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SAMENVATTING 
In het meerjarenbeleidplan 2022-2026 met als doel: de participatie van sporters met een beperking 
structureel vergroten en gelijkwaardig maken aan die van sporters zonder beperking en dat in 2030. 
Het plan is een antwoord op de bewegingsarmoede van de 1,7 miljoen sporters met een beperking, 
of liever gezegd: het bevordert hun gezondheid.  
 
Leidend is onze visie dat investeren in sport en bewegen voor mensen met een beperking ook 
investeren is in een gezonde en energieke samenleving. Elke euro die is geïnvesteerd in sport en 
bewegen heeft een ROI van 2,5. En als het gaat om sport en bewegen voor mensen met een 
beperking zelfs een ROI van 4,5. Dit gegeven maakt onze opdracht vanzelfsprekend: meedoen = 
winnen. Daarom maken wij sport eerlijk voor iedereen! 
 
Want sport is nog niet eerlijk. Bij mensen zonder handicap is de sportparticipatie 60 procent. En 10 
procent van Nederland – 1,7 miljoen mensen met een matige tot zware beperking – is vér verwijderd 
van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid: hun gemiddelde sportparticipatie blijft al jaren steken op 
34 procent, tijdens de coronaperiode zelfs 25 procent.  
 
Sport is nog niet gelijkwaardig. Toch stelt een VN-verdrag dat mensen met een beperking naar eigen 
wens en vermogen moeten kunnen deelnemen aan de samenleving, net als ieder ander. De 
verantwoordelijkheid voor sport moet geregeld zijn, landelijk, provinciaal en lokaal. De kwaliteit en 
de organisatie van sport en bewegen moeten solide zijn, ook voor de anders georganiseerde sport. 
 
Sport is nog niet rechtvaardig. Er is nu geen gelijke kans om gelijkwaardig aan de startstreep te 
verschijnen. Voordat er ook maar een sportieve uitdaging kan worden aangaan, is er de confrontatie 
met complexe, vooral maatschappelijke barrières: overheidsregels en cumulatie van regels voor 
financiële tegemoetkoming maken sport of bewegen bijna onmogelijk.  

De sporter met een beperking ís niet beperkt, maar wórdt beperkt. Sport of bewegen met een 
beperking is een obstakelrace waarbij iedere volgende barrière hoger en complexer wordt. Maak 
sport en bewegen voor onze doelgroep  eerlijk door aandacht en middelen evenredig te verdelen. 
 
Beleid 2022-2026 

Als we de bewegingsarmoede onder de mensen met een beperking willen bestrijden, dan ligt de 
oplossing in sport en bewegen. Het allerbelangrijkste is het plezier dat mensen erdoor ervaren. Prof. 
dr. Erik Scherder spreekt niet meer over ‘bewegingsarmoede’ maar over ‘gezondheidsbescherming’. 
En dat zijn de twee kanten van de medaille: sport als doel en sport als middel.  

Onze oproep aan de politiek is simpel: zorg voor én zelfregie én rechten; samen in een sportwet. 
Regel inclusieve sport en geef keuzevrijheid: hoe, wanneer en met wie je wilt sporten of bewegen. 
Dit is de ultieme vorm van inclusie; gelijkwaardigheid. De sportwet moeten oplossingen bieden en 
meerkosten wegnemen van de obstakelrace. Alle barrières vóór de startstreep, vóórdat je kunt 
sporten en bewegen moeten worden opgelost. (invoegen illustratie) 

 
In de landelijke politiek is er nauwelijks aandacht voor sport en bewegen. De 1,7 miljoen mensen met 
een beperking worden meegenomen bij begrippen als ‘inclusief sporten’, samen met doelgroepen 
jeugd, volwassenen en ouderen. Zo ontstaan versnippering en gebrek aan focus. 1,7 Miljoen mensen 
met een beperking verdienen als focusgroep geclassificeerd te worden. Separaat, niet als onderdeel 
van de bestaande kerngroepen of inclusie.  
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De afgelopen twee decennia vormen het bewijs voor onze stelling. Sport en bewegen, ook recreatief 
en dicht bij huis, staan op achterstand of worden gewoonweg vergeten, ondanks goede initiatieven 
van de sportbranche, organisatorische integratie en successen in de topsport. En dat terwijl de 
grootste winst te behalen valt bij de groep inactieven, twee derde van die 1,7 miljoen mensen. 
 
