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Resultaten Run for Joyce 2013-2017 

Onderwerp 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal 
hardlo-
pers 

Volwassenen 74 151 In 
ver-
band 
met 
ex-
treem 
weer 
afgelast  

192 129 

Kinderen 27 76 90 81 

Totaal 102 227 282 210 

Spon-
sorkind
jes 

Aantal - - - 15 15 

Netto 
jaarop-
brengst 
in euro 

 4.500 10.000 10.144 16.215 19.340 

Beste-
ding in 
euro  

‘Huize Joyce’ 
China 

4.000 6.000 5.000 5.000 14.650 

Project 
dagbesteding 

- - 4.500 7.000 - 

Sponsorkin-
deren  

- 720 360 3.370 4.350 

Professionali-
sering run & 
Reservering 

500 3.280 - - -  

Stichting 

Sponsormogelijkheden 

Resultaten 2013-2017  



De opbrensten van Run for Joyce komt volledig ten 

goede aan Huize Joyce in China. Dit is een kinder-

tehuis welke door een Nederlands echtpaar is op-

gericht. Het tehuis biedt onderdak, liefde, voeding 

en onderwijs aan gehandicapte weeskinderen. Het 

tehuis bestaat inmiddels ruim 15 jaar. De laatste 

jaren groeit het aantal weeskinderen in Huize Joyce 

hard, inmiddels wordt aan bijna 60 kinderen onder-

dak, de nodige zorg en onderwijs gegeven. De 

noodzaak voor (financiele) ondersteuning is daarom 

groot. 

 

Naast de financiele ondersteuning vanuit de op-

brengsten van de jaarlijkse run helpt Stichting Run 

for Joyce ook stagiares die vanuit Nederland stage 

willen lopen in Huize Joyce. Daarnaast verzorgt 

Stichting Run for Joyce de werving en afhandeling 

van sponsorsouders voor sponsorkindjes in het 

tehuis. 

 

Initiatiefnemer Run for Joyce Niels Visser 

"Ik ben meerdere keren werkzaam geweest onder 

gehandicapte weeskinderen in China. En telkens 

weer werd ik geraakt door deze kinderen die zijn 

achtergelaten  door 

hun vader en moed-

er. Een kind dat net 

zoveel waard is als 

jij en ik, maar om 

wat voor reden dan 

ook verder moet 

leven zonder papa 

en mama." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Run for Joyce 

Missie 

De missie van Stichting Run for Joyce bestaat uit 4 

speerpunten:  

 

1. Aandacht vragen voor de nood onder 

(gehandicapte) weeskinderen.  

2. Mensen stimuleren om in beweging te komen ter 

ondersteuning van Stichting Run for Joyce. 

3. Activiteiten ontplooien om opbrengsten te gene-

reren. 

4. Mensen in diverse leeftijdscategorieën activeren 

om te werken aan hun welzijn en gezondheid. 

 

Visie 

Stichting Run for Joyce gebruikt o.a. hardlopen als 

middel, om ondersteuning te bieden aan 

weeskinderen in nood.  

 

Het leidend motief is: weduwen en wezen bijstaan 

in hun nood (Jakobus 1:27). 

 

Doel Stichting Run for Joyce 

Naast het als hardloper meedoen met de run, kan 

het doel door bedrijven gesteund worden door 

sponsoring. Er zijn verschillende  

mogelijkheden om Run for Joyce te steunen. 

Hierdoor levert u als organisatie een directe  

bijdrage aan meer gerechtigheid in de wereld en 

een betere toekomst voor weeskinderen in nood. 

 

Standaard sponsorpakketten 

1.Hoofdsponsor Bedrag in overleg 

2.Stersponsor € 400,- tot € 750,- 

3.Subsponsor € 250,- tot € 400,- 

4.Vriend  € 75,- tot € 250,- 

 

Specifieke sponsormogelijkheden 

5.Shirtsponsoring  € 350,- 

6.Startnummers lopers  € 500,- 

7.Medaille sponsoring € 400,-  

 

Sponsoring op maat  

Indien er andere ideen zijn voor sponsoring door 

middel van te leveren diensten, producten of  

financiele bijdrage gaan wij daar graag met u over 

in gesprek. 

Sponsormogelijkheden 


