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Voorwoord

Wij zullen daarvoor een lans breken om in iedere begroting, of die nu is van de (lokale) 

overheid of sportvereniging, de meerkosten voor gehandicaptensport automatisch op te 

laten nemen en hoofdelijk te laten verdelen. Een grote uitdaging. 

Op 23 maart 2014 presenteerde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

het nieuwe gehandicaptensportbeleid ‘Grenzeloos Actief’. Het sportaanbod voor mensen met 

een handicap moet dicht bij huis beschikbaar zijn, in de eigen buurt en zo veel mogelijk bij 

bestaande sportverenigingen. Iedereen moet met één druk op de spreekwoordelijke knop 

kunnen zien welk passend sportaanbod er in de omgeving te vinden is. 

Het beleid van VWS, geldig tot eind 2018, is een van de pilaren van onze strategie; dicht bij 

huis sporten wordt met het digitale platform Uniek Sporten concreet. Uniek Sporten is nu 

nog een sportsfinder. 

We ontwikkelen verder van sportsfinder naar een platform. Een platform 
van een moderne organisatie; de sporter met een handicap centraal. 

Gebaseerd op behoefteonderzoek bij de doelgroep en bij de verenigingen, komt de focus op 

de match tussen (potentiële) sporters en verenigingen, het faciliteren en inspireren van 

inactieve en incidentele sporters. Daarbij worden verenigingen efficiënt, effectief en meetbaar 

gefaciliteerd met middelen voor kennis en/of vrijwilligers, stimulering en aanpassingen op 

sportfaciliteiten

Voor een gelijkwaardige sportparticipatie moet nog veel gebeuren. Bij de realisatie van deze 

doelstelling staan wij voor de volgende barrières: vindbaarheid, vrijwilligers, voorlichting en 

bereikbaarheid (toegankelijkheid en vervoer). 

Altijd in 
 georganiseerd 

verband, 
 altijd 

zonder 
winstoogmerk

Sport is voor iedereen in 2030 de normaalste zaak van de wereld. 

En liever eerder. Dat is de basis van onze organisatie; het voor mensen 

met een handicap mogelijk maken te gaan sporten door middel van 

financiële, materiële en niet-materiële steun. 
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Primair zullen wij ons richten op vindbaarheid, vrijwilligers en 
voorlichting. Altijd in georganiseerd verband en altijd zonder 
winstoogmerk. Dit is een bewuste keuze om zo de duurzaamheid 
in sport voor mensen met een handicap te realiseren, waardoor 
uiteindelijk gelijkwaardige sportparticipatie met die van sporters 
zonder handicap ontstaat.

Secundair komt bereikbaarheid. Hierin nemen wij weliswaar de 
verantwoordelijkheid, maar grotendeels zonder de daarvoor benodigde 
investeringen, aangezien deze verantwoordelijkheid primair bij andere 
organisaties/instanties ligt. Onze rol is die van aanjager en verwijzer 
en altijd additioneel op de bestaande subsidiepartijen in Nederland, 
zoals provincies, Wmo-regio’s en gemeenten. 

Ons standpunt is om onafhankelijk te zijn en te blijven, maar wel nadrukkelijk samenwerking 

te zoeken met collega-fondsenwervende organisaties binnen de behoeftes van de doelgroep en 

een verdere verdieping naar het bedrijfsleven. Ook de samenwerking met de georganiseerde 

sport en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is en blijft belangrijk. Met 

de focus op Uniek Sporten bedienen we de primaire doelgroep intensiever en structureler, 

waarbij we ons realiseren dat een handicap geen beperking hoeft te zijn. Want pas als 

iedereen kan sporten is voor ons allemaal de wedstrijd gewonnen. 

Nike Boor

Directeur Fonds Gehandicaptensport 

Peter Vogelzang

Voorzitter Fonds Gehandicaptensport    

 



8 | FGS jaarverslag 2016  FGS jaarverslag 2016 | 9

12

4

14

28

40

50
69

Interview 

Peter Vogelzang 

en Nike Boor

Voorwoord

Peter Vogelzang 

en Nike Boor

Algemeen

Wie zijn we? 

Missie, visie 

strategie

Besteden

De uitdagingen

Het Nationaal G-voetbalplan

Hansazeilen

60 Vooruitblik

Voorlichting

Benjamin Huizinga

(S)Cool on Wheels

Bijlagen

Werven

KPN Schaatsvriendendag

Particuliere projecten

Zakelijke projecten

Tiende Nationaal Gala 

Uniek Sporten

66 Financieel

Inhoud



10 | FGS jaarverslag 2016  FGS jaarverslag 2016 | 11

Interview Peter Vogelzang en Nike Boor

Spor t is 
 voor

 iedereen 
in 2030 de 

normaalste      
zaak van

de wereld

Je voelt je fitter, krijgt meer 

zelfvertrouwen en bouwt aan 

vriendschappen. Dat geldt voor 

iedereen. Met of zonder handicap. 

“Maar sport moet in de eerste plaats 

leuk zijn”, zeggen voorzitter Peter 

Vogelzang en directeur Nike Boor. 

“Het enthousiasmeren van mensen 

om te gaan sporten; dat is een van 

onze belangrijkste uitdagingen.”

73 procent van de Nederlandse bevolking 

vindt het de normaalste zaak dat mensen met 

een handicap kunnen sporten. Inderdaad: 

73 procent. Waarom ís het dan nog niet de 

normaalste zaak van de wereld? Sterker nog: 

de sportparticipatie ligt veel lager dan onder 

de Nederlanders zonder handicap. Laten 

we de cijfers er even bijpakken: zo’n tien 

procent van  de Nederlandse bevolking – dus 

1,7 miljoen mensen – heeft een handicap. 

Daarvan sport 34 procent. In vergelijking: 

59 procent van de niet-gehandicapte 

Nederlanders sport minimaal één keer per 

week. Dat is dus een stuk meer.

“Mensen hebben behoefte aan helden”, zegt 

Peter. “Sporters met een handicap hebben 

ook voorbeelden nodig. Zij moeten ook 

zien wat er mogelijk is. De Paralympische 

Spelen in 2016 hebben weer laten zien 

dat gehandicaptensport bijna onbegrensd 

is. Als je over de afgelopen jaren kijkt, zit 

er een heel positieve ontwikkeling in de 

aandacht die er geweest is voor de Spelen 

in Rio de Janeiro. Het werd nog meer 

dan in het verleden als volwaardige sport 

gezien. De beelden uit Rio helpen ook om de 

breedtesport te laten groeien.” Nike vult aan: 

“Mensen hebben ook andere helden nodig. 

Niet iedere gehandicapte sporter zal het 

paralympisch niveau halen. Die sporter zoekt 

zijn held in bijvoorbeeld iemand die in de 

regio een heel voetbalteam op de been weet 

te krijgen en nu iedere week sport. Dat is een 

ander soort held.” 

Peter: “We mogen nog wel meer 
aandacht geven aan mensen 
die dat soort dingen weten te 
realiseren. We moeten laten zien 
dat je op gewoon niveau heel 
mooie dingen kunt doen.”

Sporten is 
gezond voor 
iedereen. Dat 
weten we zo 
ondertussen wel

73
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verschil mee maken. Wij moeten zorgen dat 

het platform goed is. Dan kunnen we boven 

op hun sponsorbudget met iedereen gaan 

samenwerken.”

Het grote voordeel zit volgens Peter dan ook 

in de positie die Fonds Gehandicaptensport 

heeft: “Wij hebben niet alleen een connectie 

met de overheid, en NOC*NSF met 

sportbonden, maar ook met het bedrijfsleven. 

Dat geeft de meeste kracht naar de toekomst, 

ook voor onszelf. Wij kunnen straks 

ondersteuning bieden, voor welke partij ook. 

Door alle geledingen, ongeacht handicap, 

hebben we straks de mensen in beeld.”

Het uiteindelijke doel, de missie van Fonds 

Gehandicaptensport: in 2030 is sporten voor 

iedereen met een handicap de normaalste 

zaak van de wereld. 

“Pas als iedereen kan sporten, is 
voor ons de wedstrijd gewonnen. 
Als Fonds zijn wij daarin de 
aanvoerder van een team dat 
veel groter is dan alleen onze 
eigen organisatie”, zegt Nike. “Primair 

zijn wij een fondsenwerver. Wij bedenken 

concepten om andere partijen te betrekken 

bij onze doelstellingen. Neem bijvoorbeeld 

1% FairShare®. Het idee daarachter is 

dat sportsponsors minimaal één procent 

bovenop hun sponsorbudget investeren 

in de gehandicaptensport. In het begin 

was het vooral doneren, maar inmiddels 

is het ook echt activeren. Sponsors zien 

dat ze hun eigen propositie versterken 

door gehandicaptensport daaraan toe 

te voegen. ABN AMRO bijvoorbeeld, met 

het rolstoeltennis geïntegreerd in het 

jaarlijkse tennistoernooi in Rotterdam. Of 

ING, waarmee we samen met de KNVB het 

Nationaal G-voetbalplan zijn gestart. Dat 

zie je nu ook terug in hun reclamespotjes. 

Die ene procent is gewoon heel logisch en 

maakt hun eigen merk nog sterker. Samen 

met die partners, maar ook met duizenden 

vrijwilligers, donateurs, sporters, supporters, 

ambassadeurs en partners staan wij als één 

team achter de sporters met een handicap.”

Uri Coronel (1946-2016)
Op maandag 18 juli 2016 overleed Uri 

Coronel – geheel onverwacht – op 69-jarige 

leeftijd. Hij was sinds 2006 bestuurslid 

van Fonds Gehandicaptensport. Actief, 

gepassioneerd, bevlogen en met overgave 

introduceerde hij ons binnen zijn netwerk. 

Hij heeft, als voorzitter van ons Comité van 

Aanbeveling, een belangrijke rol gehad 

bij de ontwikkeling van onze 

sponsorpropositie 1% FairShare®. En mede 

dankzij Uri’s visie en inbreng groeide het 

Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport 

uit tot een evenement dat door sporters, 

bedrijfsleven, sportorganisaties en politiek 

niet gemist mag worden.

Fonds Gehandicaptensport is Uri dankbaar. 

Hij zei wat hij dacht, had het hart op de 

tong en was een oprecht mens. We zullen 

ons hem herinneren als een sterke, 

zelfbewuste en maatschappelijk betrokken 

persoon.

Ja, als klein land deden we het goed op de 

Paralympische Spelen. Maar hoe vertaalt 

zich dat naar de breedtesport? Nike: “Ja, 

daar kunnen we wel een kanttekening bij 

plaatsen. De sportparticipatie blijft achter en 

integratie van gehandicaptensport bij lokale 

sportverenigingen is nog een enorm issue. 

Daarom is het zo mooi dat wij afgelopen jaar 

Uniek Sporten zijn gestart. Op dat platform 

kan iedereen met een handicap terecht om 

te zien welk sportaanbod er is in zijn of 

haar regio. We maken de sport vindbaar. Per 

regio was er wel ergens een platform of een 

website, maar nu zijn we hard op weg om er 

een landelijk platform van te maken. Eind 

2016 hadden we veertig procent dekking. 

Ons doel voor 2017 is om in september (voor 

de start van de Nationale Sportweek, red.) 

een dekking van tachtig procent te halen.”

Verandering
Uniek Sporten betekent voor Fonds 

Gehandicaptensport een enorme kanteling 

in de organisatie. Ineens richt de organisatie 

zich rechtstreeks op de mensen met een 

handicap. 

“Voorheen waren we gefocust 
op het Nederlandse publiek, op 
collectanten, donateurs, bedrijven 
... maar de gehandicapte sporter 
zelf, daar deden wij niks mee. 
Dat lieten we over aan andere partijen, zoals 

sportbonden, -verenigingen en de overheid”, 

erkent Nike. “Door Uniek Sporten krijgen 

we ineens direct contact met de sporter. Dat 

gaat ons heel veel kennis opleveren.” Die 

kennis is niet alleen interessant voor Fonds 

Gehandicaptensport, maar ook voor allerlei 

andere partijen. “Het biedt sportorganisaties 

ook informatie over het potentieel”, legt 

Peter uit. “Sluit het huidige sportaanbod wel 

aan bij de vraag die er is? Misschien wordt 

er in een dorp wel g-voetbal aangeboden, 

maar is er veel meer vraag naar 

rolstoelhockey. Door Uniek Sporten kunnen 

wij organisaties gericht vertellen waar vraag 

naar is, zodat zij een goed aanbod kunnen 

realiseren.”

Nike vervolgt: “Door Uniek Sporten 

gaan we een heel interessante periode 

tegemoet. We moeten het platform 

verder uitbouwen, hét platform voor de 

gehandicaptensport creëren en vervolgens 

zorgen dat we de kennis die we daardoor 

over de gehandicaptensport vergaren, 

kunnen inzetten. Door de integratie van 

gehandicaptensport binnen de gewone 

sportbonden is die specifieke kennis, de 

specifieke connectie met sporters met een 

handicap, voor een deel weggelopen. Die 

kennis blijft door Uniek Sporten voor een 

groot deel overeind. Alle partijen hebben er 

op dit moment moeite mee om mensen met 

een handicap te bereiken; ongeacht of dat is 

om ze aan het sporten te krijgen of om een 

vraag te stellen. Je mag niet op handicap 

registreren, maar wij hebben straks een 

platform op basis van vrijwilligheid met 

vooral mensen met een handicap. We gaan 

zeker niet spammen, maar we kunnen wel 

vragen stellen die specifiek gericht zijn 

op onze gebruikers. Daar kunnen wij het 

“Wij hebben niet alleen een connectie 
met de overheid en met sportbonden, 
maar ook met het bedrijfsleven”
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‘omdat niemand 
buitenspel mag staan’

Fonds Gehandicaptensport 
wordt op 4 april 1975 opgericht 
onder de naam Nationaal Fonds 
Sport Gehandicapten (NFSG), 
met mr. Pieter van Vollenhoven 
als president. De eerste grote 
wervingsactie van NFSG is 
geïnspireerd door de tv-actie 
van Mies Bouwman, ‘Open Het 
Dorp’, in 1962. 

In het televisieprogramma ‘TeleBingo’, 

dat in 1979 en 1980 wordt uitgezonden, 

wordt geld opgehaald voor NFSG. 

De dertien afleveringen, die ook 

gepresenteerd worden door Mies 

Bouwman, trekken gemiddeld zes 

miljoen kijkers per uitzending. De 

opbrengst: 27 miljoen gulden (12,3 

miljoen euro) – en een doorbraak voor de 

gehandicaptensport in Nederland. Mies 

Bouwman: ‘Door die dertien uitzendingen 

is het praten over en met gehandicapten 

door valide mensen opener en spontaner 

geworden.  De gehandicapten maken 

iedere keer weer duidelijk dat zij niet 

zielig zijn en geen medelijden willen. 

Ze hebben nu een plaats in onze 

samenleving gekregen. Dat is belangrijker 

dan de speciale voorzieningen die voor 

hen worden getroffen.’