De 1,7 miljoen ia in drie groepen te verdelen: een derde is actief in sport; een derde wíl wel maar kán 
(nog) niet sporten; een derde wil nooit sporten. De impact van de eerste en tweede groep – samen 
66 procent, ruim 1 miljoen mensen – heeft een maatschappelijk bereik van wellicht 3 miljoen 
mensen. De groep is sterk afhankelijk van de (in)directe omgeving: partners, ouders, familieleden, 
vrienden, begeleiders, mantelzorgers, hulpverleners en bestuurders. Wij reduceren mogelijk ook de 
rol van die omgeving door voor mensen met een beperking de zelfregie te verhogen.  
 
Missie 2030  

Eén private en particuliere beweging die aandacht en middelen eerlijk willen toe kennen. Die zorgt 
dat in 2030 een gelijkwaardige sportparticipatie is bereikt voor mensen met een beperking. En zo in 
2030 zelfregie en gezondheidsbescherming vanzelfsprekend zijn. De stakeholders zijn: sport, zorg, 
landelijk, provinciaal, lokaal, georganiseerd, ongeorganiseerd, onderwijs, overheden, 
maatschappelijke participatie, mobiliteit, opleidingen, buurtsportcoaches, sportbonden, 
revalidatiecentra en de partners van Fonds Gehandicaptensport. 
 
In de komende beleidsperiode organiseren wij periodiek Missie 2030 rond de vijf 
oplossingsrichtingen en zo inzichten, ideeën en oplossingen dichterbij brengen. Vanuit de overtuiging 
dat deze gelijkwaardige participatie belangrijk is voor gezondheid en zelfstandigheid én drempels kan 
wegnemen. Alle stakeholders samen maken één vuist en geven vijf oplossingsrichtingen vorm:  
 
1. Landelijk. Alle mensen met een beperking zijn bekend zijn met de mogelijkheden van sporten. Dit 
geldt ook voor hun directe en indirecte omgeving. Bereik van de doelgroep, bijvoorbeeld door een 
langlopende, landelijke campagne is essentieel en urgent. De doelstelling is de bekendheid van het 
platform Uniek Sporten te vergroten en sport en bewegen te stimuleren. 

2. Regionaal of lokaal. Samenwerkende gemeenten zetten meer en gerichter buurtsportcoaches 
inzetten. 

 
3. Landelijk. Sporthulpmiddelen bereikbaar en beschikbaar. De realisatie van één loket voor de 
verstrekking van hulpmiddelen zo spoedig mogelijk geregeld. 

4. Landelijk. Gelijkwaardige aandacht en middelen bij de (anders) georganiseerde sport. Het specifiek 
opleiden van het sporttechnisch kader. Lokale sportmaatjes moeten vanzelfsprekend zijn. 

5. Landelijk, regionaal en lokaal. Een vervoersoplossing naar de sportlocatie vv., zonder oponthoud, 
adequaat en zonder extra kosten. 

Samenwerking en onafhankelijkheid 

Fonds Gehandicaptensport is en blijft onafhankelijk. Met Missie 2030 zoeken wij nadrukkelijk de 
samenwerking met alle stakeholders in de sport. De samenwerking met de georganiseerde sport en 
het Ministerie van VWS is en blijft belangrijk. Hetzelfde geldt voor de maatschappelijke organisaties 
in de sport en de anders georganiseerde sport. Door samen kennis, ervaring en resources te delen, 
investeren wij in Missie 2030 en wordt de samenleving beloond met een gezonde en vitale generatie 
die nu al kennismaakt met sport en bewegen. Met de focus op het platform Uniek Sporten bedienen 
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we de doelgroep van mensen met een beperking intensiever en structureler, waarbij onze ambitie is 
‘dat een beperking geen beperking hoeft te zijn’. 

In de komende beleidsperiode zullen wij nieuwe wegen en doelgroepen betrekken bij fundraising en 
structurele inkomensstromen genereren. Daarbij zal het veranderpad 4 (innovatie, uit de Theory of 
Change) mogelijkheden bieden, zoals het aantrekken van fairsharepartners uit de technologie.  
 
We geven onze ambities en werkzaamheden verder vorm in de roadmap; deze globale planning zal 
de monitoring en de kwaliteit ten goede komen en ook de meetbaarheid van de resultaten. De 
vooruitgang en impact van de belangrijkste KPI’s worden inzichtelijk gemaakt en regelmatig gedeeld 
met de relevante stakeholders. Eisen voor organisatiestructuur en -onderdelen, investeringsbeleid en 
impactverantwoording worden afgestemd op de omvang van de organisatie. Dat is niet altijd 
eenvoudig. Om onze ambities te realiseren, is het noodzakelijk het duurzame resultaat van de 
organisatie te waarborgen of te verbeteren, en maatschappelijk te verantwoorden.  
 
Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport 
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VISIE, MISSIE EN AMBITIE 
Visie        : Investeren in sport en bewegen voor mensen met een beperking is investeren in een  
                  gezonde en energieke samenleving. Iedereen is daarbij gebaat.  
Missie     : Het draait bij ons om sport en mogelijkheden. Wij zorgen dat het kan. 
Ambitie  : Sport en bewegen voor mensen met een beperking is in 2030 vanzelfsprekend.  
 
LEIDERSCHAP 
De overtreffende trap van inclusie is zelfregie. Wij noemen dat uniek sporten; sporten voor iedereen, 
altijd en overal. Het betreft een werkwoord en tegelijkertijd de eigennaam van het platform Uniek 
Sporten. Zo denken en spreken over sporten en bewegen, gaat verder dan je houden aan de huidige 
ethische moraal. Voor ons geen namen die aangeven wat je ‘mankeert’. Ons onderscheidend 
vermogen hebben wij voor Fonds Gehandicaptensport als volgt gedefinieerd: 
 
Who 
Nederland sportland. We hebben het allemaal met de paplepel ingegoten gekregen: sporten is niet 
alleen gezond, maar vooral ook leuk en sociaal. Wij Nederlanders weten niet anders. We hebben de 
hoogste gelijkwaardige sportparticipatie van Europa, en een top 10-ambitie op de Olympische en de 
Paralympische Spelen. Een klein land met de meeste vrijwilligers ter wereld. We willen allemaal 
sporten of bewegen en houden van ‘de derde helft’. Wij eten, drinken en dromen sport. Wij zijn 
sport. 
 
Why 
Investeren in sport en bewegen is investeren in een gezonde en energieke samenleving. Iedereen is 
daarbij gebaat. Tel daarbij op: iedere in sport geïnvesteerde euro heeft een ROI van 2,5; voor sport 
en bewegen door mensen met een beperking zelfs een ROI van 4,5. In Nederland zijn er 1,7 miljoen 
mensen met een matige tot zware beperking. Van deze groep houdt, net als andere Nederlanders, 60 
procent ook van sport: ruim 1 miljoen mensen met een beperking. Sport is niet alleen plezier, maar 
ook een voorwaarde om je fysiek en mentaal sterker en daardoor gelukkiger te maken. Sport helpt je 
om de uitdagingen in het leven het hoofd te bieden. Sport en bewegen moeten vanzelfsprekend zijn; 
niemand zou barrières moeten ervaren om eraan mee te doen. Daarom staan wij voor 
gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.  
 
How 
Het draait bij ons om de mogelijkheden. Wij zorgen dat het kan door sport mogelijk te maken en 
impact te leveren. Voor iedereen, overal en altijd. Door drempels weg te nemen, ongeacht je niveau 
of ervaring, je persoonlijke situatie of afkomst. Sport is toegankelijk, letterlijk en figuurlijk, door de 
sportparticipatie op gelijkwaardig niveau te krijgen. En jij beslist hoe, waar, wanneer en met wie je 
wilt sporten. In een inclusieve wereld hebben mensen wat te kiezen en heb je zelf de regie over je 
keuzes. Voor de overtreffende trap van inclusie is er een werkwoord: uniek sporten. 
 
What 
Fonds Gehandicaptensport inspireert, faciliteert, helpt en gidst individuen, spelers of het hele team. 
Zo heeft iedereen voordeel en plezier bij sport en bewegen. Voor, tijdens en na het spel zijn er 
sociale toegankelijkheid, een oprechte sfeer en vriendschap. Voor jou, voor iedereen, overal en altijd. 
Of je nu ervaren of onervaren bent, en zonder dat je je anders hoeft te voelen of voor te doen. 
Daarbij helpen wij elkaar een handje. Zoals de ervaren spelers in het team de nieuwe spelers op 
sleeptouw nemen. Dat is uniek sporten.  
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DE OMVANG VAN DE DOELGROEP EN DE SITUATIE 
De exacte omvang van de doelgroep mensen met een beperking is lastig vast te stellen, deels door 
het gebruik van verschillende definities en het ontbreken van centrale registratie (privacy). De cijfers 
blijven daardoor schattingen. Dat verklaart waarom verschillende onderzoeken ook uiteenlopende 
cijfers laten zien. Lichamelijke beperkingen nemen toe met de leeftijd. Verder hebben over het 
algemeen meer vrouwen dan mannen een matige of ernstige lichamelijke beperking.  
 
