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Samenvatting meerjarenbeleidsplan 2017-2021 
 

Sport voor iedereen is in 2030 de normaalste zaak van de wereld. Pas als niemand meer buitenspel 

staat, als gehandicaptensport vanzelfsprekend is, is voor ons allemaal de wedstrijd gewonnen.  

 

De sportparticipatie in Nederland gebaseerd op 1x per week sporten is 59%. Nederland telt 1,7 

miljoen mensen met matige of ernstige handicap en daarvan is 34% sportief actief.*/**  

De helft van deze mensen heeft moeite zijn sport te vinden en ervaart barrières : 

 

4 Barrières: Vindbaarheid, Vrijwilligers, Voorlichting en Bereikbaarheid (toegankelijkheid en vervoer).  

 

Focus op behoefte onderzoek doelgroep en verenigingen ***  

 

A. Overwinnen barrières  

Primair: Vindbaarheid, Vrijwilligers en Voorlichting  

a. match tussen (potentiële) sporters en verenigingen  en match behoeften doelgroep bij actieve 

sportbeleving. 

b. faciliteren verenigingen. 

 

Secundair: Bereikbaarheid  

In de rol van aanjager/verwijzer, additioneel op bestaande subsidiepartijen, provincies, WMO-regio’s 

en gemeenten;  

c. Toegankelijkheid gegarandeerd in Uniek Sporten via Mulier instituut.  

d. Vervoer via deel- en netwerkeconomie icm de betrokkenheid, investering en vindingrijkheid van 

Nederlandse bedrijfsleven en –bevolking. 

e. Meerkosten gehandicaptensport automatisch op iedere begroting, van (lokale) overheid tot 

sportvereniging en hoofdelijk te laten verdelen.  

 

B. Groei in meerjarenbeleidsplan 2017-2021:  

0,2 miljoen euro per jaar voor bestedingen. Het platform Uniek Sporten brengt voorlichten, werven 

en besteden samen en waarborgt hiermee alle pijlers van het beleid voor de toekomst.  

 

C. Onafhankelijk zijn en blijven  

- in samenwerking met collega fondsenwervende organisaties en verdere verdieping naar het 

bedrijfsleven.  

- in samenwerking met de georganiseerde sport en het Ministerie van VWS.  

 

 

 

 

 

 

 
* bron: Paralympic 2016 – NOC*NSF     ** bron: Rapport (On)beperkt sportief 2013     *** Direct Research 2016 
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Visie, missie, ambitie 
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Voorlichten 
  

(S)cool on Wheels 

Onze droom blijft ongewijzigd; een hele generatie basisschool-leerlingen ervaart, leert en weet voor 

altijd dat je met een handicap niet anders bent dan zonder handicap. Met deze kennis en ervaring 

worden zij de vrijwilligers van de toekomst.   

  

Gedurende de looptijd van dit beleidsplan streven wij naar: 

- Verhoging  van 400 naar 800 clinics per jaar 

- Adequaat digitale lespakket voor de docenten in groep 7 en 8 

- De (S)Cool on Wheels estafette standaard in het jaarplan te krijgen 

- De kinderen hun eigen fondsenwervende activiteiten te laten uitvoeren om zo ook geld op te 

halen voor het uitrollen van dit mooie project.  

 

Uniek Sporten 

Sinds voorjaar 2016 zijn de eerste schreden gezet in de vindbaarheid van de gehandicaptensport en 

het verder verbeteren van het sportaanbod door de landelijke uitrol van het platform Uniek Sporten. 

Hiermee ondersteunt Fonds Gehandicaptensport het nieuwe landelijke gehandicaptensport beleid 

van het Ministerie van VWS: Grenzeloos Actief. 

 

Voor het eerst in de geschiedenis van Fonds Gehandicaptensport gaan wij direct communiceren met 

de doelgroep. Dit doen wij binnen het programma Uniek Sporten. Hiervoor is onderzoek gedaan naar 

de behoeften aan communicatie binnen deze doelgroep, de customer journey en de beste 

communicatiekanalen. De communicatie zal een belangrijk onderdeel zijn binnen Uniek Sporten, 

waarbij het uitgangspunt is dat ook sporters met een handicap een belangrijke pijler zijn bij het tot 

stand komen van de communicatie. 
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Met Uniek Sporten inspireren, binden en motiveren wij de doelgroep door content: inspirerende 

verhalen van topsporters, maar ook van mensen die een eerste stap hebben gezet naar bewegen. 

Antwoorden op vragen als: hoe zorg je goed voor jezelf voor, tijdens en na het sporten, welke 

materialen gebruik je, hoe ga je met sport om als je in een instelling woont etc.? Welke 

mogelijkheden zijn er en welke informatie mag je niet missen? Dit gaan we allemaal terugzien bij 

Uniek Sporten. Natuurlijk kijken we bij alle stappen die we zetten naar impact. Met Uniek Sporten 

wordt de stap naar sport en bewegen zo klein mogelijk, worden drempels verlaagd en mensen 

geïnspireerd om in beweging te komen. 