Fonds Gehandicaptensport
Waar blijven wij graag voor wakker? 
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Strategie
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Eén team
Hoe doen wij dat?

Door als één team, schouder aan schouder, achter de sporters met een 
handicap te staan. Ons team: bestuur, commissies, medewerkers, collectanten, 

donateurs, sponsors, ambassadeurs, sporters,
verenigingen, bonden.
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Ambassadeurs
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Hiervoor zijn wij er
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Positionering
Fonds Gehandicaptensport 
is uniek: het enige fonds 
voor alle mensen met een 
handicap in Nederland. 
Sporters, jong en oud, met een 
lichamelijke, verstandelijke, 
zintuiglijke of meervoudige 
handicap, aangesloten bij een 
sportorganisatie, worden door 
Fonds Gehandicaptensport 
gesteund.

Fonds Gehandicaptensport is aangesloten 

bij Stichting Collecteplan (SCP) en Goede 

Doelen Nederland. Verder neemt het Fonds 

deel aan het informeel fondsenoverleg 

(IF) en aan Fondsenwerving Overleg 

Projecten (FOP), waardoor er veel relaties 

onderhouden worden met collega-

fondsinstellingen.

Door verhalen te vertellen 

over de top- en breedtesport. 

Door voorlichting te geven met 

rolstoelbasketbal clinics op scholen. 

En omdat 73% van de Nederlanders 

gehandicaptensport vanzelfsprekend 

vindt (Onderzoek DirectResearch 2015), 

proberen we iedereen erbij te betrekken. 

En dat brengt het ook bij 

het leukste van ons vak:  

van iedere euro die wij 

verdienen gaat slechts 

15,5 % naar de kosten 

voor fondsenwerving 

waardoor een 

belangrijk deel 

beschikbaar 

is voor de 

sporters met 

een handicap.

Pas als we dit 

allemaal hebben 

gerealiseerd, 

is voor ons de 

wedstrijd gewonnen. 

Wij houden ervan het 

verschil te maken. Zo grijpen de 

onderdelen besteden, voorlichten en 

werven in elkaar; als een oneindige cirkel.

Door samen, schouder aan schouder met alle anderen, en 

ieder op zijn of haar eigen manier, die enorme uitdaging 

die voor ons ligt op te pakken. Samen kunnen 

we middelen organiseren om onze grote 

doelstelling te realiseren. Door als 

vrijwilliger te ondersteunen of 

financieel bij te dragen.
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Kansen zien
Wij zijn de aanvoerder van een veel 

groter team dat zich inzet voor de 

gehandicaptensport. Wij geven de voorzet, 

samen met betrokken partijen ontwikkelen 

we projecten en uiteindelijk moet zo’n 

project op eigen benen kunnen staan. 

Denk bijvoorbeeld aan Wheels2Sport: de 

uitleendienst voor sporthulpmiddelen.

Oud-rolstoeltennisster Esther Vergeer 

vertelde ons ooit dat ze aanvankelijk moeite 

had om een sport en het juiste hulpmiddel 

te kiezen. Dat zette ons aan het denken 

en Wheels2Sport is daar het resultaat van. 

De eerste vier jaar hebben we fondsen 

geworven en inhoudelijk bijgedragen 

aan het project. Eind 2017 wordt het 

overgedragen aan een andere partij.

Ook het Nationaal G-voetbalplan 
gaat zo’n traject doorlopen: 
in samenwerking met 
1% FairShare®-partner ING en 
voetbalbond KNVB geven we het 

g-voetbal de aandacht die het verdient en 

stimuleren we amateurclubs om te starten 

met g-voetbal middels een subsidieregeling. 

Over drie jaar moeten de verschillende 

voetbalclubs het door henzelf ingezette 

beleid zelfstandig kunnen uitvoeren.

Wat kan beter?
Als organisatie zijn we altijd op zoek naar 

verbetering. We doen het heel goed, maar 

het kan beter. We willen onze doelstellingen 

SMART maken: Specifiek, Meetbaar, 

Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Dat 

kunnen we nu nog niet. Hiervoor willen 

we investeren in een CRM-systeem (CRM 

= Customer Relationship Management). 

In dit systeem kunnen we alle relaties en 

contacten beheren, zodat we nog beter 

inzicht hebben in het aantal mensen en 

sportaanbieders met wie we werken. En 

hoeveel mensen met een handicap heerlijk 

sporten door onze inspanningen.

Op dit moment hebben we ook 
geen jaarlijkse eindconclusie. 
Wat hebben we met alle 
investeringen in een jaar 
werkelijk bereikt? En hoeveel 
kost het om in 2030 de 
doelstelling te halen dat sporten 
voor iemand met een handicap 
normaal is? 

Ja, in de lunchpauze hebben we die rekensom 

weleens eens gemaakt: het kost zo’n 166 euro 

per jaar om iemand met een handicap te laten 

sporten. En van elke euro investeren we ca. 85 

cent ook werkelijk in de gehandicaptensport. 

Dat betekent dat we tot 2030 zo’n 8,5 miljoen 

euro per jaar nodig hebben om iedereen met 

een handicap aan het sporten te krijgen. Maar 

ja, die rekensom op de spreekwoordelijke 

achterkant van een bierviltje is wel wat kort 

door de bocht. Niet voor iedere sporter is 

hetzelfde bedrag nodig. En er loopt geen 

metertje mee, zodat we aan het einde ook 

niet kunnen zien hoeveel iemand ‘gekost’ 

heeft. Dus dat blijft een belangrijk punt van 

aandacht, hoewel zo’n rekensom puur om 

cijfers draait en niet om de impact op een 

gehandicapte dat die kan sporten. Plezier, 

zelfvertrouwen en gezondheid; daar draait het 

echt om.

Binnen onze branche is een veelgehoorde 

klacht dat er veel partijen zijn die zich 

op een of andere manier inzetten voor 

gehandicaptensport, maar dat ze niet de 

handen ineenslaan – en daardoor kansen 

missen. Wij willen die verbinder zijn, en 

moeten partijen die al bestaan nóg meer 

Plezier, zelfvertrouwen en 
gezondheid; daar draait 
het echt om

samen laten werken, zodat we in de verre 

toekomst – wat ons betreft in 2030 – 

onszelf overbodig hebben gemaakt.

Wij zijn blij met jouw ideeën 
en suggesties
Nog één ding voordat je begint met het 

lezen over ons werk. Vertel ons wat je vindt 

van onze ideeën, aanpak en resultaten: 

info@fondsgehandicaptensport.nl  
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Besteden

Hoeveel mensen hebben 
wij laten sporten of in 
contact gebracht met 
gehandicaptensport? 

Wij hebben de mooiste en de leukste baan van 

Nederland. Iedere dag scoren om uiteindelijk alle 

1,7 miljoen mensen met een handicap lekker en 

dicht bij huis te laten sporten. En door samen, 

schouder aan schouder met alle anderen, en ieder 

op zijn of haar eigen manier, die enorme uitdaging 

die voor ons ligt op te pakken. Samen kunnen 
we middelen organiseren om onze grote 

doelstelling te realiseren. Door als vrijwilliger 

te ondersteunen, of financieel bij te dragen. 
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De uitdagingen
Wat zijn onze uitdagingen om 1,7 miljoen mensen 

aan ’t sporten te krijgen?

Vindbaarheid

Voorlichting 

Vrijwilligers

Toegankelijkheid

Vervoer
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Als één team; 
niemand buitenspel. 

Met z’n allen.
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jaar doen? Gijs legt uit: “De subsidie is niet 

bedoeld als een eenmalige impuls en dat 

het over drie jaar weer voorbij is. Het moet 

besteed worden aan echt nieuw aanbod, 

of het doel moet zijn om meer mensen te 

bereiken. En het is de bedoeling dat een 

club het g-voetbalbeleid over drie jaar zelf 

door kan zetten, vanuit de eigen begroting.”

Het klinkt heel simpel, maar voor veel 

clubs blijkt dat moeilijk. Zelfs bij NVC 

Naarden, waar g-voetbal al ruim tien jaar 

een geïntegreerd onderdeel is van de 

vereniging. 

“Het is heel complex om met 
aandacht voor je leden te 
groeien”, weet Marlous. “Binnen 
het g-voetbal is het niet alleen de 
vraag ‘hoe werf ik nieuwe leden’, 
maar ook: hoe ga ik met ze om? 

Die discussie heb ik nu ook met onze 

trainers. Want stel je voor dat er ineens 

tien nieuwe kinderen bij komen? Door de 

subsidie vanuit het Nationaal G-voetbalplan 

kunnen we het allemaal nog professioneler 

aanpakken, maar dat betekent wel dat 

we over dat soort dingen serieus moeten 

nadenken. Tot nu toe zeiden we: laat nieuwe 

kinderen gewoon meedoen. Als het er één of 

twee zijn, kan dat. Maar als het er tien zijn, 

heb je er een heel team bij. En in welk team 

passen ze dan? En wat voor ontwikkeling 

gaan ze doormaken?”

NVC Naarden heeft op dit moment 43 

g-voetballers, variërend van 5 tot 22 jaar. De 

ambitie is om over drie jaar, als de subsidie 

vanuit het Nationaal G-voetbalplan ophoudt, 

80 spelers bij de club te hebben. Marlous: “In 

het reguliere voetbal is dat misschien geen 

enorme ambitie, maar in het g-voetbal moet 

je aandacht houden voor de samenstelling 

van de teams. Je kunt er niet zomaar 

honderd kinderen bij hebben, zonder dat 

je die op een goede manier begeleidt in het 

juiste team.”

Ze vervolgt: “Het is een lastige balans. Aan 

de ene kant móét je wel groeien. Spelers 

die op dit moment in hetzelfde team zitten, 

kunnen zich in de komende jaren heel 

anders gaan ontwikkelen. De spelers die 

sneller groeien, moeten ook in een team 

terecht kunnen en niet in hetzelfde team 

blijven als de spelers die stilstaan in hun 

ontwikkeling. Dan ontstaan er frustraties: 

de een wil echt voor de winst spelen, terwijl 

voor de ander de ballen veel te snel gaan en 

hij het niet bij kan houden.”

‘We hebben één of twee jongens met een 

handicap die hier elke week langs de 

lijn staan, maar niet mee kunnen doen. 

Daar willen we iets mee, we willen dat 

ze ook mee kunnen doen.’ Zo begint 

een voetbalclub vaak na te denken over 

g-voetbal. Het Nationaal G-voetbalplan, 

dat Fonds Gehandicaptensport in 2016 

startte met 1% FairShare®-partner ING 

en voetbalbond KNVB, maakt het voor 

clubs mogelijk om die gedachten ook echt 

concreet te maken.

Op een koude februariavond leggen de 

voetballers van NVC Naarden vanaf elf 

meter aan. Oefenen op strafschoppen is 

vandaag een van de onderdelen waarop de 

g-teams van de club trainen. De een schiet 

de bal nog harder in de kruising dan de 

ander. Of binnenkant paal in het net. Arme 

keeper. Hij heeft geen kans. Soms hobbelt 

er een bal naast, of kan de doelman hem 

toch net wegstompen richting de zijlijn van 

veld 3. Hoe dan ook: er wordt gelachen en 

gejuicht.

Om de training af te sluiten, wordt er 

een partijtje gespeeld. En dat gaat op 

het scherpst van de snede. Flitsende 

aanvallen met mooie goals, maar ook een 

mopperende keeper als de defensie hem 

in de steek laat. ‘Je kunt niet zomaar 

met z’n allen gaan aanvallen’, schalt er 

over het veld. Schoorvoetend bewegen de 

verdedigers zich terug naar de positie 

waar ze eigenlijk hadden moeten staan. 

“g-voetbal heeft vaak een verkeerd imago”, 

zegt Marlous van Grieken, voorzitter van 

de g-afdeling van NVC Naarden. “Veel 

mensen hebben het beeld dat het voetbal 

voor verstandelijk gehandicapten is, die een 

beetje beziggehouden worden en één keer 

per maand leuk tegen een balletje trappen. 

Het is veel meer dan dat!”

G-voetbal is er voor iedereen 
die niet mee kan komen in een 
gewoon elftal. Dat kan zijn door 

een verstandelijke beperking, maar het 

kan ook iemand zijn die een arm mist, 

een autistische stoornis heeft of zelfs 

iemand met suikerziekte die conditioneel 

niet mee kan komen in het reguliere 

voetbal. In totaal zijn er in Nederland zo’n 

vijfduizend bij een voetbalclub aangesloten 

g-voetballers. “Laten er dan in totaal zo’n 

7000 voetballers zijn”, rekent Gijs van 

Butselaar, projectmedewerker bij Fonds 

Gehandicaptensport, voor. “Er zijn 1,7 

miljoen mensen met een handicap in 

Nederland. Dan kan iedereen uitrekenen dat 

zevenduizend voetballers te weinig is en dat 

veel potentiële voetballers thuiszitten.”

Het Nationaal G-voetbalplan is in het leven 

geroepen om dat aantal van vijfduizend 

geregistreerde g-voetballers te laten groeien. 

Verenigingen die willen starten met 

g-voetbal, of hun g-voetbalafdeling verder 

willen laten groeien, kunnen hiervoor sinds 

april 2016 een subsidie aanvragen. Die 

subsidie wordt verleend voor een periode 

van drie jaar. De allerbelangrijkste vraag 

in zo’n aanvraag is: hoe ga je het over drie 

“G-voetbal is veel meer dan een beetje 
leuk tegen een balletje trappen”
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in de regio en wat er met de subsidie 

gedaan wordt”, vertelt Gijs.“Heel sterke 
verenigingen hebben bovendien 
geen subsidie nodig, zij kunnen 
het vanuit de eigen begroting 
betalen. Dan besteden we het 
subsidiegeld liever aan een 
andere club in die regio, zodat 
er ook een leuke competitie kan 
ontstaan.”

Friends League
Over competitie heeft NVC Naarden niet te 

klagen. Het jongste team (JG4) speelt in 

een vier-tegen-vier-competitie met clubs uit 

de regio, het ‘eerste G-team’ van Naarden 

speelt in de G-competitie van de KNVB. 

Daar gaat het echt om de winst. JG3 en JG2 

spelen in de regionale Friends League. De 

teams komen een keer per maand bij elkaar 

en spelen dan meerdere wedstrijden op 

een middag. Deze competitie is er ook om 

teams die om wat voor reden ook niet mee 

kunnen doen aan de KNVB G-competitie 

tóch echte wedstrijden te laten spelen 

tegen teams van hetzelfde niveau. Marlous 

vertelt: “Die competitie is ontstaan uit een 

samenwerking in de regio. We regelen 

samen welke teams in de regio tegen elkaar 

willen spelen. Trainers en coaches hebben 

goed onderling contact en zorgen samen 

dat de wedstrijden voor iedereen leuk zijn. 

Een van de regels is dat het verschil in de 

stand niet meer dan drie doelpunten mag 

zijn. g-voetballers kunnen vaak niet zo 

goed omgaan met winnen of verliezen, dus 

moet je af en toe de sterkste spelers even 

op de bank zetten. De ene keer win je, de 

andere keer verlies je. Het belangrijkste is 

in de Friends League niet om kampioen te 

worden, maar dat het voor iedereen een 

feestje is.”

