dalen. Tussen de wissels door waren er heerlijke
pannenkoeken en andere lekkernijen, waarna iedereen lekker thuis in zijn eigen bed kon slapen.
Tijdens onze 24-uurs loop is er voldoende media-aandacht geweest, van lokale nieuwssites tot de
regionale zender RTV Drenthe. Ook het promoteam en motorteam van de Roparun zijn langs geweest.
Zondagmiddag om 17.00 uur is er op gepaste afstand afgesloten met een lekker broodje hamburger,
waarna ieder teamlid moe maar voldaan huiswaarts is gegaan.
Dit was een mooie generale voor de run in oktober!

Lotenverkoop stichting Roparun
De lotenverkoop is een verplichting bij deelname aan de Roparun. Elk team moet 1000 loten afnemen. Deze
loten kosten EUR 2,50 per stuk. Elk teamlid krijgt 2 boekjes van 50 loten om door te verkopen aan familie,
vrienden, collega’s, enz.
De trekking van de loterij vindt plaats op 26 mei 2021 en op
5 juni 2021 volgt de bekendmaking van de prijswinnaars.
Er is een prijs gevallen op een door de Turfrunners verkocht lot!

Zomerzonnewendewandeling
Weer een nieuwe activiteit. Na het succes van Dauwtrappen, is er
nu de zomerzonnewendewandeling. Deze wandeling werd
georganiseerd in het weekend rond de langste dag van het jaar, op
19 juni 2021.
Deelnemers konden tijdens de 7,5 kilometer lange wandeltocht ervaren,
wat er om hen heen verandert als de dag geleidelijk aan
plaats maakt voor de nacht. Deze tocht was alleen te lopen of als koppel of met vrienden/vriendinnenclub of zelfs als sportploeg. De tocht was zeker goed te wandelen met het hele
gezin. Hoe spannend wat het om, samen met ouders/verzorgers, de wandeling te maken in
de schemering en duisternis, met alleen een zaklamp bij je en het licht van de (bijna) volle
maan.
Met 74 deelnemers was ook dit een geslaagde activiteit, die vervolg gaat krijgen in
december 2021, rondom de kortste dag van het jaar, en dan als
Winterzonnewendewandeling.

Ik wandel de 12
Wandelen het hele jaar rond, 12 verschillende wandelingen in 12 verschillende
provincies gedurende12 maanden. Er is een route van 12 km en 24 km in elke
provincie. Bij elke wandeling ontvangt de deelnemer een herinneringslint van de provincie en als men aan alle
12 wandelingen heeft meegedaan, ontvangt de deelnemer een pin
Vanaf januari 2021 kunnen deelnemers virtueel meedoen aan de wandelingen. Ze ontvangen de route als gpxbestand en op papier. Vanaf juni 2021 wordt er elke maand in een provincie een wandeldag georganiseerd. De
wandeldag voor Drenthe, georganiseerd door de Turfruners, zal plaatsvinden in februari 2022.
Meer informatie via: www.ikwandelde12.nl