Uit de Sportdeelname Index van Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF blijkt dat de sportdeelname 
van alle mensen met een handicap in april 2022 48% bedroeg. Dat is inclusief mensen met een lichte 
beperking die makkelijker kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Fonds 
Gehandicaptensport hanteert de definitie van 10 procent: er zijn 1,7 miljoen mensen met een matige 
tot zware beperking. Zij kunnen globaal in drie groepen verdeeld worden: een derde is actief in de 
sport; een derde wil wel, maar sport nog niet; een derde wil nooit sporten.  
 
Het is onze missie om de sportparticipatie gelijk te maken aan het niveau van mensen zonder 
beperking. Wij realiseren ons ook dat de groep sterk afhankelijk is van de (in)directe omgeving: 
partners, ouders, andere familieleden, vrienden, begeleiders, mantelzorgers, hulpverleners en 
bestuurders. Door het vergroten van de zelfregie reduceert de rol van die omgeving. 

IMPACT 2022-2026 

Met de impact sluiten we aan op de sustainable development goals 3 en 10, goede gezondheid en 
welzijn; ongelijkheid verminderen. Ook dragen we bij aan 8 en 17: eerlijk werk en economische groei; 
partnerschap. De impact op deze gebieden nemen we mee in onze partnerships. De impact wordt 
zichtbaar in onze resultaten. 

 

 
 
De twee kanten van de medaille; Theory of change en Theory of business 

 

 



 

8 
 

 
 
Theory of Change 
Met de Theory of Change (ToC) worden de activiteiten en de korte-, middellange- en lange-
termijnveranderingen die hierdoor (gaan) ontstaan expliciet gemaakt en onderbouwd op basis van 
reeds bestaand bewijs. Het maakt inzichtelijk welke aannames, randvoorwaarden en eventuele 
risico’s bestaan die het bereiken van de lange-termijn-impactdoelstelling zouden kunnen 
verhinderen.  
 
Om de doelstelling te realiseren zijn binnen de ToC vier veranderpaden benoemd:  
1. De samenleving denkt inclusief zonder vooroordelen. 
2. Maatschappelijk emanciperen van de doelgroep. 
3. Mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen. 
4. Stimuleren en benutten van innovatie. 
 
De doelstelling om de gelijkwaardige sportparticipatie te realiseren, is voor ons als organisatie alléén 
te groot. Daarom werken wij graag samen met de vele kwalitatieve partijen in Nederland die 
(deel)oplossingen aanbieden. Samenwerken met andere organisaties en de landelijke, regionale of 
lokale overheid is aan de orde van de dag in de gezondheidszorg en het sociaal-maatschappelijk 
domein. Complexe domeinen, waarin ‘ketenpartners’ en ‘samenwerken’ veelgebruikte termen zijn. 
Professioneel samenwerken vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Professioneel 
samenwerken (in de keten) is echt een vak.  
 
Daarnaast is er aandacht voor (corporate) bedrijven en partijen voor maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Ook wat betreft gebieden als: armoede en ongelijkheid in de samenleving; gezondheid 
en preventie; leven na of met een chronische ziekte. Uniek Sporten besteedt met verhalen over MS, 
diabetes en PTSS daar al aandacht aan. Daarom is onze strategie ook gericht op de twee zijden van 
de medaille: sport en bewegen als doel en als middel. De keuze om samenwerkingsverbanden te 
inventariseren, te onderzoeken en uiteindelijk aan te gaan, is gemaakt om te kunnen inspelen op 
toekomstige kansen en bedreigingen. Uniek Sporten is dé centrale plek voor sporten en bewegen. En 
uiteraard als onderdeel van de ToC.  
 
Theory of Business 
Hoewel in Nederland de levensstandaard hoog is en de inkomensverschillen relatief bescheiden zijn, 
zijn er zeer grote verschillen in gezondheid en levensverwachting die samenhangen met 
sociaaleconomische ongelijkheden. In het licht van een ‘pandemie’ van inactiviteit en overgewicht, 
die hoogstwaarschijnlijk wordt verergerd door de COVID-19-crisis, is er een dringende noodzaak voor 
het volksgezondheidsbeleid om de inspanningen van een gezonde levensstijl te bevorderen, met 
name voor lager opgeleiden en lagere-inkomensgroepen. Het onderzoek Sport als medicijn voor 
gezondheid en gezondheidsongelijkheid van sporteconoom Willem de Boer geeft aan dat 
gelijkwaardige sportparticipatie een preventief medicijn kan zijn voor het verbeteren van de 
gezondheid en het verminderen van sociaaleconomische ongezondheid.  
 