Dankzij het Nationaal G-voetbalplan 

werkt NVC Naarden nu aan een 

langetermijnplanning. “Voor het eerst 

hebben we een driejarenplan, voor ons heel 

belangrijk. Tegelijkertijd is het feit dat meer 

clubs g-voetbal gaan aanbieden ook wel een 

beetje angstig voor ons als club. We willen 

zelf groeien, maar wat gebeurt er als de 

club om de hoek het ook gaat aanbieden? 

En bovendien: je hebt een bepaald aantal 

kinderen nodig om goede teams te kunnen 

indelen. Met minder kinderen kun je de 

kwaliteit niet altijd garanderen. Het is 

mooi dat andere clubs het aanbieden, maar 

zorg dat de samenstelling van de groep 

kinderen goed is, dat ze bij elkaar passen. 

De doelgroep is veel kleiner dan bij regulier 

voetbal. Hoe zorgen we ervoor dat ze zich bij 

ons het beste voelen? Maar ja, zolang 
elke vereniging dat vooropstelt, is 
het voor de voetballers zelf alleen 
maar goed.”

Competitie
Ook Fonds Gehandicaptensport ziet nog de 

nodige uitdagingen in de ontwikkeling van 

het g-voetbal in Nederland. Vaak is het voor 

een club heel moeilijk om de ontwikkeling 

van g-voetbal helemaal zelf te doen. “Veel 

clubs zijn ontzettend enthousiast over 

g-voetbal. Ze kennen wel één of twee spelers 

die in een G-team willen spelen, maar 

weten niet hoe ze die plannen concreet 

moeten maken”, zegt Gijs. “Je hebt als 

club minimaal zeven spelers nodig voor 

g-voetbal. Hoe bereik je die? Heeft een 

club dan wel genoeg vrijwilligers? Zijn 

die vrijwilligers capabel? Dat zijn vragen 

waarbij wij ze helpen. De KNVB is betrokken 

op voetbaltechnisch gebied en biedt voor 

vrijwilligers de trainerscursus g-voetbal aan, 

zodat trainers ook weten wat de doelgroep 

nodig heeft. Dat is anders dan regulier 

voetbal. Soms zul je een oefening tien keer 

uit moeten leggen, soms zal een speler door 

zijn handicap een oefening echt niet uit 

kunnen voeren. Je moet als trainer weten 

hoe je daarmee om moet gaan.”

Een andere uitdaging is om g-voetbal in 

heel Nederland van de grond te krijgen. 

Gijs: “Er zijn nog best wat blinde 
vlekken in Nederland. In een 
paar regio’s wordt heel weinig 
g-voetbal aangeboden, waardoor 
er bijvoorbeeld geen competitie te 
vormen is. Dat is bijvoorbeeld in 
Friesland het geval. Dat soort gaten 
willen we met onze subsidies op 
gaan vullen. Dat gaat met kleine 
stapjes.”

Het doel van het Nationaal G-voetbalplan, dat 

loopt tot 2019, is om per jaar 100 nieuwe 

g-voetballers aan het voetballen te krijgen. 

In 2016 zijn er via de KNVB in Nederland 

vijftien nieuwe teams gestart met g-voetbal. 

Drie daarvan hebben subsidie gekregen 

vanuit het Nationaal G-voetbalplan. In 

totaal zijn er nu 350 verenigingen die 

g-voetbal aanbieden. “We kijken daarbij 

heel kritisch wie de subsidie aanvraagt, 

hoe het past in het g-voetbalaanbod 

Bekijk de video g-voetbal >>
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alle races kunnen varen zoals gepland. In 

de Hansaklasse heb je zeilers die echt voor 

de winst gaan en ook zeilers die weten dat 

dat niet voor ze is weggelegd, maar wél 

heel graag mee willen doen. Voor ons als 

organisatie was het keihard werken. In de 

voorbereiding hebben we met vier man heel 

veel gedaan. Tijdens de week in Medemblik 

hadden we zo’n 45 vrijwilligers die mee 

hebben geholpen.”

Financiën
De grootste uitdaging voor de organisatie 

was om het financieel te organiseren. “Onze 

eerste begroting was ruim 120.000 euro”, 

weet Hendri. “Dat bleek een maatje te groot 

om rond te krijgen. Door creatief te 
zijn en doordat iedereen heeft 
meegedacht met oplossingen, 
hebben we de begroting bijna 
weten te halveren. Fonds 

Gehandicaptensport heeft ons vierduizend 

euro subsidie gegeven. Veel bijdragen waren 

ook in natura, waardoor we zelf geen kosten 

hoefden te maken. Iedere cent hebben we 

goed benut om er voor alle deelnemers een 

sportieve en vooral ook gezellige week van 

te maken.”

WK Hansa
De WK Hansa worden elke twee jaar 

georganiseerd, afwisselend in Amerika, 

Europa en Azië. De ambitie van de 

verschillende Hansa-klassen is om iedereen 

het plezier van zeilen te geven. Hendri: 

“Zeker in de wedstrijden zijn het vooral 

zeilers met een handicap die meedoen. De 

klasse staat echter open voor iedereen; er 

is geen classificatie voorafgaand aan een 

wedstrijd.” Er zijn vier verschillende boten: 

Hansa 2.3, Hansa Liberty (beide 1-persoons), 

Hansa 303 (1- of 2-persoons), en SKUD18 

(2-persoons). Die laatste klasse stond ook op 

het programma tijdens de Paralympische 

Spelen in Rio de Janeiro. 

Zeilen voor iedereen, met of zonder 

handicap. Dat is in de internationale 

zeilwereld het idee achter de 

Hansaklasse. In juni streken meer dan 

honderd zeilers neer in Medemblik 

voor de wereldkampioenschappen. 

“Hansazeilen is een mix van top- en 

breedtesport”, zegt Hendri Bargeman, 

voorzitter van de WK-organisatie. “Het 

heeft absoluut een topsportkant, maar is 

ook een sociaal gebeuren.”

Begin juni wapperden vlaggen van over 

de hele wereld aan de masten rond het 

International Sailing Center in Medemblik. 

Lokaal project “Zeilen voor iedereen, 
met en zonder handicap”

Zeilers uit Frankrijk, Engeland en Zwitserland 

vonden de weg naar het IJsselmeer, maar ook 

van verder weg kwamen de boten richting 

Nederland. “We hadden in totaal 111 deelnemers 

uit vijftien landen. Niet alleen uit Europa, 

maar er waren ook zeilers uit bijvoorbeeld 

Australië, Brazilië en Maleisië. Japan had zelfs 

een delegatie gestuurd van de WK-organisatie 

van 2018, om te zien hoe wij het toernooi 

organiseerden.”

Waar het nog weleens wil spoken op het water 

van het IJsselmeer, waren de weergoden de 

WK Hansa goedgezind. “Ja, inderdaad”, lacht 

Hendri. “Het was een prachtige week, we hebben 
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Wij hebben de mooiste en de leukste baan van 

Nederland. Iedere dag scoren om uiteindelijk 

alle 1,7 miljoen mensen met een handicap 

lekker en dicht bij huis te laten sporten. 

Iedere dag het verhaal vertellen over de 

resultaten van ons werk; mooie verhalen over 

gezonde, gelukkige mensen. Overtuigen dat 

gehandicaptensport niet bijzonder is, maar 

juist de gewoonste zaak van de wereld. Of 

beter: die moet worden, want daar zijn we nog 

niet. Door verhalen te vertellen over de 

top- en breedtesport. Door voorlichting te 

geven met rolstoelbasketbalclinics op scholen. 

En omdat 73% van de Nederlanders 
gehandicaptensport vanzelfsprekend 

vindt (onderzoek DirectResearch 
2015), proberen we iedereen erbij 

te betrekken. Door speler in het 
team te worden. 

Voorlichten
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Als zevenjarige ging ik al wintersporten, 

eerst op een dubbelzit-ski. Door het vele 

sporten ben ik een stuk sterker en is mijn 

balans veel beter: nu gebruik ik een mono-

ski. Ook in handbiken heb ik veel plezier, 

ik leg vaak lange afstanden af. Ik heb vorig 

jaar 150 kilometer van de Amstel Gold 

Race gereden en als langeafstandsroller 

heb ik onder andere de Kennedymars en 

de Nijmeegse Vierdaagse voltooid. Bij de 

obstacle runs heb ik hulp van mijn buddy’s; 

voor ons is het echt een teamsport. Sporten 

helpt om je handicaps te accepteren, het is 

goed voor je zelfvertrouwen, het vormt je 

karakter en het biedt je kansen.”

Het was voor Benjamin een grote verrassing 

dat hij in de finale vandoor ging met de 

trofee: een cheque van 750 euro voor 

sportartikelen én vijfduizend euro voor zijn 

vereniging SJS vandoor ging, was voor hem 

een grote verrassing. Als een echte prof 

onderging hij de huldiging, gekleed in een 

speciaal voor de gelegenheid aangeschaft 

pak met stropdas. Hij genoot zichtbaar van 

de aandacht en beantwoordde alle vragen die 

presentatrice Dione de Graaff stelde. “Ik vind 

het superleuk dat ik gewonnen heb. Ik vind 

Pim en Donna ook heel goed en ik hoop dat 

we samen aan iedereen hebben laten zien 

hoe belangrijk sporten is en hoe leuk het is.”

Benjamin 
Huizinga 
verkozen tot 
Sporttalent van 
het Jaar

Sportiviteit, creativiteit, durf, lef en 

doorzettingsvermogen. Dat waren de 

criteria waarop de finalisten van de 

verkiezing Sporttalent van het Jaar werden 

beoordeeld. Tijdens het Nationaal Gala voor 

de Gehandicaptensport in de Amsterdam 

ArenA werd g-voetballer Benjamin Huizinga 

uitgeroepen tot winnaar.

De weg naar de finale was lang. Eind 

augustus werden de in totaal 42 

genomineerden bekendgemaakt. Via vijf 

online voorrondes én met twee wildcards 

die de vakjury weg mocht geven, bleven er 

vervolgens twaalf halvefinalisten over. Na 

een twee weken durende stemronde, waarin 

47.000 stemmen werden uitgebracht, bleven 

er drie finalisten over: g-voetballer Benjamin 

Huizinga, multisporter Pim Brouwers en 

rolstoeltennisster Donna Jansen.

In de door Fonds Gehandicaptensport 

georganiseerde verkiezing draait het in de 

eerste plaats niet om de prestaties, maar om 

het verhaal achter de sporter. 1% FairShare®-

partner ABN AMRO ondersteunt als Partner 

van de Toekomst deze verkiezing, omdat 

ook zij het belangrijk vindt dat sporters met 

een handicap gestimuleerd worden bij het 

ontdekken en ontwikkelen van hun talent.

De 27-jarige Benjamin Huizinga uit Nieuw-

Buinen voetbalt sinds vijf jaar bij Sportclub 

Juliana Stadskanaal (SJS) in het G-team. 

Hij is een echte spits met een neus voor 

de goal, hij scoort regelmatig. “Hij zal nooit 

het Nederlands elftal halen, dat weet hij 

zelf ook wel”, zegt zijn coach Ugo Mulder. 

“Maar hij heeft een aantal eigenschappen 

waar je enorm jaloers op kunt zijn. Hij is 
er altijd, is altijd op tijd, is heel 
sociaal naar zijn teamgenoten, is 
enthousiast, moppert nooit en zet 
zich volledig in.” 

G-voetbalcoördinator Krijn Verweij omschrijft 

hem als ‘de knuffelbeer van SJS’: “Zaterdag 

om vijf uur ’s morgens zit hij al in tenue 

thuis op de bank; klaar voor de wedstrijd die 

vaak pas om één uur ‘s middags begint. Hij 

is een voorbeeld en stimulans voor andere 

sporters met een handicap. Hij is altijd 

vrolijk en geniet echt van zijn sport.”

Donna Jansen (18) uit Spijkenisse startte in 

2015 met rolstoeltennis toen valide tennis 

door een beperking in haar heupen niet 

meer mogelijk was. “Vroeger heb ik alles 

kunnen doen wat ik wilde. De sport die ik 

toen al het leukste vond, vind ik nu nog 

steeds het leukst: tennis. Ik ben daar op 

mijn tiende mee begonnen, tot het een paar 

jaar geleden door de pijn in mijn heupen 

echt niet meer ging. Dat viel mij ontzettend 

zwaar, omdat ik voor het eerst echt beperkt 

werd door wat ik mankeer. 

Toevallig kwam ik erachter dat 
ik in mijn woonplaats ook kan 
rolstoeltennissen. Nu ik dit doe, 
heb ik echt mijn passie weer 
gevonden. Ik ben heel blij dat ik weer kan 

sporten. Het gaat nooit over wat je mankeert, 

alleen over wat je wel kunt. Ik heb echt grote 

ambities: ik wil in 2020 op de Paralympische 

Spelen staan.”

Pim Brouwers (22) uit Rijen zoekt altijd de 

grenzen van zijn mogelijkheden op. Hij doet 

aan zitskiën, handbiken, langeafstandrollen 

en is een fervent obstaclerunner. “Ik ben 

ondanks mijn handicap een fanatiek sporter. 
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Sporten met een handicap moet in 2030 de 

normaalste zaak van de wereld zijn. Dat is 

het streven van Fonds Gehandicaptensport. 

Waar begin je dan? Het is een cliché, maar 

wel waar: dan begin je bij de jeugd! 

(S)Cool on Wheels reist al sinds 2009 

door Nederland om op scholen kinderen 

kennis te laten maken met sporten met 

een handicap. Wat is een handicap? Welke 

soorten handicaps zijn er? Hoe ziet het 

leven met een handicap eruit? Ben je met 

een handicap anders dan anderen? 

Welke sporten kun je doen met een 

handicap? Waarom is sport zo belangrijk 

voor mensen met een handicap? Al dat soort 

vragen komen aan bod. 

“We maken het heel toegankelijk om vragen 

te stellen. We behandelen alle dagelijkse 

dingen”, legt rolstoelbasketballer Paul Toes 

uit. Hij verzorgt regelmatig clinics voor 

(S)Cool on Wheels. “Het vooroordeel is vaak 

dat mensen met een handicap zielig zijn. 

Dat moet veranderen. Na het theoriegedeelte 

gaan de kinderen in de gymzaal zelf aan 

de slag. Met een blinddoek, om te ervaren 

hoe het is om blind te zijn. En natuurlijk in 

een rolstoel. “Iedere les is bijzonder, omdat 

de kinderen niet weten wat ze kunnen 

verwachten en na afloop heel enthousiast 

zijn over het sporten met een handicap”, 

vertelt John van der Meer, die veel clinics 

geeft. “Sporten is een belangrijk 
onderdeel van je leven. Voor 
iedereen met en zonder handicap. 
Het is goed voor je lichaam, geest, 
ontwikkeling en sociale contacten. 
Ik wil kinderen graag meegeven 
respect te hebben voor elkaar 
en geen vooroordelen te hebben, 
ook niet over mensen met een 
handicap.” 