 

Van inactief naar actief 

Door middel van voorlichting faciliteren en inspireren wij mensen met een handicap te gaan sporten 

en/of bewegen. Wij doen dit aan de hand van de behoeften van de (potentiële) sporters en 

verenigingen. Daarbij volgen we de route van inactieve naar actieve sporters: 

- Instroom van nieuwe sporters  

- Vasthouden van bestaande sporters 

- Duurzaamheid voor de totale gehandicaptensport (van breed naar top). 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 8 

Werven 
 

Zakelijk 

De hoofddoelstelling: stabiele en realistische inkomensgroei door focus, keuzes, gestandaardiseerd 

werken en  geleidelijk aanpassen organisatie in mensen en middelen.  

  

Al onze zakelijke proposities, 1% FairShare® en Supporters, worden versterkt en uitgebreid met als 

doel een verhoogde bijdrage aan onze doelstelling.  

  

Al onze zakelijke evenementen, het Nationaal Gala, de Giathlon worden versterkt en uitgebreid met 

als doel een verhoogde bijdrage aan onze doelstelling.  Nieuwe proposities worden (in co-creatie) 

ontwikkeld. Binding van (zakelijke) netwerk via exclusieve evenementen.  

  

Particulier 

De Collecte zal worden versterkt in kwaliteit en kwantiteit, daarvoor wordt een samenwerking 

gezocht met collega fonds; verstandelijk gehandicapten. Uniek Sporten biedt mogelijkheden voor de 

werving van collectanten. Belangrijk is accent op behoud van de collectanten. 

  

Voor Particuliere Projecten zal actief ingezet worden op betrokkenheid en loyaliteit binnen 

bestaande structuren: het creeeren van proposities met sportteams, verenigingen, golfclubs, 

serviceclubs, studentenverenigingen en evenementen.  

 

Donateurs en erfstellingen  

- Converteren huidige donateursbase voor legaten en erfstellingen  

- Verjonging (30+) met datacapture Sporttalent Jaar en Uniek Sporten. Jaarlijks groeiende records 

met 50% Sporttalent met bijpassende contact- en donatiestrategie 

- upgrade verbetering van de data-sets en targetting; verhoging van de inkomsten 

  

Besteden 
 

Uniek Sporten 

Uniek Sporten gaat dwars door de organisatie heen en behelst voorlichten, besteden en werven. 

Website, platform en app Uniek Sporten brengen mensen met handicap in beweging. Het Fonds wil 

sportaanbod kwalitatief en kwantitatief verbeteren en meer aandacht vragen voor de 

gehandicaptensport. Sport voor mensen met een handicap vindbaar maken en lokale initiatieven 

ondersteunen, zodat sport dicht bij huis structureel beschikbaar is. 

  

Ondersteuning topsporters met een handicap 

Ondersteuning rechtspersonen zonder winstoogmerk. Uitzondering voor selecte groep topsporters 

met een handicap, tevens ambassadeurs van het Fonds, om enerzijds hun droom te helpen 

realiseren ( goud op de Paralympische Spelen) en anderzijds het Fonds bekendheid te geven. 
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Sportfondsen op naam 

Een Sportfonds op Naam kan worden opgericht door één of meerdere particulieren, stichtingen 

en/of bedrijven. De oprichter bepaalt waaraan financiële steun wordt gegeven, uiteraard binnen de 

statutaire doelstelling van het Fonds. Doel is met een vergelijkbare doelstelling als het Fonds de 

gelegenheid te geven hun ambities binnen het Fonds uit te dragen. 

  

Ondersteuning landelijke organisaties 

Fonds Gehandicaptensport verstrekt naast de start- en stimuleringssubsidies aan lokale 

sportorganisaties, die een prominente rol hebben op het gebied van gehandicaptensport.  

Doelstelling: sport voor mensen met een handicap vanzelfsprekend en structureel te maken, zowel 

dicht bij huis als op landelijk en internationaal niveau. 

  

Verantwoording en impact bestedingen 

Na afloop van een project dient een inhoudelijke - en financiële eindrapportage te worden overlegd. 

Bij de verantwoording wordt gekeken naar de financiële verantwoording, maar ook  naar de impact 

van de verstrekte subsidie.  

Doestelling: sportorganisaties ondersteunen met financiële middelen met als doel het creëren van 

een structureel sportaanbod dicht bij huis. Impact aangeven van een activiteit wordt onderdeel van 

formele aanvraag en verantwoording. 

 

 

Organisatie Fonds Gehandicaptensport 
 

Van een kostenefficiënte organisatie naar een effectief en efficiënte organisatie. 

  

Kennis en ervaring 

Kennis en ervaring zijn aanwezig binnen Fonds Gehandicaptensport. Mensen in hun kracht zetten 

helpt dat zij zich met passie en betrokkenheid blijven inzetten voor de doelstellingen van het Fonds. 