ROADMAP/THEORY OF ACTION – VAN STRATEGIE NAAR OPERATIONELE DOELEN 
De veranderpaden in de Theory of Action starten bij de activiteit; via effect, output en impact 
realiseren ze uiteindelijk de outcome. In het volgende schema zijn de veranderpaden en de beoogde 
outcome naast elkaar geplaatst: 
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Veranderpad Outcome 
1. De samenleving denkt inclusief zonder  
    vooroordelen. 

1. Een nieuwe generatie als  
    ambassadeurs/vrijwilligers van de toekomst. 

2. Maatschappelijk emanciperen van de 
    doelgroep. 

2. Sporters met een beperking zijn sterker,  
    geëmancipeerder en hebben een volwaardige 
    plek in de maatschappij. 

3. Mensen met een beperking kunnen sporten  
    en bewegen. 

3. Mensen met een beperking sporten en  
    bewegen even vaak als mensen zonder een  
    beperking. 

4. Stimuleren en benutten van innovatie. 4. Innovatieve oplossingen voor concrete sport- 
    gerelateerde uitdagingen of  
    maatschappelijke veranderingen. 

 
BELANGENBEHARTIGING  
Een mix van belangenbehartiging, stakeholder- en reputatiemanagement zien wij als een strategisch 
middel. Onze organisatie speelt ermee in op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, die 
voortkomen uit politiek-maatschappelijke veranderingen, publieke meningsvorming 
en politieke besluitvorming. Ook richting media en uiteraard sport en bewegen. 
 
Politiek 
De huidige situatie rond sporten en bewegen voor mensen met een beperking is té vrijblijvend. De 
(langetermijn)ontwikkeling van het voorstel om een Sportwet te ontwikkelen zou meer 
rechtsgelijkheid en gelijkwaardigheid creëren: erkenning van de kerngroep sporters met een 
beperking, die daarmee ook de gelijkwaardige aandacht en de nodigde middelen krijgen.  

 
Media  
Ook voor de aandacht in de media geldt een gelijkwaardige verdeling van aandacht en middelen. En 
een oproep voor de sportbranche en de collega’s: laten we versnippering in de media tegengaan 
door gezamenlijke campagnevoering te ontwikkelen.  
 
Sport 
Samen met NOC*NSF ontwikkelen wij de Sportdeelname Index voor de gehandicaptensport in 
Nederland. De start was in januari 2022. De resultaten van de vorderingen én de uitdagingen die er 
tot 2030 nog zijn, zijn tweemaal per jaar beschikbaar.  
 

GELIJKWAARDIGE SPORTPARTICIPATIE 
Om tot een gelijkwaardige sportparticipatie te komen, moet de branche één beweging formuleren. 
Dit kunnen we niet alleen. Een samenwerking met commerciële aanbieders is niet direct uitgesloten. 
De samenwerking met de buurtsportcoaches moet gestimuleerd worden. Hieronder schetsen wij 
deze ontwikkelingen, die van groot belang kunnen zijn voor het realiseren van onze impact.  
 
Uniek Sporten  
Het platform Uniek Sporten levert directe impact voor de doelgroep. Het platform biedt alles rond 
sport en bewegen voor mensen met een beperking. Het is een methodiek en een infrastructuur met 
voor ieder obstakel een oplossing. 
 
Uniek Sporten, professioneel  
Onder de combinatiefunctionarissen of buurtsportcoaches onderkennen wij een hoog verloop, een 
structureel gebrek aan capaciteit en een sterk wisselend niveau van kennis over sporten en bewegen 
voor mensen met een beperking. Van de buurtsportcoaches wordt 81 procent wordt ingezet voor 
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sport en bewegen. Van de beschikbare tijd wordt 6,7 procent besteed aan sporten en bewegen voor 
mensen met een beperking (Mulier Instituut, 2019). Om onze doelstelling te realiseren, zijn er meer 
buurtsportcoaches nodig die structureel tijd besteden aan sport en bewegen met een beperking. De 
overdracht van kennis tussen buurtsportcoaches onderling zou gestimuleerd kunnen worden, 
daarnaast  zijn gerichte opleidingen cruciaal. Om de continuïteit te waarborgen en kennis te delen, 
zal er één speciale buurtsportcoach per regio moeten worden aangesteld.  
 
Uniek Sporten 3.0  
Bij de introductie in 2017-2019 is de sportsfinder Uniek Sporten ontwikkeld, nu in 2022, met bijna 
100 procent dekking in Nederland en met de fysieke ondersteuning door toegewijde 
buurtsportcoaches. Tussen 2020 en 2022 is Uniek Sporten doorontwikkeld tot het platform Uniek 
Sporten 2.0 door te vragen: wat is de barrière en wat is de behoefte? Zo ontstond de unieke 
infrastructuur die oplossingen voor de barrières aanbiedt. Een platform met producten en diensten 
rond sport. Met Uniek Esports wordt een nieuwe (jongere) doelgroep aangesproken. Door de 
toevoeging van Uniek Sporten Thuis in 2022/2023 komen er ook diensten als voeding, ontspanning 
en lifestyle.  
 