In 2016 werden er 432 clinics gegeven, op 

basisscholen (355), voortgezet onderwijs 

(45) en tijdens evenementen (32).  Naast 

de clinics hoort er bij (S)Cool on Wheels 

ook een digitaal lespakket. Dit pakket is 

bedoeld om gehandicaptensport in de klas 

te bespreken. Het lesmateriaal gaat over 

durf, doorzettingsvermogen en sport. In 

totaal is het lespakket tot nu toe 583 keer 

gedownload. (S)Cool on Wheels was in 2016 

(S)Cool on Wheels 
“De jeugd heeft de toekomst”

Quotes kinderen:

“Het was een leuke en leerzame dag”

“Heel stoer wat je allemaal met 
een rolstoel kunt doen”

Samenstelling jury
De jury bestond in 2016 uit vijf leden:

Guus Hiddink

Oud-voetballer en voetbaltrainer, tevens 

ambassadeur van Fonds Gehandicaptensport

Bibian Mentel

Paralympisch en wereldkampioene 

snowboarden, ambassadeur Fonds 

Gehandicaptensport

André Cats

Chef de Mission van het Nederlands 

Paralympisch Team 2008-2016

Marije Baart de la Faille-Deutekom

Lector Kracht van Sport aan de Hogeschool 

van Amsterdam. Draagt met haar lectoraat 

bij aan sportparticipatie en vitaliteit.

Henny Jacobse

Erevoorzitter van Gehandicaptensport 

Nederland/Special Olympics Nederland

Tijdens de finale werd de jury bijgestaan door 

Yanu van Leeuwen, Sporttalent van het Jaar 

in 2015.

Verbeterpunten
De derde editie van de verkiezing Sporttalent 

van het Jaar was succesvol, toch blijven 

er verbeterpunten. Zo is niet iedereen 

blij met de opzet van de verkiezing. Een 

veelvoorkomende klacht is de duur van de 

voorrondes en de keus om iedereen elke dag 

te kunnen laten stemmen, waardoor er te 

veel van de achterban gevraagd wordt. 

Bekijk de video sporttalent 2016 >>
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(S)cool on Wheels

432
clinics in 2016

10.800
kinderen bereikt in basis- 
en voortgezet onderwijs

10
aanhangers met ieder 
10 sportrolstoelen, 
10 blinddoeken, lintjes, 
een fluitje, een rinkelbal 
en een basketbal

29
docenten in 2016

1143
tweets over (S)Cool on 
Wheels, 

106  
perspublicaties

ook aanwezig tijdens de Olympic Experience 

die tijdens de Olympische Spelen plaatsvond 

op het strand van Scheveningen. Kinderen 

konden daar dagelijks kennismaken met 

verschillende rolstoelsporten, zoals basketbal 

en tennis. Per dag kwamen er honderden 

kinderen af op de clinics. John: “Het was 

prachtig om te zien hoe gaaf kinderen het 

vonden om te sporten in een rolstoel. En dat 

is precies wat ik graag wil delen. Ik wil de 

kinderen meegeven dat als het even tegenzit, 

je meer kunt dan je zelf denkt en verwacht.”

Fonds Gehandicaptensport als 
werkgever
De Copacabana in Rio de Janeiro kleurde 

in september oranje. Jetze Plat en Geert 

Schipper veroverden tijdens de Paralympische 

Spelen goud en zilver op de paratriatlon. 

Ook docenten (S)Cool on Wheels Paul Toes 

en Johan Reekers waren actief in RIO. 

Geert, Paul en Johan verzorgen regelmatig 

clinics op (basis)scholen. Alle docenten en 

(ex-)topsporters ontvangen een vergoeding 

voor het geven van clinics, waarmee 

Fonds Gehandicaptensort bijdraagt aan 

werkgelegenheid voor mensen met een 

handicap.

Quotes kinderen:

“Ze zijn helemaal niet zielig!”

“Zo is in een rolstoel zitten best leuk, 
maar wel alleen als je er daarna 
weer uit kan stappen!”



48 | FGS jaarverslag 2016  FGS jaarverslag 2016 | 49

Wij hebben regelmatig contact met onze 

stakeholders: de partijen en mensen die bij 

onze organisatie betrokken zijn. Dat doen 

we door direct menselijk contact, onze 

nieuwsbrieven en via onze website. 
Met de verhalen die we vertellen, 
willen we iedereen bij ons doel 
betrekken: sport voor iedereen 
met een handicap normaal 
maken.

Is onze communicatie perfect? Nee. Zeker 

niet. We hebben in 2016 grote stappen gezet 

op het gebied van storytelling: we vertellen 

niet zakelijk wat voor projecten we doen, 

maar zoeken binnen elk project de mooie 

verhalen die de emotie en beleving van de 

lezer raken. Daarin kiezen we wel voor echte 

verhalen; we zetten niks in scène. Dus zal 

het ene verhaal net iets meer raken dan het 

andere.

We kiezen voor verhalen met een duidelijke 

afzender en een duidelijke boodschap. Op 

die manier willen we vertellen wat we doen 

en hoe donaties bijdragen aan ons doel. We 

proberen de lezers/kijkers echt bij ons te 

betrekken. Dat het nog beter kan, zien we 

ook. We mogen nog meer vertellen over 

onze projecten en ons kwetsbaar durven 

opstellen. In 2016 hebben we daarin de 

eerste stappen gezet. Die lijn zetten we door. 

Onze stakeholders
•  Uniek Sporten. Potentieel 1,7 miljoen mensen met een handicap.

•  43 Wmo-regio’s/gemeentelijke sportserviceraden/lokale en regional overheden

• Ministerie van VWS

• 35 1% FairShare®-partners

• Scholen

• Onderwijs

• Supporters

• mkb

• Serviceclubs (Rotary, Lions)

• 20.000 donateurs

• circa 9.000 Collectanten en collectecomites

• 40 Ambassadeurs

• Bestuur, Adviescommissie en Comité van Aanbeveling 

• Onze medewerkers (fte’s 14)

• Vereningen

• Landelijke organisaties

• Vrijwilligers

Contact met onze stakeholders
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Werven

Wij hebben de mooiste en de leukste baan van Nederland. 

Iedere dag scoren om uiteindelijk alle 1,7 miljoen mensen 

met een handicap lekker en dicht bij huis te laten sporten. 

Omdat 73% van de Nederlanders gehandicaptensport 

vanzelfsprekend vindt (onderzoek DirectResearch 2015), 

proberen we iedereen erbij te betrekken. Door speler in 

het team te worden. En door samen, schouder 
aan schouder met alle zakelijke partners, 
suppliers, en ieder op zijn of haar eigen 
manier, die enorme uitdaging die voor ons 
ligt, op te pakken. Samen kunnen we middelen 

organiseren om onze grote doelstelling te realiseren. Door 

als vrijwilliger te ondersteunen, of financieel bij te dragen. 
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“Ik wil eigenlijk nog niet naar huis”, 

zegt een van de kinderen beteuterd. 

Anderen lopen met een grote glimlach de 

deur uit bij openluchtijsbaan Flevonice 

in Biddinghuizen. Honderden knaloranje 

schaatsen liggen kriskras verspreid over de 

grond na te genieten van alweer de zevende 

KPN Schaatsvriendendag: de traditionele 

afsluiting van het schaatsseizoen, waar in 

2016 bijna achttienhonderd deelnemers – 

met en zonder handicap – op afkwamen.

Fonds Gehandicaptensport organiseerde 

deze dag op 28 februari 2016 samen 

met Ice-World, schaatsbond KNSB en 

1% FairShare®-partners KPN, Univé, 

Nederlandse Staats Loterij en tientallen 

vrijwilligers. Schaatsen, curling, priksleeën 

en shorttrack; voor iedereen was er iets 

leuks te doen. Ook naast het ijs viel er 

genoeg te beleven. Schaatshelden Barbara 

de Loor en Annamarie Thomas en oud-

shorttracker Cees Juffermans verzorgden 

clinics om de deelnemers de fijne kneepjes 

van het schaatsvak bij te brengen. “Het is 

een fantastische dag met heel veel kinderen, 

die genieten van een echte schaatservaring”, 

glunderde Barbara, ambassadrice van Fonds 

Gehandicaptensport. “Het zonnetje erbij, 

kou op je wangen en wind door je haar. Echt 

schaatsen, voor iedereen. Ik ben er ook al 

zeven jaar bij op deze dag en zie inmiddels 

steeds meer bekende gezichten. Al weken 

van tevoren krijg ik vragen via Facebook 

en Twitter van kinderen of ik er ook weer 

bij ben. En steeds meer kinderen schaatsen 

ook de hele winter door. Dus bereiken 

we ons doel: schaatsen ook voor 
kinderen met een lichamelijke, 
verstandelijke, auditieve of 
visuele handicap mogelijk maken.”

Op de klanken van het beroemde 

schaatsdweilorkest Kleintje Pils komen steeds 

meer mensen het ijs op. Veel gehandicapte 

mensen ervaren dat ze meer kunnen dan 

ze denken. Schaatsen ligt niet voor de hand 

voor bijvoorbeeld iemand in een rolstoel, 

maar tijdens deze dag kan alles. 

Op schaatsen, in een rolstoel, in een prikslee; 

het kan op de KPN Schaatsvriendendag. 

Een van de moeders kan beamen dat het niet 

altijd even makkelijk is om ‘gewoon’ mee te 

doen. Terwijl haar zoontje geniet op het ijs, 

vertelt ze: “Op deze dag wordt alles 
geregeld; niks is te gek. Hij kan 
gewoon meedoen met zijn broertje 
en zusje. Met een handicap ben je 
meestal bijzonder, maar hier is 
hij als ieder ander. Dat is mooi 
om te zien. Voor hemzelf en ook 
voor ons.”

Gewoon meedoen 
met alle anderen

Op de klanken van het beroemde 
schaatsdweilorkest Kleintje Pils 

komen steeds meer kinderen het ijs op
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43
particuliere projecten zakelijke projecten

Dankzij de inzet van vele enthousiastelingen  

zijn er vanuit 43 projecten giften gehaald. 

De acties variëren van schoolsportdagen 

en een benefietweek van een 

studentenvereniging tot collectes en koken 

voor het goede doel. Voor deze projecten 

heeft Fonds Gehandicaptensport zich op 

verschillende manieren ingezet. Denk 

bijvoorbeeld aan vermeldingen op social 

media, aanleveren van promotiemateriaal, 

inbreng van veilingitems en het in 

ontvangst nemen van een cheque door een 

van onze ambassadeurs.

De opbrengsten van de projecten lagen 

tussen enkele honderden en 23.000 

euro. Fonds Gehandicaptensport wordt 

voornamelijk gekozen als goed doel bij op 

sport gerichte projecten. Enkele daarvan 

hebben het evenement ook opengesteld voor 

sporters met een handicap of hebben een 

onderdeel aan het programma toegevoegd 

waarbinnen deelnemers kennis konden 

maken met gehandicaptensport.

Sportevenementen
Naast de Venloop zijn er nog meer 

sportieve evenementen geweest die Fonds 

Gehandicaptensport als goed doel hebben 

gehad. Een paar voorbeelden:

LSV Minerva
De Leidse Studenten Vereniging 

Minerva zette ons centraal tijdens haar 

goededoelenweek in juni. De studenten 

hebben in hun eigen clubgebouw een 

clinic van de rolstoelbasketballers van ZZ 

Leiden gekregen. Ook was er aandacht 

voor gehandicaptensport tijdens de 

Intercorporale Zomerspelen, waar studenten 

uit het hele land aan meedoen.

TT Run Assen
Tijdens de TT Run op het circuit van Assen 

was het voor iedereen mogelijk om een 

rondje over het circuit te rennen, handbiken 

of wheelen. 1% FairShare®-partner 

NoordLease overhandigde een racerunner 

aan de 7-jarige Max Pasman, waardoor hij 

voortaan samen met zijn vriendjes kan 

trainen bij zijn atletiekvereniging AAC’61.

Breda Future
In juni werd het grootste Future-

tennistoernooi van Nederland gehouden 

in Breda. Fonds Gehandicaptensport was 

het goede doel. Tijdens de Kidsday hebben 

kinderen ervaren hoe het is om te sporten 

in een rolstoel. Aan het einde van de 

week werd er een cheque uitgereikt aan 

ParaGames Breda, met als intentie dat 

rolstoeltennis vanaf 2017 op het programma 

staat bij beide evenementen.

Cambuur Verbindt
Naast een collecte tijdens een wedstrijd 

van voetbalclub Cambuur Leeuwarden 

organiseert Fonds Gehandicaptensport 

samen met de club een g-voetbaldag. 

Ook is er een cheque uitgereikt aan de 

eerstvolgende vereniging die zich aanmeldt 

om te starten met g-voetbal.

1% FairShare®

In 2016 waren er 35 1% FairShare®-

partners verbonden aan Fonds 

Gehandicaptensport. De totale opbrengst 

van de 1% FairShare® sponsoring bedroeg 

in 2016 1.414.207 euro. Dit betekent een 

groei van 27,1 procent ten opzichte van 

2015 door twee nieuwe partners en de 

intensivering van de samenwerking met 

bestaande partners.

1% FairShare® bestaat sinds 2007. 

Fonds Gehandicaptensport vraagt het 

bedrijfsleven om minimaal 1% van zijn 

sportsponsoringbudget te investeren in de 

gehandicaptensport, omdat circa 1% van de  

geregistreerde sporters een handicap heeft.

Onze1% FairShare®-partners: 
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Golftoernooi
Op maandag 20 juni organiseerde Fonds Gehandicaptensport in samenwerking met 

1% FairShare®-partner Smipe en Supporter Het Rijk van Nunspeet een golftoernooi. 

Partners van Fonds Gehandicaptensport hadden de mogelijkheid om een of meerdere flights 

voor vier personen aan te kopen en op deze wijze bij te dragen aan de gehandicaptensport. 

De deelnemers aan het golftoernooi stonden op de baan met ambassadeurs van Fonds 

Gehandicaptensport, zoals John van den Brom en Gertjan van der Linden. De opbrengst van 

het golftoernooi was 23.000 euro. 

Op dinsdag 8 november vond het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport plaats 

in de Amsterdam ArenA voor de 1% FairShare®-partners, sponsors en partners 

uit het bedrijfsleven en ambassadeurs. Aan het einde van de avond ontving Fonds 

Gehandicaptensport een cheque van 471.000 euro. Het thema was Goudkoorts.

