
Fonds Gehandicaptensport
Elke dag scoren om de 1,7 miljoen mensen met een handicap met plezier en dicht bij huis te
laten sporten

CBF Erkenningspaspoort

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.

Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen
Sporten moet voor iedereen de normaalste zaak van de wereld zijn.
Ons doel: mogelijk maken dat 1,7 miljoen mensen met een handicap
in Nederland ook kunnen sporten. Helemaal met een handicap is
sporten belangrijk; je wordt fysiek sterker en je staat sterker in het
dagelijkse leven

Dit is waar we trots op zijn
Uniek Sporten; de sportcommunity voor en door sporters met een
handicap. Waar je alles vindt en we alle drempels wegnemen. Zodat
jij gewoon kunt sporten in de buurt. Samen in het Sportakkoord gaan
we zorgen dat de sportparticipatie op hetzelfde niveau komt als bij
iedereen.

Dit willen we bereiken
Net als de mensen met een handicap
laten wij ons niet tegenhouden door
drempels. Geen uitdaging is ons
teveel, geen obstakel te hoog. We
brengen in kaart waar je kunt
sporten, inspireren en faciliteren met
coaches, verhalen, sportmaatjes,
hulpmiddelen en vervoer naar de club
v.v.

Dit gaven we uit in 2017

€ 4.713.165

22%

73%

Maatschappelijk doel 73%

Wervingskosten 22%

Kosten administratie
en beheer

5%

Zo bereiken we ons doel
1. Uniek Sporten, de

sportcommunity voor en door
sporters met een handicap. Hier
vindt je allesrond sporten met een
beperking.

2. Meer en betere coaches en meer
teams/sporters bij de sportclubs.
400 nieuwe voetballertjes alleen
al in 2017.

3. Bij ons kun je sporthulpmiddelen
lenen en uitproberen. En maatjes
en vervoer regelen naar je club
v.v.

4. Kinderen in groep 7 en 8 leren
van een gehandicapte docent
over leven en sporten met
handicap. En gaan
rolstoelbasketballen.

Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel

€ 3.443.411

19%

81%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

81%

Voorlichting en
bewustwording

19%

http://www.fondsgehandicaptensport.nl
https://www.cbf.nl/uploads/paspoort/jaarrekening-2017-fonds-gehandicaptensport-id-50251.21c6dd.pdf


Dit waren onze inkomsten in 2017

€ 4.572.696

39%

14%

45%

Particulieren 39%

Bedrijven 45%

Loterijen 14%

Organisaties zonder
winststreven

1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de
doelstelling

€ 2.722.514

42%

58%

Continuïteitsreserve 42%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.

Bestemmingsfondsen 58%
Bestemming door de gever bepaald.

Medewerkers 16 fte

Vrijwilligers 25

Sector Welzijn

Actief  in Nederland
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