Onze ambitie is het platform Uniek Sporten verder uit te breiden met relevante service voor de 
doelgroep: Uniek Sporten 3.0. Naast datapoints over sport, voeding en lifestyle worden additionele 
datapoints toegevoegd over zorg en zelfzorg, mobiliteit, superservice en connectivity. Door gebruik 
te maken van de database, ontstaan nieuwe inzichten, nieuwe behoeften en nieuw aanbod. Samen 
met de doelgroep worden nieuwe wegen ingeslagen voor samenwerking met maatschappelijke 
partners. Zo willen we samen de oplossing voor de barrières vinden en naar de markt brengen.  
 
Landelijke beneficianten  
Fonds Gehandicaptensport ondersteunt meerdere landelijke organisaties voor sporters met een 
beperking. De belangrijkste zijn al beneficiant vanaf de oprichting van het Fonds: SailWise, Stichting 
Gehandicaptensport Nederland en Special Olympics.  
 
Sportfondsen op naam 
Een ‘sportfonds op naam’ kan worden opgericht door een of meerdere particulieren, stichtingen of 
bedrijven. Als oprichter van zo’n fonds bepaal je zelf (voor zover het strookt met de doelstellingen 
van Fonds Gehandicaptensport) waaraan je financiële steun wilt geven, hoe hoog het te schenken 
bedrag is, en de looptijd van het doel. Het voordeel ervan is dat je je eigen fonds hebt, zonder dat je 
een aparte stichting hoeft op te richten. Dit scheelt tijd, geld, administratie en beheer. Ook hoef je 
geen bestuur te benoemen. Op dit moment zijn er sport gerelateerde fondsen voor bijvoorbeeld 
atletiek, golf en paardrijden. 
 
ORGANISATIE  
Hoofddoelstellingen: 
1. Behouden en versterken van vertrouwen van de gever en zo het bevorderen van de instroom van 

middelen. 
2. Behouden en versterken van de relatie met landelijke sportorganisaties. 
3. Verankeren van het programma Uniek Sporten in de Nederlandse samenleving en daarmee het 

versterken van de relatie met bijvoorbeeld andere regionale samenwerkingsverbanden, lokale 
overheden en sportfunctionarissen. 

4. Beschermen en versterken van de reputatie van Fonds Gehandicaptensport. 
5. Behouden van het CBF-keurmerk en voldoen aan de actuele normeringen. 
6. Behouden van de Anbi-status. 
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Raad van Toezicht, organisatie en beleid 
In zijn functioneren onderschrijft de Raad van Toezicht van Fonds Gehandicaptensport de 
uitgangspunten van de Code Goed Bestuur van de commissie-Wijffels. De kern van het Fonds is dat 
de organisatie ‘de goede dingen goed doet’. De code benoemt vijf inhoudelijke gebieden voor 
besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen: 
1. De activiteiten van de instelling moeten gericht zijn op realisering van haar doelstelling. 
2. De beschikbare middelen moeten efficiënt en effectief worden besteed. 
3. De methoden ter verkrijging van middelen moeten efficiënt, effectief en behoorlijk zijn. 
4. Er moet zorgvuldig worden omgegaan met vrijwilligers die hun diensten aanbieden. 
5. De organisatie moet professioneel functioneren en adequaat worden beheerst. 
Daarnaast zijn binnen de Raad van Toezicht diverse aandachtsgebieden benoemd, zoals marketing, 
corporate affairs en juridische zaken. 
 
Personeel 
Alle medewerkers van Fonds Gehandicaptensport vallen onder een eigen rechtspositieregeling van 
het Fonds, met uitzondering van de directie. De directie wordt primair beloond conform de 
adviesregeling Beloning directeuren van goede doelen; secundair wordt de eigen 
rechtspositieregeling gevolgd als de adviesregeling hierin niet voorziet. Voor de medewerkers geldt 
een integraal personeelsbeleid: de afdeling beheer en administratie houdt toezicht op de naleving 
van het arbobeleid, controleert of de afgesproken voortgangs- en beoordelingssystematiek wordt 
toegepast, et cetera. Hiertoe zijn functie- en planningsdocumenten opgesteld, evenals een 
personeelshandboek of rechtspositieregeling waarin ook huishoudelijke regels staan. De afdeling 
beheer en administratie bewaakt ook het kwaliteitsbeleid en het opleidingsbeleid. 
 