Tiende Nationaal Gala voor de 
Gehandicaptensport
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Supporters
Zakelijke partijen die geen sportsponsor zijn, maar wel graag een bijdrage 

leveren aan de gehandicaptensport, kunnen supporter worden van Fonds 

Gehandicaptensport. In 2016 telde Fonds Gehandicaptensport 27 supporters:

VriendenLoterij
Cheque-uitreiking

Circa 9.000 collectanten
Als één team gingen circa 9.000 mensen tussen 10 en 16 april 2016 de deuren langs om 

geld op te halen voor sporters met een handicap. Ieder jaar is dit een van de hoogtepunten 

voor ons. Het is een uitdaging om genoeg collectanten te vinden. Dankzij de inspanningen 

van ons collecteteam en de regionale medewerkers is het weer gelukt. In totaal werd 

er 551.000 euro opgehaald. Van de opbrengst is een groot deel direct bij organiserende 

verenigingen terechtgekomen, voor de verdere ontwikkeling van de gehandicaptensport op 

lokaal niveau.
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Vooruitblik
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In 2030 is sporten voor mensen met een 

handicap de normaalste zaak van de wereld. 

Dat is het doel; dat is de missie van Fonds 

Gehandicaptensport. Een belangrijke stap 

in de richting van dat doel is het online 

platform Uniek Sporten. Daarin komt 

alles samen: het is hét platform voor de 

gehandicaptensport voor sporters met een 

handicap, waarin ze alle stappen in hun 

reis van inactief naar actief sporter kunnen 

maken. 

Het idee voor Uniek Sporten is zo’n acht 

jaar geleden ontstaan toen Arjo Wijnhorst 

als coördinator aangepast sporten werkte 

in de regio Arnhem. Het idee erachter: één 

loket voor het gehandicaptensportaanbod 

in de regio. In februari 2016 nam Fonds 

Gehandicaptensport Uniek Sporten (website 

en app) over van initiatiefnemer De 

Onderwijsspecialisten, waardoor de landelijke 

uitrol versneld werd.

Hoe is het idee voor 
Uniek Sporten ontstaan?
Arjo: “Er gebeurde op allerlei plaatsen in de 

regio Arnhem van alles op het gebied van 

gehandicaptensport, alleen wisten al die 

initiatieven de doelgroep niet te bereiken. Er 

was op de een of andere manier een drempel 

en het belangrijkste probleem bleek de 

vindbaarheid. Dus kregen we het idee om alle 

informatie over sport voor mensen met een 

handicap op één platform te ontsluiten.”

Oké, dat doe je dan voor regio 
Arnhem en daar houdt het 
dan op? 
“Toen we de eerste plannen gingen tekenen, 

hadden we al snel door dat we het niet alleen 

regionaal moesten aanpakken. Want stel 

nou dat wij het als regio Arnhem op manier 

A zouden aanpakken, en de regio Nijmegen 

op manier B. Twee platforms, met een eigen 

naam en eigen website. Iemand die op de 

grens van zo’n regio woont, moet dan nog 

steeds twee verschillende websites, met 

verschillende namen bezoeken. En die moet 

je dan maar net kennen. En zo werd onze 

visie – misschien zelfs wel een droom – om 

het sportaanbod landelijk op één platform 

samen te brengen, zodat je met één druk op 

de knop kunt zien wat er in jouw buurt te 

doen is.” 

Voor organisaties zijn 
regiogrenzen bindend, maar voor 
personen niet. Was dat ongeveer 
het idee?
“Precies! Éen persoon – in het geval van 

Uniek Sporten iemand met een handicap 

– zegt gewoon: ik wil sporten, ik woon in 

plaats X; laat me in een straal van zoveel 

kilometer zien wat er mogelijk is. En als er 

iets niet is, wil ik dat kenbaar kunnen maken 

zodat organisaties het sportaanbod kunnen 

versterken. Los van provinciegrenzen, 

“Met één druk op de knop weten
waar je kunt sporten”

gemeentegrenzen, regiogrenzen. Iemand 

met een handicap kijkt daar niet naar, 

die wil gewoon een goed antwoord op zijn 

sportvraag. En dat is precies wat Uniek 

Sporten doet.”

Eind 2012 werd de eerste website gelanceerd. 

In het voorjaar van 2015 gebeurde dat voor 

vier regio’s – Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn 

en Rivierenland. Met ondersteuning van 

Fonds Gehandicaptensport moest Uniek 

Sporten hét landelijke platform worden voor 

gehandicaptensportaanbod.

Eén sportloket; waar je ook 
woont, je kunt informatie vinden. 
Hoe belangrijk is dat?
“Mensen met een handicap moeten al zoveel 

loketjes bezoeken, dus moest dit makkelijk 

gaan. Eén digitaal loket, met daarachter 

lokale fysieke loketten. Regio’s hadden soms 

echt wel hun twijfels. Het is ook een grote 

stap om over te gaan naar een landelijk 

platform. Want, wat betekent dat voor de 

lokale identiteit? Maar gelukkig was er bij 

elke regio de wil om erover na te denken, 

omdat het voor de doelgroep gewoon het 

beste is. En omdat wij het niet willen 

overnemen van de regio’s, maar het juist 

samen willen doen. De gedachte erachter is 

leidend:  we doen het voor de doelgroep. Voor 

mensen met een handicap moet het de beste, 

meest eenvoudige oplossing zijn. Daarin vind 

je elkaar.”

Nederland is vanuit het landelijk 
gehandicaptensportbeleid, 
Grenzeloos Actief, verdeeld in 
43 Wmo-regio’s. Daarbij sluit 
Uniek Sporten aan, er worden 
per regio afspraken gemaakt. Die 
samenwerking lijkt me cruciaal.
“Dat is het zeker. De sportadviezen die zij 

geven, de verenigingsondersteuning die zij 

bieden, de evenementen die ze organiseren 

en hun communicatie dat moeten ze 
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vooral blijven doen. Wij willen niet landelijk 

met elke vereniging individueel contact 

hebben; dat is onmogelijk. Wij werken met 

de regio’s samen, die regio’s werken weer 

samen met gemeenten, revalidatiecentra, 

speciaal onderwijs en sportverenigingen. 

Wij ontsluiten het sportaanbod dat er al 

is. Wij gooien er een Uniek Sporten-sausje 

over, zodat een grotere doelgroep ermee in 

aanraking komt. Zo werken we als één team 

samen.”

Hebben regio’s voldoende inzicht 
in het gehandicaptensportaanbod?
“Gelukkig wel. Tegelijkertijd: juist omdat 

het sportaanbod verzameld wordt op 

een landelijk platform, melden zich ook 

verenigingen die nog niet bekend zijn bij de 

regionale organisatie. Die vragen zich dan af 

waarom zij niet vermeld zijn. Zo blijkt dat we 

het aanbod dat er al is, maar waarvan we het 

niet weten, ook nog meer naar boven halen. 

Het aanbod is daardoor nog completer.”

Je begon in 2015 met vier 
regio’s, hoeveel zijn dat er nu?
“Eind 2016 waren er 13 van de 43 Wmo-

regio’s aangesloten – een dekking van 

40% In 2016 werd Uniek Sporten in maar 

liefst negen nieuwe gebieden uitgerold: 

de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 

Utrecht, de provincies Friesland, Groningen 

en Zeeland en de regio’s Noord-Limburg, 

Noordoost-Brabant en Alkmaar. In de eerste 

maanden van 2017 stijgen we naar 60%, 

voor september 2017 willen we op 75 tot 

80% dekking zitten. Het uiteindelijke doel is 

natuurlijk 100%, dan doen we het pas echt 

goed.”

Dat betekent dat je op dit moment 
nog lang niet iedereen bereikt.
“Ja, en dat is ook de kritiek die we 

regelmatig krijgen: ‘Leuk dat dit platform 

er is, maar mijn regio zit er niet in, dus 

heb ik er niks aan’. Dat is terecht. Onze 

eerste uitdaging is dan ook om 100% 

dekking te halen. Samenwerking met de nu 

nog 18 ontbrekende regio’s is daarbij een 

voorwaarde. Als er in een regio helemaal 

niks op het gebied van gehandicaptensport 

is, of het in elk geval niet bij de regio-

organisatie bekend is, dan is er voor ons 

geen basis om samen te werken. 

Hoe houd je het sportaanbod 
actueel?
“Ook dat doen de regio’s. Bij de start van 

Uniek Sporten in een bepaalde regio ‘vullen’ 

wij de database met de informatie die we 

verzameld hebben. Daarna is het aan de 

regio’s om het aanbod actueel te houden. 

Want alleen met een actueel aanbod is 

Uniek Sporten nuttig. Anders kan het ook 

tot frustratie leiden. We kijken ook hoe we 

sportbonden kunnen laten aanhaken, zodat 

het sportaanbod nog uitgebreider en nog 

actueler wordt.”

En wat zijn de andere stappen 
die je in de toekomst wilt 
gaan zetten?
“We willen Uniek Sporten doorbouwen naar 

hét platform voor de gehandicaptensport, 

zodat we ook kunnen helpen bij andere 

uitdagingen. Een sport vinden is één, maar 

er zijn meer drempels die ervoor zorgen dat 

iemand met een handicap niet gaat sporten. 

Als je kijkt naar de stappen die iemand 

zet om te gaan sporten, is het vinden van 

een sport niet de eerste stap. Weten dat het 

überhaupt mogelijk is om met een handicap 

te sporten, motivatie en enthousiasme zitten 

daar nog voor. Goede, inspirerende verhalen 

kunnen ervoor zorgen dat iemand gaat 

sporten. We willen laten zien wat er mogelijk 

is. Zodat iemand met een handicap denkt: 

als iemand anders het kan, kan ik het ook 

wel. En als iemand dan gaat sporten, hoe 

vindt ie dan een sportmaatje, of waar kan 

ie terecht voor hulpmiddelen en vervoer? 

Alle stappen van inactief naar actief moet 

iemand met een handicap kunnen maken 

binnen Uniek Sporten. Dat is de vervolgstap 

voor 2017.”

“Daarnaast blijven we ook technisch bezig 

met het doorontwikkelen van het platform. 

Het huidige platform lijkt aan de voorkant 

nog heel veel op wat we in 2015 hebben 

gelanceerd, maar aan de achterkant is 

het heel anders. Signalen van gebruikers 

nemen we serieus, problemen worden snel 

verholpen. Gebruiksgemak staat voorop.”

In 2016 ben je in dienst gekomen 
van Fonds Gehandicaptensport. 
De organisatie Uniek Sporten 
heeft het toen echt overgenomen 
om een nog betere aanvoerder 
te zijn van het team dat werkt 
aan het vanzelfsprekend maken 
van sport voor iemand met een 
handicap. Hoe kijk jij terug op dit 
jaar?
“Het was een mooi jaar. We hebben Uniek 

Sporten in 2016 gelanceerd in negen 

nieuwe Wmo-regio’s. Elke lancering is 

bijzonder. Dan zie je pas hoeveel mensen 

en lokale partijen samenwerken om iets 

mogelijk te maken voor sporters met een 

handicap. Na lang en hard werken is er dan 

het moment dat Uniek Sporten écht actief 

wordt in die Wmo-regio. Een moment om 

samen te vieren wat we bereikt hebben. Het 

is prachtig dat we 43 van dat soort feestjes 

kunnen gaan vieren.”

Goede, inspirerende verhalen kunnen ervoor zorgen 
dat iemand gaat sporten. We willen laten zien wat er 

mogelijk is. Zodat iemand met een handicap denkt: 
als iemand anders het kan, kan ik het ook wel.
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Derde geldstroom
Tot 2008 waren wij volledig afhankelijk 

van particuliere fondsenwerving, zoals 

onze collecte en particuliere evenementen. 

Daarna hebben we de risico’s verder kunnen 

spreiden met zakelijke werving door onze 

1% FairShare®-partners.

Uniek Sporten moet ons een derde 

geldstroom opleveren, waardoor we 

financiële risico’s nog verder kunnen 

spreiden. Uniek Sporten moet zó interessant 

worden dat sporters met een handicap 

terug blijven komen naar de website of 

app en zich registreren als fan. Iedereen 

die zich aanmeldt, komt in onze fanbase 

terecht; idealiter zijn dat in de toekomst 

alle 1,7 miljoen mensen met een handicap. 

Naast informatie over (lokaal) sportaanbod, 

vervoer, sportmaatjes en –hulpmiddelen 

kunnen we ook iedereen in onze fanbase 

benaderen met relevante producten en 

diensten van derden. 

Relevantie staat voor ons voorop; relevantie 

voor de doelgroep welteverstaan. We vragen 

onze fanbase waar behoefte aan is en daar 

zoeken wij een partij bij. Of andersom: als 

een partij bij ons aanklopt, checken we eerst 

of onze fans daar wel behoefte aan hebben. 

Op die manier voorkomen we onzinnige 

aanbiedingen, houden we Uniek Sporten 

interessant én wordt het voor de potentiële 

adverteerders ook een zo groot mogelijk 

succes. En het allermooiste van deze derde 

geldstroom: de opbrengsten vloeien weer 

terug naar sporters met een handicap. 

Win-win dus.

Bijlagen
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Organisatie
Op 4 maart 2016 ontving onze directeur 

Nike Boor een koninklijke onderscheiding 

voor zijn inzet voor de gehandicaptensport 

de afgelopen 25 jaar. Een uniek moment 

voor een bijzonder mens met een bijzondere 

missie. Een van de prestaties waar Nike de 

onderscheiding in het bijzonder voor kreeg, 

is het 1% FairShare-concept. Een belangrijke 

hoeksteen in de wervingsstrategie van 

Fonds Gehandicaptensport waarvan Nike 

een van de bedenkers is.

Personeelsbeleid
Fonds Gehandicaptensport heeft sinds 1 

januari 2013 eigen personeel in dienst. 

Fonds Gehandicaptensport streeft 

met het personeelsbeleid naar een 

evenwichtige verdeling van sexe, leeftijd 

en ervaring, autochtoon/allochtoon. Fonds 

Gehandicaptensport streeft ernaar in al 

zijn geledingen, van bestuur tot stagiair, 

medewerkers met een handicap in dienst te 

hebben. 

Medewerkers zijn professionals 

die zeer zelfstandig hun taken en 

verantwoordelijkheden uitvoeren. 

Jaarlijks vindt met elke medewerker een 

functionerings- en beoordelingsgesprek 

plaats. De uitkomsten hiervan worden 

schriftelijk vastgelegd. Het personeelsbeleid 

met onder andere functieomschrijvingen is  

afgeleid van het functieboek Goede Doelen 

Sector. Fonds Gehandicaptensport werkt 

doorlopend met stagiaires op verschillende 

afdelingen, alsmede met vrijwilligers. 