Kennis delen, ontwikkelen en vernieuwen. 

  

Betrokkenheid 

Betrokken medewerkers zijn de ambassadeurs van het Fonds, leveren toegevoegde waarde door 

vasthoudendheid, proactieve houding, kosten en kwaliteitsbewustzijn. Betrokkenheid, 

vanzelfsprekendheid en zorg dat de medewerkers de visie en missie kennen en onderschrijven én 

doelstellingen onderschrijven.  

  

Vrijwilligers 

Dankzij vrijwilligers is het Fonds in staat diverse voorzieningen in stand te houden.  Binnen alle 

geledingen vrijwilligers actief. Ook (oud-)sporters met een handicap zijn onderdeel binnen alle 

geledingen: bestuurs- en commissieleden, ambassadeurs, vrijwilligers op het bureau (stagiaires etc.), 

regionaal medewerkers (collecte) en collectanten.  
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Organisatievoering 
 
Hoofddoelstellingen 

- Het behouden en versterken van vertrouwen van de gever en zo het bevorderen van de instroom 

van middelen. 

- Het behouden en versterken van de relatie met landelijke sportorganisaties. 

- Het creëren en versterken van de relatie met regionale samenwerkingsverbanden. 

- Het creëren en versterken van de relatie met lokale overheden en met de sportfunctionarissen. 

- Het beschermen en versterken van de reputatie van Fonds Gehandicaptensport. 

- Behouden van CBF Keurmerk en voldoen aan de actuele normeringen. 

- Behouden van ANBI-status. 

  

Het bestuur van Fonds Gehandicaptensport onderschrijft en functioneert naar de uitgangspunten 

van de Code Goed besturen van de Commissie Wijffels. 

 

Bestuur, organisatie en beleid 

De kern van Fonds Gehandicaptensport is dat de organisatie “de goede dingen goed doet”. De Code 

Goed besturen benoemt vijf inhoudelijke gebieden waaronder besturen, toezicht houden en 

verantwoording afleggen. Deze vijf gebieden zijn: 

- De activiteiten van de instelling moeten zijn gericht op realisering van haar doelstelling. 

- De beschikbare middelen moeten efficiënt en effectief worden besteed. 

- De methoden ter verkrijging van middelen voor de doelstelling moet efficiënt, effectief en 

behoorlijk zijn. 

- Er moet zorgvuldig worden omgegaan met vrijwilligers die hun diensten aanbieden. 

- De organisatie moet professioneel functioneren en adequaat worden beheerst. 

- Binnen het bestuur zijn diverse aandachtsgebieden benoemd. 

  

Personeel 

Alle medewerkers van Fonds Gehandicaptensport vallen onder een eigen rechtspositieregeling van 

het Fonds, met uitzondering van de directie. De directie wordt primair beloond conform de 

adviesregeling “beloning directeuren van goede doelen” en secundair wordt de eigen 

rechtspositieregeling gevolgd als de adviesregeling hierin niet voorziet.  

  

Voor de medewerkers geldt dat er sprake is van een integraal personeelsbeleid. Dat wil zeggen dat 

de afdeling Personeel en Organisatie toezicht houdt op bijvoorbeeld naleving van Arbobeleid en 

controleert of de afgesproken functionering- en beoordelingssystematiek wordt toegepast, etc. 

Hiertoe zijn zogenaamde functiedocumenten en eventuele planningsdocumenten opgesteld, als ook 

een personeelshandboek/rechtspositieregeling. Hierin zijn eveneens huishoudelijke regels 

opgenomen en beschreven. De afdeling P&O bewaakt ook het kwaliteitsbeleid en opleidingsbeleid.  

 
Gedragscodes en richtlijnen  
 

Keurmerk voor goede doelen  

Fonds Gehandicaptensport is als goed doel betrouwbaar en transparant en mag het CBF-keurmerk 

voor goede doelen voeren. Alleen organisaties met een duidelijke, leesbare en door een 
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accountantsverklaring goedgekeurde jaarrekening ontvangen dit keurmerk. Fonds 

Gehandicaptensport heeft ook de ANBI-status, dit betekent dat donaties en giften conform de 

wettelijke regelingen in de aangifte inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken.  

 

Directiereglement  

Bij een open organisatie hoort ook een heldere werkwijze van de directie. In het directiereglement 

staan zaken als benoeming, functioneren en verantwoordelijkheden van de directie beschreven. Het 

is een aanvulling op alles wat in de statuten van het Fonds is geregeld ten aanzien van de directie.  

 

Code Goed Bestuur  

Fonds Gehandicaptensport hecht aan de openheid van goede doelen. Daarom is de organisatie mede 

betrokken geweest bij het formuleren van de Code Goed Bestuur van Goede Doelen Nederland. In de 

code staan de spelregels voor de manier waarop goede doelen organisaties bestuurd moeten 

worden en voor de manier waarop zij hun leden of donateurs hierover moeten informeren: helder en 

transparant. 