Financiën 
De directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de financiële verslaggeving. 
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directie haar taak vervult. De Raad van Toezicht benoemt 
een externe accountant, die de controle op de jaarrekening uitvoert conform de wet- en regelgeving 
die van toepassing is op het Fonds Gehandicaptensport. De externe accountant rapporteert zijn 
bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan de directie en de Raad van Toezicht, 
en woont de vergadering bij over de vaststelling van de jaarrekening. 
 
Vrijwilligersbeleid 
Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het 
vrijwilligerswerk bij Fonds Gehandicaptensport. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid onderhoud: voor 
het verbeteren van het vrijwilligerswerk dient het beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld te 
worden. Het vastleggen of borgen van vrijwilligersbeleid is daarom een voorwaarde voor een 
effectieve en efficiënte uitvoering van het vrijwilligerswerk binnen het Fonds. Het Fonds zal binnen 
de beleidsperiode van dit plan het vrijwilligersbeleid evalueren en waar nodig aanpassen. De 
evaluatie van het vrijwilligersbeleid gaat uit van de volgende vragen: 

• Krijgen zowel beroepskrachten als vrijwilligers voldoende duidelijkheid over hoe er met 
vrijwilligers wordt gewerkt? 

• Is er voldoende aandacht ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten en 
ongelijke behandeling tussen vrijwilligers? 

• Is er voldoende stimulans voor vrijwilligers en daarmee optimalisering van hun inzet voor het 
doel van het Fonds? 
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GOVERNANCE 
 
Keurmerk voor goede doelen 
Fonds Gehandicaptensport is als goed doel betrouwbaar en transparant. Daarom mogen we het CBF-
keurmerk voor goede doelen voeren. Alleen organisaties met een duidelijke, leesbare en door een 
accountantsverklaring goedgekeurde jaarrekening ontvangen dit keurmerk. Het Fonds heeft ook de 
anbi-status: donaties en giften kunnen conform de wettelijke regelingen in de aangifte 
inkomstenbelasting worden afgetrokken. 
 
Directiereglement 
Bij een open organisatie hoort ook een heldere werkwijze van de directie. In het directiereglement 
staan zaken als benoeming, functioneren en verantwoordelijkheden van de directie beschreven. Het 
is een aanvulling op alles wat in de statuten van het Fonds is geregeld over de directie. 
 
Code Goed Bestuur 
Fonds Gehandicaptensport hecht aan de openheid van goede doelen. Daarom is de organisatie mede 
betrokken geweest bij het formuleren van de Code Goed Bestuur van Goede Doelen Nederland. 
Daarin staan de spelregels voor het besturen van goededoelenorganisaties en het informeren van 
hun leden of donateurs: helder en transparant. 
 
Integriteit 
Fonds Gehandicaptensport streeft ernaar een integere organisatie te zijn en voert dan ook een 
integriteitsbeleid. Een integere organisatie voldoet aan zo veel mogelijk voorwaarden om personen 
erbinnen, individueel en collectief, te stimuleren de gezamenlijk vastgestelde normen en waarden op 
te volgen. Deze normen en waarden vormen de basis van de gedragsregels. Ongewenste 
omgangsvormen in een organisatie verpesten de sfeer. En dat niet alleen: mensen kunnen er 
letterlijk ‘ziek van worden’. Een externe vertrouwenspersoon ondersteunt bij de aanpak van 
ongewenst gedrag en integriteitskwesties. Het arbeidsomstandighedenbeleid besteedt aandacht aan 
het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (psa). Dus ook aan ongewenst gedrag: dat moet 
zo veel mogelijk worden beperkt. Fonds Gehandicaptensport heeft een externe vertrouwenspersoon, 
aangesteld door de directeur met medeweten van de Raad van Toezicht. De vertrouwenspersoon 
heeft een klankbordfunctie en is zo nodig een kanaal voor vragen en klachten omtrent ongewenst 
gedrag dat medewerkers binnen de organisatie ervaren. 
 