Werving van nieuwe medewerkers vindt 

vooral plaats via sociale netwerken.
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Bureaumedewerkers

Nike Boor, directeur 

Saskia Drenthe, directiesecretaris

Edith Verhoeven, 

(financieel-)administratief medewerker

Evelien Versteeg, 

medewerker bestedingen

Renee Balkema, manager werving

Heidi Wennekes-Schaap, 

coördinator collecte

Esther Latuheru-Prince, eventmanager

Karin de Graaf, 

medewerker werving t/m 30 juni – vanaf 1 

juli programmaleider Uniek Sporten

Monica van Harn, 

manager marketing en communicatie

Lilian Eerens-Frieling, 

medewerker (S)Cool on Wheels 

Céline van Oosterhout, 

coördinator (S)Cool on Wheels

Sophie van Oostveen, 

projectmanager marketing en communicatie

Linda Meconi, 

senior medewerker communicatie en 

marketing  (tot 1 oktober 2016)

Maaike Hooghiemstra, 

medewerker particuliere werving 

Ruud Zaagsma, 

medewerker ICT 

Gijs van Butselaar, 

projectmedewerker Nationaal G-voetbalplan 

(vanaf 22 april)

Ellen Taal, administratief medewerker 

afdeling werving

Fleur van de Kasteele, medewerker 

marketing en communicatie  (1 oktober t/m 

31 december 2016)

Anouk Cohen, invalkracht projectmanager 

marketing en communicatie (vanaf 2 

december)

Het totaal aantal fte’s per 31 december 2016: 

14,48

Freelance-inzet
Fonds Gehandicaptensport heeft in 2016 

gebruikgemaakt van één freelance-

medewerker in de periode 1 oktober t/m 30 

november 2016 op de afdeling marketing en 

communicatie. 

Salariëring
De salariëring van de bureaumedewerkers 

is conform de richtlijnen van Goede Doelen 

Nederland. De rechtspositieregeling van 

Fonds Gehandicaptensport is gebaseerd op 

het handboek van Goede Doelen Nederland. 

Salarisverhogingen worden door het 

managementteam bepaald op basis van het 

functioneren van de medewerkers, waarbij 

een maximaal gemiddelde verhoging voor de 

totale organisatie uitgangspunt is. 

Fonds Gehandicaptensport is aangesloten bij 

Stichting Collecteplan (SCP) en Goede Doelen 

Nederland. Verder neemt het Fonds deel aan 

het Informeel Fondsenoverleg (IF) en aan 

Fondsenwerving Overleg Projecten (FOP), 

waardoor er veel relaties onderhouden 

worden met collega-fondsenwervende 

instellingen. 

Certificering
Fonds Gehandicaptensport is trots op 

het feit dat het voldoet aan de strenge 

beoordeling van het CBF. Sinds 1 juli 2000 

voldoet Fonds Gehandicaptensport aan de 

keurmerkcriteria en de overige voorwaarden 

zoals vastgelegd in het reglement CBF-keur. 

Elke twee jaar is er een tussentijdse toetsing. 

In 2015 heeft een uitgebreide toetsing voor 

verlenging voor de periode van 2015-2018 

plaatsgevonden, met als resultaat dat het 

keurmerk is verlengd. Het CBF (Centraal 

Bureau voor Fondsenwerving) is een 

onafhankelijke stichting die sinds 1925 

toezicht houdt op het inzamelen van geld 

voor goede doelen. De taak van het CBF 

is het bevorderen van een verantwoorde 

fondsenwerving en besteding. Het CBF 

beoordeelt fondsenwervende instellingen en 

verstrekt informatie en advies aan overheid 

en publiek. Fonds Gehandicaptensport wordt 

beoordeeld op de volgende onderwerpen: 

bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting 

& communicatie, besteding van middelen en 

verantwoording.

Sinds begin 1999 maakt de Richtlijn 

650 deel uit van de “Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving”. Dit is een uitgave 

van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Het volgen van de Richtlijn 650 is een 

belangrijke vereiste voor het verkrijgen 

en behouden van het CBF-Keur voor goede 

doelen. Alle keurmerkhouders moeten hun 

jaarverslaggeving overeenkomstig deze 

richtlijn opstellen. Hiermee wordt een hoge 

mate van uniformiteit en transparantie 

bereikt. Lezers van jaarverslagen (publiek, 

pers) komen in ieder geval dezelfde 

opstellingen en dezelfde terminologie 

tegen. Uniek aan de Richtlijn 650 is dat 

onderscheid wordt gemaakt tussen kosten 

die gemaakt worden om gelden te werven, 

kosten die gemaakt worden in het kader 

van beheer en administratie en kosten die 

worden gemaakt om de gelden uit te geven.

Fonds Gehandicaptensport heeft de 

beschikking over een anbi-verklaring (nr. 

0038.27.513). Sinds 2008 is er een nieuwe 

wetgeving van kracht voor charitatieve, 

culturele, wetenschappelijke en andere 

algemeen nut beogende instellingen, ook 

wel anbi’s genoemd. Als instellingen gebruik 

willen blijven maken van de gunstige fiscale 

faciliteiten die voor hen in het leven zijn 

geroepen, moeten ze zich aanmelden bij 

de Belastingdienst. Indien de instelling 

aan de criteria voldoet, krijgt die een 

beschikking van de Belastingdienst. Alleen 

instellingen met deze beschikking betalen 

geen successie- of schenkingsrecht over de 

donaties of schenkingen die ze ontvangen. 

Hierdoor blijven er meer gelden over voor 

de directe doelstelling. Ook als de instelling 

zelf een uitkering doet, hoeft daarover 

geen schenkingsrecht te worden betaald. 

Bovendien kunnen donateurs aan anbi’s 

hun giften van de inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting aftrekken.
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Bestuur
Mr. P. (Peter) Vogelzang (voorzitter)

“Ik heb altijd zelf plezier gehad aan sport. 

Ik vind dat iedereen daar recht op heeft en 

dat alles moet worden weggenomen wat 

een hindernis is om op een leuke manier te 

kunnen sporten.”

Drs. A (Aat) Schouwenaar (penningmeester)

“Het leven is goed voor mij geweest, daarom 

doe ik graag wat terug.”

F. (Frank) J.A.E.M. Peters (secretaris)

“Ik denk vanuit mijn communicatie-

expertise een actieve bijdrage te 

kunnen leveren aan de realisatie van de 

doelstellingen van het fonds en daarmee 

mensen met een beperking de kans te 

bieden ook te kunnen sporten.”

F. (Frank) van den Wall Bake

“Ik beschouw het als een voorrecht en 

als een aangename plicht mijn kennis 

en kunde beschikbaar te stellen aan de 

gehandicaptensport.”

R. (René) Martens

‘Sport is een belangrijk ingrediënt in de 

persoonlijke groei van eenieder, ongeacht 

welke sport, ongeacht met welke fysieke 

mogelijkheden. Met mijn eigen ervaringen 

in het rolstoelbasketbal en het bedrijfsleven 

ondersteun ik Fonds Gehandicaptensport 

graag bij het bereiken van zijn 

doelstellingen.’

Mr. D. (Dolf) Segaar

“Toen mijn goede fietsvriend Hans een 

been verloor, besefte ik pas echt hoe 

gehandicapt je bent als je een geliefde sport 

beperkter kan beoefenen dan je gewend 

was. Maar ik zag gelijktijdig ook hoe 

gedreven de gehandicapte sporter is om 

een gelijkwaardige prestatie neer te zetten. 

Ik voel het als een opdracht aan Hans, die 

inmiddels overleden is, om uit te dragen hoe 

belangrijk de gehandicaptensport is. Ik hoop 

zeer een waardevolle bijdrage te kunnen 

leveren.”

Prof. dr. ir. K. (Kitty) Koelemeijer

"De mogelijkheid actief sport te beoefenen 

zou vanzelfsprekend moeten zijn, voor 

iedereen. Daar een bijdrage aan te kunnen 

leveren is een voorrecht. Ik zet mij daarom 

met veel plezier in voor het Fonds

Gehandicaptensport."

T. (Trienke) Stellema 

“Het is heerlijk om te kunnen sporten, het 

is gezond en je maakt vrienden. Dat gun ik 

iedereen. Daarom draag ik mijn steentje bij 

aan Fonds Gehandicaptensport.”

 

Het bestuur
Het bestuur ziet toe op het functioneren 

van de directie en de algemene gang 

van zaken. Het bestuur geeft bovendien 

gevraagd en ongevraagd advies op alle 

gebieden die relevant zijn voor Fonds 

Gehandicaptensport.

De bestuursleden verrichten hun taken 

onbezoldigd. Eventueel gemaakte onkosten 

worden niet gedeclareerd. 

Het huidige bestuur is samengesteld uit 

maximaal negen personen en heeft met 

name specifieke kennis op het gebied van 

communicatie, jurisprudentie, marketing en 

sport en een relevant netwerk in de sport en 

in het bedrijfsleven.

Het bestuur is op onderdelen nauw 

betrokken bij specialismen:

Frank Peters: 

reputatiemanagement en communicatie

Frank van den Wall Bake: sportmarketing

Peter Vogelzang: bestuur en organisatie

Dolf Segaar: juridische kennis

Aat Schouwenaar: 

financieel advies en organisatie

René Martens: 

communicatie, sport en organisatie

Kitty Koelemeijer: marketing

Trienke Stellema: zorg, organisatie 

Het bestuur van Fonds Gehandicaptensport 

kwam in 2016 vier keer bijeen: op 14 maart, 

6 juni, 21 juni (brainstormsessie) en 12 

december.

De directie
De directie is belast met het dagelijks 

besturen van de organisatie en geeft leiding 

aan het bureau. De taak van de directie 

bestaat uit het zich bij voortduring op de 

hoogte houden van feiten, omstandigheden 

en ontwikkelingen die van belang kunnen 

zijn voor Fonds Gehandicaptensport en de 

middelen die beschikbaar zijn dusdanig in 

te zetten binnen de statutaire doelstelling 

van het Fonds. In het directiestatuut zijn de 

taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. 

Directeur van Fonds Gehandicaptensport 

is de heer Nike Boor. De salariëring van 

de directie valt binnen de normen van 

de brancheorganisatie Goede Doelen 

Nederland. Deze heeft richtlijnen ontwikkeld 

voor salariëring voor alle Nederlandse 

goededoelenfondsen.

Het salaris van de directie is voor 2016 als 

volgt samengesteld:

dienstverband 1,0 fte 

Brutoloon  € 88.486

Vakantiegeld  € 6.968

Totaal  € 95.455

Sociale lasten  € 9.458

Pensioenlasten  € 10.034

Eenmalige uitkering i.v.m. 25 jaar 

dienstverband (netto)  7.374

Onkostenvergoeding  € 2.200

Totaal  € 29.066

Totaal bezoldiging  € 124.520

Beschermheer
Fonds Gehandicaptensport is trots op 

het feit dat professor meester Pieter van 

Vollenhoven beschermheer is. Hij is een van 

de oprichters en fungeert een aantal jaren 

als president van Fonds Gehandicaptensport.
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Comité van Aanbeveling 
In 2014 zijn de drie Comités van 

Aanbeveling uit oogpunt van efficiency 

samengevoegd tot één Comité van 

Aanbeveling (CvA). Tijdens de vergaderingen 

van het CvA worden onderwerpen 

behorende tot 1% FairShare® (unieke 

sponsorpropositie) behandeld, evenals 

zaken betrekking hebbend op het jaarlijkse 

Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport, 

de Watersport voor Gehandicapten en 

Special Olympics Nederland. 

Het Comité van Aanbeveling is in 2016 

regelmatig bijeengekomen en bestaat uit de 

volgende personen:

• † Uri Coronel

• Frank van den Wall Bake

• Jan de Jong

• Joost Manassen 

• Ferry Houterman 

• Sicor Smits

• Paul Broersen 

• Toine van Laack 

• Piet-Hein Merckens

• Henk Markerink

• Truus Koppelaar

Adviescommissie
De Adviescommissie is een onafhankelijk 

adviesorgaan van de directie van Fonds

Gehandicaptensport. De taak van de 

Adviescommissie is om een onafhankelijk 

advies aan de directie te geven als het 

gaat om subsidies die buiten de richtlijnen 

vallen, subsidierichtlijnen aan te passen etc. 

Daarnaast adviseert de Adviescommissie de 

directie in algemene zin over de besteding 

van gelden door Fonds Gehandicaptensport.

De Adviescommissie brengt maar liefst 

100 jaar kennis en ervaring bij elkaar, 

gecombineerd met specifieke kennis van de 

georganiseerde sport.

Samenstelling Adviescommissie:

Voorzitter: 

Henny Jacobse, o.a. oud-voorzitter 

Gehandicaptensport Nederland/

Special Olympics Nederland

Lid:  

Robin Ammerlaan, oud-paralympisch 

tennisser

Lid:   

Jurjen Engelsman, oud-paralympisch 

zwemmer

Lid:   

Annette Roozen, paralympisch atlete sprint 

en verspringen

Lid:   

Erik de Winter, adjunct-directeur 

Kenniscentrum Sport, oud-algemeen

directeur Gehandicaptensport Nederland

Achtergrond bestuursleden Fonds 

Gehandicaptensport

Dhr. M. U. (Uri) Coronel

Datum infunctietreding Fonds 

Gehandicaptensport: 30-10-2006

† 18 juli 2016 

Mevr. K. (Kitty) Koelemeijer

Datum infunctietreding: 03-12-2014

Huidige functie:

Hoogleraar Marketing & Retailing aan 

Nyenrode Business Universiteit

Directeur van het Center voor Marketing 

& Supply Chain Management en Research 

Director van het Lean Management Center

Nevenfuncties van belang zijnde:

Lid van de Raad van Commissarissen 

van Intergamma (lid auditcommissie) en 

tevens vervullen van commissariaten bij 

CB Logistics (lid auditcommissie), Equipe 

Zorgbedrijven en omroep Powned.

Bestuurslid van o.a. VEDIS 

detailhandelsplatform, voorzitter van 

het examencollege van het NIMA, lid 

van het Comité van Aanbeveling van 

Shopping2020 en juryvoorzitter van de NRW 

Marketingprijs

Dhr. M.J.W.M. (René) Martens

Datum infunctietreding: 27-03-2013

Huidige functie: commercieel directeur 

Medux

Nevenfuncties van belang zijnde:

Bestuurslid Fonds voor de Topsporter 

(NOC*NSF)

Bestuurslid Basketball Experience 

Nederland

Voormalig bestuurslid Esther Vergeer 

Foundation

Voormalig bestuurslid Stichting Orange and 

Wheels

Voormalig voorzitter cliëntenraad 

revalidatiecentrum Leijpark

Broeder in Het Genootschap van de 

Udenhoutse Broeder

Initiator MijnHulpmiddel.nl

Oud-paralympisch sporter (rolstoelbasketbal)

Dhr. F.J.A.E.M. (Frank) Peters

Datum infunctietreding 21-11-2005

Huidige functie: directeur-eigenaar Virtus 

Communications

Nevenfuncties van belang zijnde:

Maakt deel uit van de Raad van Toezicht van 

de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 

Commerciële Communicatie UvA

Dhr. C.A. (Dolf) Segaar

Datum infunctietreding: 13-05-2013

Huidige functie: partner/advocaat CMS 

Derks Star Busmann

 

Nevenfuncties van belang zijnde:

Commissie Naleving Dopingsancties van de 

Anti-Doping Autoriteit Nederland

Lid van het Dispute Chanel Doping FIBT 

(internationale bobsleebond)

Voorzitter van het Dispute Chanel Doping 

AIBA (international amateur boxing 

association)

Voorzitter bestuur Stichting Zoneparc

Voorzitter bestuur Godelindeschool

Dhr. A. (Aat) Schouwenaar

Datum infunctietreding: 30-10-2006

Huidige functie: gepensioneerd

Nevenfuncties van belang zijnde: 

Sportfonds zitting

Vicevoorzitter RvC Brunel International NV

Vicevoorzitter RvC Asito Diensten Groep SE

Vicevoorzitter RvC Docdata NV

Lid RVC Amsterdam ArenA

Bestuurslid Stichting Steun VUMC Alzheimer

B
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Dhr. P. (Peter) Vogelzang

Datum infunctietreding Fonds 

Gehandicaptensport: 01-01-2005

Huidige functie: gepensioneerd

Nevenfuncties van belang zijnde: 

Sportfonds zitting

Lid van RvT Contract Spelersfonds (CSF) 

KNVB

Lid ISR

Lid Onderzoeksraad Integriteit Overheid

Dhr. J.F. (Frank) van den Wall Bake

Datum infunctietreding: 15-03-2010

Huidige functie: eigenaar Van den Wall Bake 

Consult

Nevenfuncties van belang zijnde:

Bestuurslid Koninklijk Nederlands 

Watersportverbond (KNWV)

Vaste columnist bij BNR Nieuwsradio

Erelector Fontys Bedrijfshogeschool (Sports 

Business)

Commissaris van sportmarketingbureau 

Triple Double B.V.

Ambassadeur Hulphond Nederland

Lid Comité van Aanbeveling Fonds 

Gehandicaptensport

Lid van de selectiecommissie Team KPN 

Sportfonds

Lid van de Raad van Advies Stichting 

Sporttop

Ambassadeur Stichting Vaarkracht

Mevr. T. (Trienke) Stellema

Datum infunctietreding: 26-03-15

Nevenfuncties van belang zijnde: 

Lid Raad van Commissarissen Eno 

Zorgverzekeraar

Voorzitter bestuur Fonds NutsOhra 

Lid Raad van Commissarissen annatommie 

mc

Voorzitter Raad van Commissarissen MC 

Kinderwens

Lid Raad van Toezicht Cordaan 

Bestuur per 31 december 2016:

• Dhr. Mr. P. (Peter) Vogelzang, voorzitter

• Dhr. F. (Frank) J.A.E.M. Peters, secretaris

• Dhr. drs. A. (Aat) Schouwenaar,    

  penningmeester

• Dhr. F. (Frank) van den Wall Bake

• Dhr. Mr. D. (Dolf ) Segaar

• Mevr. prof. dr. ir. K. (Kitty) Koelemeijer

• Dhr. R. (René) Martens

• Mevr. T. (Trienke) Stellema

De benoemingsperiode voor bestuursleden 

bedraagt vier jaar. De leden zijn terstond

herkiesbaar en kunnen twee keer 

herbenoemd worden. De maximale 

benoemingsperiode bedraagt maximaal 12 

jaar, conform de code goed bestuur.

Verantwoordelingsverklaring
Een belangrijke voorwaarde voor het hebben 

van het CBF-keurmerk is de jaarlijkse 

verantwoordingsverklaring. Daarin maakt 

de organisatie duidelijk hoe ze omgaat met 

de drie belangrijke principes:

1 scheiding van uitvoering, bestuur en 

toezicht;

2 omgang met belanghebbenden;

3 effectiviteit en efficiëntie van bestedingen.

1. Scheiding van uitvoering, bestuur en 

toezicht

Taken en verantwoordelijkheden bestuur en 

directie

Het bestuur van Fonds Gehandicaptensport 

ziet toe op het functioneren van de directie 

en de algemene gang van zaken. De 

directie is belast met het besturen van 

de werkorganisatie van het Fonds en het 

onderhouden en aangaan van relaties met 

externe contacten. Extern toezicht wordt 

uitgevoerd door BDO en Centraal Bureau 

Fondsenwerving (CBF-keurmerk).

Benoeming, bezoldiging en aftreden bestuur 

en directie

Het bestuur bestaat thans uit 8 personen 

(minimaal 5, maximaal 9). Voor het 

bestuur is een functieprofiel opgesteld. Alle 

bestuursleden zijn vrijwillig verbonden aan 

Fonds Gehandicaptensport en ontvangen 

geen bezoldiging. Het bestuur stelt een 

rooster van aftreden op, waarbij een 

opvolger van een bestuurder diens plaats 

inneemt. De directeur is als titulair directeur 

benoemd en heeft een dienstverband bij 

Stichting Fonds Gehandicaptensport voor 

onbepaalde tijd. Het bestuur van Fonds 

Gehandicaptensport stelt de directiebeloning 

vast. Het beloningsbeleid gaat uit van een 

passende beloning voor de zwaarte en 

omvang van de directiefunctie. Hierbij wordt 

kennisgenomen van marktomstandigheden, 

de richtlijnen van Goede Doelen 

Nederland en de uitgangspunten van het 

beloningskader geformuleerd in de code-

Wijffels. 

Het bestuur is juridisch verantwoordelijk 

voor het beleid en de uitvoering daarvan. 

Het beleid wordt vormgegeven door de 

directie. De directie wordt ondersteund 

door het managementteam (mt). Het mt 

vergadert in principe eenmaal in de twee 

weken. Het bestuur vergadert minimaal 3 

keer per jaar.

Het bestuur volgt het eigen functioneren 

kritisch. De voorzitter heeft hier minimaal 

één keer per jaar separaat aandacht voor.

De voorzitter en de penningmeester voeren 

jaarlijks een functioneringsgesprek met 

de directeur. In het gesprek kijken ze of 

de doelstellingen zijn behaald. Ook is er 

aandacht voor verhoudingen tussen directie 

en medewerkers. De gesprekken worden 

vastgelegd.

Bestuur per 31 december 2016 

• Dhr. Henk Markerink

• Dhr. Mr. P. (Peter) Vogelzang, voorzitter

• Dhr. F. (Frank) J.A.E.M. Peters, secretaris

• Dhr. drs. A. (Aat) Schouwenaar, 

penningmeester

• Dhr. M.U. (Uri) Coronel

• Dhr. F. (Frank) van den Wall Bake

• Dhr. Mr. D. (Dolf) Segaar

• Mevr. prof. dr. ir. K. (Kitty) Koelemeijer

• Dhr. R. (René) Martens 

• Mevr. T. (Trienke) Stellema

De benoemingsperiode voor bestuursleden 

bedraagt vier jaar. De leden zijn terstond 

herkiesbaar en kunnen twee keer 

herbenoemd worden. De benoemingsperiode 

bedraagt maximaal 12 jaar, conform de code 

goed bestuur.
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2. Omgang met belanghebbenden

Fonds Gehandicaptensport streeft naar een 

open dialoog met alle belanghebbenden:

• Collectecomités

• Medewerkers

• Partners

• Landelijke Sportorganisaties

• NOC*NSF

• Ministerie van VWS

• VriendenLoterij

• Vereniging Fondsenwervende Instellingen

• Centraal Bureau Fondsenwerving

• Sportsponsors en sportmarketingbureaus

Belanghebbenden worden waar mogelijk 

betrokken bij de voorbereiding, vorming en 

indien nodig bijstelling van het beleid. Door 

middel van wekelijkse, maandelijkse, kwartaal- 

en jaarlijkse rapportages worden de specifieke 

doelgroepen geïnformeerd over operationele 

zaken, bestuur en beleid, fondsenwerving en 

financiële zaken. Fonds Gehandicaptensport 

legt op een zo transparant mogelijke wijze 

verantwoording af over de besteding van de 

middelen, conform de verantwoordingseisen 

van de geldgevers.

Het jaarverslag is opvraagbaar en staat op de 

website van Fonds Gehandicaptensport.

3. Effectiviteit en efficiëntie van bestedingen

Fonds Gehandicaptensport is een organisatie 

die nog groeit. We investeren in deze fase met 

name in de kwaliteit van ons werk. Dat is van 

groot belang, omdat we onze doelstellingen 

graag willen bereiken en we willen weten wat 

er met de toegewezen gelden is gebeurd.

Het uitgangspunt voor het beleid is het 

strategisch meerjarenbeleidsplan 2014-2016. 

Hierin zijn de plannen op het gebied van 

werven, voorlichten en besteden opgenomen. 

Onze financiële ambitie is vastgelegd in de 

meerjarenbegroting 2014-2016. Elk jaar 

wordt het beleid uitgewerkt in een jaarplan en 

een jaarbegroting. Zo kan de voortgang van 

de beleidsvoering worden bewaakt.

De directeur rapporteert drie keer per jaar 

aan het bestuur omtrent de voortgang 

en realisatie van de jaarplannen en 

begroting. Het jaarverslag, de jaarrekening 

en de begroting worden door de directie 

opgesteld en door het bestuur vastgesteld en 

goedgekeurd.

Financiële middelen kunnen worden 

aangevraagd door rechtspersonen. Deze 

aanvraag wordt al dan niet toegewezen en 

dient conform de aanvraag en toewijzing te 

worden verantwoord.

Ook onze eigen kosten zijn een belangrijke 

graadmeter voor de efficiënte inzet van 

middelen voor de eigen organisatie. De kosten 

voor de eigen organisatie betreffen kosten 

van beheer, administratie en fondsenwerving. 

Hiervoor zijn standaarden bepaald die binnen 

de kaders van het CBF vallen. De kosten van 

werving zijn de laatste jaren tussen de 15 en 

22% en blijven ruim binnen de norm van het 

CBF (25%). Het kostenpercentage van beheer 

en administratie is gesteld op maximaal 5,5%. 

Ook deze norm wordt de laatste jaren gehaald.

Veel organisaties die voor Fonds 

Gehandicaptensport werken, worden 

gevraagd dit om niet te doen, dan wel tegen 

een sterk gereduceerd tarief.

De financiële positie van Fonds 

Gehandicaptensport is toereikend 

om te kunnen voldoen aan zijn 

betalingsverplichtingen. Aandachtspunten 

zijn wel inkomsten die onder druk staan, 

zoals de collecte. De continuïteitsreserve is 

per 31 december 2016 intern vastgesteld op 

ruim € 1 miljoen. 

Het continuïteitsvermogen van de stichting 

is de minimaal benodigde reserve, waarvan 

de opbrengst dient om in geval van 

achterblijvende opbrengsten zorg te kunnen 

dragen voor continuering van de activiteiten 

van de stichting, waaronder het zo veel als 

mogelijk toekennen van subsidiebedragen 

aan projecten. De betekenis van dit 

vermogen is voor de uitstraling van 

soliditeit van de stichting en daarmee voor 

het vertrouwen van gevers en schenkers 

van groot belang. De gewenste minimale 

omvang van het continuïteitsvermogen 

wordt periodiek geanalyseerd aan de 

hand van gegevens van dat moment en 

vervolgens door het bestuur vastgesteld. 

De continuïteitsreserve mag volgens de 

richtlijnen van het CBF maximaal 1,5 maal 

de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie  

bedragen. 

Het vrij besteedbaar vermogen is dat deel 

van het eigen vermogen dat door het 

bestuur van de stichting is vastgesteld 

als beschikbaar voor besteding aan de 

doelstelling. Het vrij besteedbaar vermogen 

heeft thans de functie van buffer voor 

onverwachte tegenvallers, waaronder 

tegenvallende beurskoersen. Het vrij 

besteedbaar vermogen is per 31 december 

2016 nihil.

De stichting heeft een degelijk en 

risicomijdend beleggingsbeleid. De 

beleggingsportefeuille, zijnde het belegde 

vermogen, kan worden ingedeeld in 

vermogenscategorieën, waarbij de 

navolgende bandbreedtes in aanmerking 

dienen te worden genomen.

Categorie beleggingen Bandbreedte

     

Obligaties/bankbrieven 50 – 80%

Liquiditeiten    0 – 50%

Aandelen   0 –  20%

Onroerend goed   0 –  10%
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Verstrekte subsidies
Lokale projecten 2016 – per tak van sport