MEERJARENRAMING 2022-2026  

De Raad van Toezicht heeft de begroting voor 2022 al in december 2021 vastgesteld. De jaren 2023-
2026 zijn indicatief en geven richting aan de verwachtingen die zijn opgenomen in het 
meerjarenbeleidsplan. De prognose is een groei van 43 procent in vijf jaar. We verwachten een 
belangrijke groei van subsidies. Dit betreft niet alleen verwachte subsidies voor het platform Uniek 
Sporten en met name de invulling van het loket voor sporthulpmiddelen, maar ook de 
doorontwikkeling van het platform met nieuwe producten als Uniek Sporten Maatje en Uniek 
Sporten Vervoer. Het kostenpercentage is bijna 4 procent en blijft binnen de norm van 5 procent, die 
eerder is vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het kostenpercentage voor werving blijft ruim 
binnen de norm van maximaal 25 procent. Als de groei conform de meerjarenraming verloopt, dan 
zal het kostenpercentage zelfs onder de 15 procent komen. Van alle inkomsten wordt circa 80 
procent besteed aan de doelstelling. 
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Fonds Gehandicaptensport
BEGROTING 2022-2026

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
DOELSTELLING-WERVING BATEN 2022 2023 2024 2025 2026

Baten: € € € € €

Baten van particulieren:
Collecte huis aan huis 330.000 300.000 280.000 250.000 200.000
Colecte actiematig 20.000 200.000 250.000 300.000 350.000
Donateurs 230.000 270.000 280.000 300.000 320.000
Giften 848.500 1.009.500 1.144.500 1.289.500 1.429.500
Legaten en erfstellingen 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Baten uit acties derden 10.000 8.000 7.500 8.000 8.000

Totaal baten van particulieren 1.563.500 1.912.500 2.087.000 2.272.500 2.432.500

Baten van bedrijven:
Zakelijke fondsenwerving 764.000 879.000 899.000 919.000 939.000
Evenementen 700.000 800.000 820.000 895.000 940.000

Totaal baten van bedrijven 1.464.000 1.679.000 1.719.000 1.814.000 1.879.000

Baten van loterijorganisaties 616.000 615.000 614.000 613.000 612.000

Subsidies 916.800 1.255.000 1.455.000 1.655.000 1.655.000

Rentebaten en baten uit beleggingen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal A. 4.590.300 5.491.500 5.905.000 6.384.500 6.608.500

Lasten:
Besteed aan doelstelling ondersteuning
Bureausubsidies 200.000 250.000 350.000 475.000 525.000
Overige subsidies 1.377.000 1.765.600 1.766.500 1.954.500 2.034.500
Landelijke organisaties 280.000 295.000 295.000 295.000 295.000
Projecten en evenementen 559.900 681.400 839.300 883.400 870.100
Algemene kosten 332.310 341.825 352.800 354.250 363.525

Totaal doelstelling ondersteuning (C.) 2.749.210 3.333.825 3.603.600 3.962.150 4.088.125

Besteed aan doelstelling voorlichting 
Collecte 19.980 16.650 13.320 11.655 9.990
Donateurs 28.638 41.625 51.615 63.270 74.925
Voorlichting (communicatie) 142.200 157.500 202.500 207.000 211.500
Fondsenwerving 59.940 71.928 79.920 86.580 93.240
Evenementen 105.000 115.000 120.000 122.500 125.000
Algemene kosten 536.230 551.725 569.120 678.710 697.815

Totaal doelstelling voorlichting (D.) 891.988 954.428 1.036.475 1.169.715 1.212.470

Totaal doelstelling C en D 3.641.198 4.288.253 4.640.075 5.131.865 5.300.595

Werving baten
Collecte 40.020 33.350 26.680 23.345 20.010
Donateurs 57.362 83.375 103.385 126.730 150.075
Voorlichting (communicatie) 15.800 17.500 22.500 23.000 23.500
Algemene kosten 509.250 523.950 540.360 364.180 373.270
Fondsenwerving 120.060 144.072 160.080 173.420 186.760
Kosten beleggingen 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Evenementen 105.000 115.000 120.000 122.500 125.000
Kosten van Loterijorganisaties 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

Total werving baten (E.) 937.492 1.012.247 1.068.005 928.175 973.615
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

DOELSTELLING-WERVING BATEN 2022 2023 2024 2025 2026

Baten: € € € € €

Kosten acties derden (F) 0 0 0 0 0

Totaal werviing baten E en F 937.492 1.012.247 1.068.005 928.175 973.615

Beheer en administratie
Uitvoeringskosten eigen organisatie (G.) 185.610 191.000 196.920 248.310 255.590

Som der lasten (C. t/m G.) 4.764.300 5.491.500 5.905.000 6.308.350 6.529.800

Resultaat -174.000 0 0 76.150 78.700

Kostenpercentage beheer en administratie 3,90% 3,48% 3,33% 3,94% 3,91%

Kostenpercentage werving 20,42% 18,43% 18,09% 14,54% 14,73%

Percentage bestedingen t.o.v. baten 79,32% 78,09% 78,58% 80,38% 80,21%