Atletiek

Av Sprint te Breda

ONK Atletiek

200 sporters met een handicap

KIDS-dag

260 sporters met een handicap

Atletiek Vereniging Lycurgus te  Krommenie

aanpassen accommodatie

40 gebruikers  met een handicap

Atletiek- en recreatiesportvereniging Hera te 

Heerhugowaard

aanschaf materiaal 

10 gebruikers met een handicap

AV Spado te Bergen op Zoom

opstart Racerunning

5 sporters met een handicap

Atletiek Klub Uithoorn te Uithoorn

ontwikkelen loopgroep

22 sporters met een verstandelijke handicap

Stichting Abrona te Huis ter Heide

Abronaloop

70 sporters met een verstandelijke handicap

AAC ‘61 te Assen

aanschaf Racerunner

Stichting Vumc te Amsterdam

training Racerunning

50 deelnemers met een handicap

Gooise Atletiek Club te Hilversum

opzetten g-atletiek

15 sporters met een handicap

AV Archeus te Winterswijk

kennismakingsdag

9 sporters met een handicap

Badminton

BC Meerschuttle te Hoofddorp

opstart rolstoelbadminton

6 sporters met een lichamelijke handicap

Hello You te Made

aanschaf sportrolstoel

8 gebruikers met een lichamelijke handicap

Basketbal

Vereniging Rhedense Rollers te Dieren

opstart rolstoelbasketbal

8 sporters met een lichamelijke handicap

Batouwe Basketball te Bemmel

opstart jeugd-g-team

6 sporters met een verstandelijke handicap

GSVA te Amersfoort

rolstoelbasketbaltoernooi

120 sporters met een lichamelijke handicap

Bowlen

Sportclub Redo te Dordrecht

bowlingtoernooi

60 sporters met een verstandelijke handicap

Eindhovense Gehandicapten 

Sportvereniging te Eindhoven

bowlingtoernooi

35 sporters met een verstandelijke handicap

Golf

Stichting Golfen zonder Grenzen

opstart golf voor gehandicapten

20 sporters met een lichamelijke handicap

Gymnastiek

Gymnastiekvereniging Represta te Dinxperlo

aanschaf aanloopmat

17 gebruikers met een verstandelijke 

handicap

Handbal

HV de Blinkert te Haarlem

g-handbaltoernooi

B
ijlage 5

100 sporters met een verstandelijke 

handicap

Platform Gehandicapten Westland te Poeldijk

opstart rolstoelhandbal

9 sporters met een lichamelijke handicap

RKSV Hercules te Den Haag

stimulering g-handbal

8 sporters met een verstandelijke handicap

Hockey

WFCH te Hoorn 

g-hockeytoernooi

70 sporters met een handicap

Hockeyclub Feyenoord te Rotterdam

start g-hockey

16 sporters met een verstandelijke handicap

Stichting BEA te Haren

opstart e-hockey

10 sporters met een lichamelijke handicap

Judo

Judovereniging THAG en Judo Almelo te 

Tubbergen

Judo in de Zorg

Budovereniging Hoogeveen te Hoogeveen

judotoernooi

125 sporters met een handicap

Korfbal

KV Oerterp te Ureterp

g-korfbaltoernooi

32 sporters met een verstandelijke handicap

Rotterdamse Korfbalclub W.I.O.N. te 

Rotterdam

g-korfbaltoernooi

228 sporters met een verstandelijke 

handicap

Kv Stadskanaal ‘74 te Stadskanaal

vervoerskosten en toernooi

Multi-sport

SGK te Den Haag

aanschaf materiaal

100 gebruikers met een handicapsportdag

400 sporters met een handicap

Stichting BAS te Breda

sportdag

50 sporters met een handicap

Stichting Sport Speciaal te Nijkerk

sportdag

300 sporters met een handicap

Vereniging Sportraad Apeldoorn te 

Apeldoorn

sportoriëntatiedag

200 sporters met een handicap

Sportclub Redo te Dordrecht

regionale sportdag

160 sporters met een verstandelijke 

handicap 

trainingsweekend

50 sporters met een verstandelijke handicap

Redeoss te Delft

Jubilympics

300 sporters met een handicap

Stichting Brabant Ondernemen te Vessem

prOlympics

250 sporters met een handicap

Rotterdam Sportsupport te Rotterdam

Sport op Maat

250 sporters met een handicap

Heliolympics te Wijk aan Zee

Heliolympics

1428 sporters met een handicap

Stichting Rhienderoord Zwem en 

Sportplezier te Brummen

Happy Day

150 sporters met een handicap



84 | FGS jaarverslag 2016  FGS jaarverslag 2016 | 85

SMWO/Sport Zeeland te Goes

Zeeuwse Olympiade

250 sporters met een handicap

VDS Dolfijn te Drachten

sportdag

200 sporters met een handicap

Sport Fryslan te Heerenveen

sbo-sportdag 

415 sporters met een handicap

Roeien

Asser Roeiclub te Assen

aanschaf reddingsvesten

8 gebruikers met een handicap

Rolstoeldansen

Stichting Brabant Danst te Uden

Holland Dansspektakel

250 sporters met een handicap

Schaatsen

De Scheuvelloper te Assen

vervoerskosten

Showdown

Showdownvereniging Bon-Bini te Wehl

aanschaf showdowntafel

5 gebruikers met een visuele handicap

Sjoelen

Stichting de Brug Noord-Groningen

sjoelwedstrijden

62 sporters met een handicap

Tafeltennis

ALTC de Toekomst te Lochem

tafeltennistoernooi

50 sporters met een handicap

aanschaf tafeltennistafels

25 gebruikers met een handicap

LGSV Veghel te Veghel

tafeltennistoernooi

60 sporters met een handicap

ISVA te Arnhem

tafeltennistoernooi

90 sporters met een handicap

Ttv Midstars te Middelstum

aanschaf tafeltennistafel

20 sporters met een handicap

Volleybal

Volleybal Vereniging Huizen te Huizen

uitbreiden g-volleybalgroep

12 sporters met een handicap

Vissen

Hengelclub Ons Genoegen Uithuizen te 

Uithuizen

aanpassen vissteigers

10 sporters met een handicap

Waterbasketbal

Aqua-Novio ’94 te Nijmegen

ontwikkelen waterbasketbal

10 sporters met een handicap

Waterskiën

Waterskivereniging Maurik te Maurik

waterskidag

20 sporters met een handicap

Wielersport

Stichting Ronde van de Maliebaan

Utrechts wielerweekend

50 sporters met een lichamelijke handicap

Fiets Race en Toer Club Almere te Almere

opzetten handbikegroep

10 sporters met een lichamelijke handicap

Wintersport

Nederlands Visueel-gehandicapte Ski 

Vereniging te Delft

wintersport voor visueel gehandicapten

80 sporters met een visuele handicap

Ski&Snowboardvereniging De Schans Uden 

te Uden

opleiden skileraren

Zwemmen

Zignea te Emmeloord

zwemwedstrijd

100 sporters met een handicap

Sportief op Maat te Eefde

swimheroes

6 sporters met een handicap

ISVA te Arnhem

aanschaf zwembadrolstoel

zwemtoernooi

90 sporters met een handicap

Stichting de Waterratten te Sibculo

zwemtoernooi

70 sporters met een handicap

Stichting de Brug Noord Groningen

zwemwedstrijden

130 sporters met een handicap

Stichting Flotar te Norg

zwemtoernooi

120 sporters met een handicap

Voetbal

Sport Fryslan te Heerenveen

g-voetbaltoernooi 

350 sporters met een handicap

Spelend Sporten te Leeuwarden

g-voetbaltoernooi

120 sporters met een verstandelijke 

handicap

Stichting Wormersports te Jisp

g-beachvoetbaltoernooi

40 sporters met een verstandelijke handicap

G.C.H.C. te Groningen

g-voetbaltoernooi

50 sporters met een verstandelijke handicap

Stichting de Brug te Groningen

zaalvoetbaltoernooi

90 sporters met een handicap

Stichting Kids United te Groningen

aanschaf materiaal

119 sporters met een handicap 

NVC Naarden te Naarden

opzetten senioren-g-team

7 sporters met een handicap

FC Abcoude te Abcoude

opzetten jeugd G-team

7 sporters met een handicap

SV Meersen te Meersen

opzetten senioren-g-team

11 sporters met een handicap

SC Olympus te Tilburg

g-voetbalweekend 

550 sporters met een handicap

EHC Hoensbroek te Hoensbroek

g-voetbalkamp 

45 sporters met een handicap

g-voetbaltoernooi

45 sporters met een handicap

Voetbalvereniging Rheden te Rheden

vervoerskosten 

14 sporters met een handicap

vv SJS te Stadskanaal

g-voetbaltoernooi

350 sporters met een handicap

Stichting Jeugdopleiding Helmond Sport te 

Helmond

g-voetbalweekend 

130 sporters met een handicap

vv MVC ‘19 te Maasbree

g-voetbaltoernooi

260 sporters met een handicap
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SC Schagen te Schagen

kaderontwikkeling 

100 sporters met een handicap

SC Bemmel te Bemmel

g-voetbalondersteuning

9 sporters met een handicap

vv UNION te Malden

Special Olympics Nijmegen + ondersteuning 

kader

15 sporters met een handicap

Vereniging Sport Utrecht te Utrecht

g-challenge 

250 sporters met een handicap

Sportinstuif de Liemers te Didam

g-voetbalinstuif 

90 sporters met een handicap

HS ‘88 te Sappenmeer

25 jarig jubileum g-voetbal 

45 sporters met een handicap

SVG te Tilburg

zaalvoetbaltoernooi 

180 sporters met een handicap

VDS DolFijn te Drachten

g -zaalvoetbaltoernooi

140 sporters met een handicap

Sport Fryslan te Heerenveen

g–zaalvoetbaltoernooi

350 sporters

SV Raalte te Raalte

vervoer en materiaalkosten 

22 sporters met een handicap

Stichting g-voetbal Drenthe 

kunstgrasveld bij vv ONR t.b.v. g-voetbalteam

30 sporters met een handicap

Paardensport (via Sportfonds ParaPaard)

Stichting Aangepast Paardrijden de 

Zwartendijkruiters te Kampen

aanbieden van ‘backriden’

2 ruiters met een handicap

Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t 

Hoefijzer te Zwolle

vervanging rijbodem

236 ruiters met een handicap

Stichting Puntenburg te Lisse

aanleg eb-en-vloedbodem

12 gebruikers met een handicap

Stichting Paardrijden Gehandicapten 

Hardenberg e.o. te Vroomshoop

landdag

500 ruiters met een handicap

Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost-

Achterhoek te Hardenberg

landdag

50 ruiters met een handicap

Stichting Manege 't Roessingh te Enschede

materialen

25 gebruikers met een handicap

Federatie Gehandicapten te Arnhem

aanschaf aed’s

aanschaf beugelschoentjes

500 ruiters met een handicap

Prinses Maxima Manege te Den Dolder

kennismaking paardrijden voor ruiters met 

een visuele handicap

64 ruiters met een handicap

vervangen binnen- en buitenbak

250 ruiters met een handicap

Stichting CAP te Nijmegen

kennismaking aangepaste koets

5 ruiters met een handicap

De Boldermanege ASVZ te Sliedrecht

aanschaf paard

aanschaf dekens

269 ruiters met een beperking

Stichting Paardrijden Gehandicapten 

Schouwen-Duiveland

10- jarig jubileum

75 ruiters met een handicap

Stichting Paardensport Gehandicapten 

Langstraat te Kaatsheuvel

opleiding instructeurs

Stichting Huifbedrijden Barneveld te 

Barneveld

reviseren huifbed

5 ruiters met een handicap

Stichting Paardrijden Gehandicapten Ermelo 

te Ermelo

diverse materialen

70 ruiters met een handicap

Stichting Huifbed de Meierij te Rosmalen

aanschaf tillift

63 ruiters met een handicap
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B
ijlage 6

Projecten mogelijk gemaakt door 
1% FairShare®

Zakelijke fondsenwerving bestaat binnen 

Fonds Gehandicaptensport uit diverse 

concepten en samenwerkingen. Het gaat 

daarbij om een sponsorschap door financiële 

bijdragen, om sponsoring in natura of om 

andere vormen van samenwerking. Fonds 

Gehandicaptensport kende in 2016 een 

aantal sponsorconcepten, te weten het 

maatschappelijk sportsponsorenplatform 

1% FairShare® en Supporter. Een 

groot deel van de beschikbaar gestelde 

zakelijke gelden zijn ‘geoormerkt’. De 

1% FairShare®-partners trekken de 

door hen gekozen sponsorlijn veelal 

door naar de desbetreffende tak van de 

gehandicaptensport.

Er zijn 1% FairShare®-partners die de 

keuze maken om direct bij te dragen 

aan het bevorderen van dichtbij sporten 

voor iedereen met een handicap. Fonds 

Gehandicaptensport verstrekt, namens deze 

partners, start- en stimuleringssubsidies 

aan lokale sportverenigingen en stichtingen 

in Nederland. Op deze wijze kunnen ze 

aangepast sportaanbod opstarten of het 

bestaande aanbod verder ontwikkelen. 

Partners als Noordlease, Scelta Mushrooms, 

Seacon Logistics en AFAS Software kiezen 

ervoor om dit te doen in de regio waar zij 

gevestigd zijn, waardoor er directe binding 

ontstaat tussen projecten, organisaties en 

medewerkers. De bijdrage op dit vlak van 

deze en andere 1% FairShare®-partners 

zoals Aon Nederland en Ziggo stelt Fonds 

Gehandicaptensport in staat om nu en 

de komende jaren meer subsidies te 

verstrekken. 

Naast het versterken van het lokale 

sportaanbod richt Fonds Gehandicaptensport 

zich samen met zijn partners ook op 

evenementen of initiatieven die een 

bijdrage leveren aan topsport, talenten of de 

kennismaking met gehandicaptensport. In 

2016 vormde het WWTT (World Wheelchair 

Tennis Tournament) in Ahoy op initiatief 

van ABN AMRO als topsportevenement 

een bron van inspiratie voor vele mensen 

met een handicap. Tijdens de KPN 

Schaatsvriendendag kon men kennismaken 

met de schaatssport. Ook ontwikkelden ruim 

2.500 sporters met een handicap (ruim 

500 meer deelnemers dan in 2014) zich op 

sportief en persoonlijk vlak door deelname 

aan de Special Olympics Nationale Spelen 

in Nijmegen, Wijchen en Groesbeek, die 

op ondersteuning van Aegon, Rabobank, 

VriendenLoterij, Coca-Cola European 

Partners en Stamhuis konden rekenen.

Supporters
Zakelijke partijen die geen sportsponsor zijn, 

maar wel graag een bijdrage leveren aan 

de gehandicaptensport, kunnen supporter 

worden van Fonds Gehandicaptensport. Dit 

doen zij door middel van het werven van 

een bedrag of het beschikbaar stellen van 

materialen, middelen of diensten die een 

waarde vertegenwoordigen. In 2016 telde 

Fonds Gehandicaptensport 27 supporters.

Met dank namens 1,7 miljoen 
mensen met een handicap:

ABN AMRO

World Wheelchair Tennis Tournament 

(WWTT)

G-hockeyplan

Stichting Only Friends 

Sporttalent van het Jaar 2016

Start- en stimuleringssubsidies Dichtbij 

Sporten (atletiek)

Talentenplan KNZB

Aegon

Hoofdsponsor Special Olympics Nederland

KNRB paralympisch roeien

AFAS Software

g-voetbaldag AZ

Start- en stimuleringssubsidies Dichtbij 

Sporten

Aon Nederland

(S)Cool on Wheels

Start- en stimuleringssubsidies Dichtbij 

Sporten

Arko Sports Media

In natura: minimaal 1% commerciële en 

redactionele ruimte

BNP Paribas Personal Finance

Sportfonds Maikel Scheffers

Esther Vergeer Foundation

CMS Derks Star Busmann

Diverse juridische en notariële diensten

Coca-Cola European Partners

Special Olympics Nederland

De Telegraaf

In natura: mediaruimte

Delta Lloyd

Watersportverbond – paralympisch zeilen

Stichting SailWise

LYDF

Start- en stimuleringssubsidies Dichtbij 

Sporten (aangepast zeilen)

EY

Esther Vergeer Foundation

Hertz

In natura: verhuur personenvervoer voor 

mensen met een handicap

ING

G-voetbalplan

Interbest

In natura: snelwegreclame

KPN

Hoofdsponsor KPN Schaatsvriendendag 

2016

Menzis

Stichting Special Heroes Nederland

M line

Stichting SailWise

Record4Rio

Noordlease

Start- en stimuleringssubsidies Dichtbij 

Sporten (Noord-Nederland)

Plus

Financieel ondersteunen van (lokale) 

evenementen in de vorm van een subsidie 

voor eten en drinken

PwC

G-voetbalplan
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Rabobank Nederland

Hoofdsponsor Special Olympics Nederland

(S)Cool on Wheels

 

Scelta Mushrooms

Venloop, naamsponsor g-loop

Menwedstrijden Horst aan de Maas, 

naamsponsor g-gedeelte

Seacon Logistics

Menwedstrijden Horst aan de Maas, 

naamsponsor g-gedeelte

(S)Cool on Wheels

JV Alcides Baarlo, g-judo weekend

TTC Asterix, tafeltennistoernooi

BVC Holyoke, zitvolleybal

Smipe

Hoofdsponsor golftoernooi Fonds 

Gehandicaptensport

Sportlife

G-hockeyplan

Staatsloterij

Stichting SailWise

KPN Schaatsvriendendag 2016

Start- en stimuleringssubsidies Dichtbij 

Sporten

Sublime FM

In natura: commerciële ruimte

Univé

Chantal Molenkamp Foundation

KPN Schaatsvriendendag 2016

In natura: inzet van media- en 

sponsorrechten van Univé

Voetbal International

In natura: mediaruimte

VriendenLoterij

Maatschappelijk Partner Special Olympics 

Nederland

Maatschappelijk Partner (S)Cool on Wheels

 

Ziggo

Geoormerkte bedragen:

Start- en stimuleringssubsidies Dichtbij 

Sporten

In natura: mediaruimte Ziggo Sport

    Als één 
  team: 
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       mag staan 
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Met dank namens 1,7 miljoen mensen met een handicap!


