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Geen collecte, geen gala, geen evenementen. Voor het tweede jaar op 
rij lag de sportwereld grotendeels stil. Hoe veerkrachtig ben je dan? Dat 
was de grote vraag voor Fonds Gehandicaptensport in 2021. Terwijl er 
buiten niet zoveel gebeurde, werkten we achter de schermen keihard 
aan concrete oplossingen en praktische producten, om de continuïteit 
te waarborgen en onze doelgroep van zo’n 1,7 miljoen sporters met een 
beperking toch te laten sporten en bewegen.g

Veerkrachtig Voorwoord

W e hebben onze organisatie onder een vergrootglas gelegd om onze vier 
producten logisch samen te brengen: onze antwoorden om te komen 
tot gelijkwaardige sportparticipatie van mensen met een beperking. 
Op die manier willen we de barrières slechten die er nu nog zijn. Om 
die inspanningen inzichtelijk te maken, ontwikkelden we samen met 
sportkoepel NOC*NSF de Fonds Gehandicaptensport Sportdeelname 
Index. Die index vergelijkt de sportdeelname van mensen mét en mensen 
zonder beperking. Zo willen we een nog beter inzicht krijgen in het 
sport- en beweeggedrag en daarmee effectief inspelen op de (sport-)
behoeftes. De eerste rapportage van de index is in mei 2022 verschenen.

Als verbinder brachten we ook de politiek samen. Als verbinder organiseerden wij aan de vooravond van de Tweede 

Kamerverkiezingen het eerste Uniek Sporten Verkiezingsdebat, samen met Allsports Radio, Perscentrum Nieuwspoort 

en de sportwoordvoerders. Dat partijen onderling eensgezind zijn, blijkt wel uit de nota Sporten en bewegen een een 

beperking vanzelfsprekend in 2030. Een afgeleide motie heeft de minister doen beloven een jaarlijkse update te geven 

over de sportdeelname van mensen met een beperking. 

We zetten ons in voor sporters op elk niveau, maar hebben in 2021 ook kunnen genieten van successen op de 

Paralympische Spelen in Tokio. Het Nederlands team veroverde liefst 25 gouden, 17 zilveren en 17 bronzen medailles. 

De sporters die in de Japanse hoofdstad in actie kwamen, zijn stuk voor stuk een inspiratiebron voor iedereen met een 

beperking die wil gaan sporten en bewegen. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport

meedoen winnen



Reportage

Ze is als veelvoudig winnares van bijna alle mogelijke toernooien niet 
meer weg te denken uit het internationale rolstoeltennis. Voor de 
buitenwereld draait het nu vooral om de resultaten, maar vanbinnen is 
Diede de Groot (25 jaar) nog altijd het meisje dat op 7-jarige leeftijd voor 
het eerst een balletje sloeg. Het draait allemaal om plezier.

Het draait niet 
om winnen, 
maar om plezier
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samen goud

Diede de Groot



iede had, zo zegt ze zelf, 
in 2021 ‘best een goed 
jaar’. Ze moet lachen om 
haar eigen opmerking. 
Want dat ze best een 
goed jaar had, mag 
een understatement 
heten. Ze won alles 
wat er te winnen was 
en voltooide als eerste 
rolstoeltennisster 
ooit het golden slam: 

winst van de vier grandslamtoernooien én goud op de 
Paralympische Spelen. Van de 37 wedstrijden die ze 
in het enkelspel speelde, won ze er 36. Het zijn cijfers 
waarvan de concurrentie alleen maar kan dromen. ‘Het 
was een bijzonder jaar, dat maar duurde en duurde en 
duurde’, zegt ze met een glimlach. ‘De resultaten waren 
perfect, het kon niet beter. Tegelijkertijd was het heel 
vermoeiend; constant lag de druk erop.’ 

Die druk komt vooral door de naderende Paralympische 

Spelen. Ondanks alles wat ze voor 2021 al gewonnen 

heeft, draait het – zeker voor de buitenwereld – om die 

Spelen. Daar kan ze haar erelijst compleet maken. Want 

paralympisch goud ontbreekt nog. ‘Iemand zei me dat 

ook aan het begin van het jaar: “Zonder gouden medaille 

is je carrière eigenlijk niet compleet.” Ik vond dat een 

nare opmerking’, blikt ze terug. ‘Later besefte ik dat ik die 

opmerking zo naar vond omdat die waar was. Ik wílde 

gewoon die gouden medaille. Lang heb ik het voor me uit 

kunnen schuiven: we spelen veel toernooien, dus waren 

er altijd nog toernooien vóór Tokio. Aan het begin van het 

jaar de Australian Open; dat was een heftige trip met alle 

quarantainetijd die eraan vastzat. Daarna weer toernooien 

die juist niet konden doorgaan vanwege corona, en 

langzaam kwamen de Paralympische Spelen dichterbij.’

Uit vrees voor een coronabesmetting zondert Diede zich, 

zeker de laatste weken voor vertrek naar Japan, steeds 

meer af. Ze ziet niemand; zelfs haar ouders niet, met wie 

ze toch in één huis woont. ‘Ik ben daar heel voorzichtig in 

geweest en dat had enorme invloed op hoe ik me voelde. 

Zeker thuis, want daar wil ik gewoon Diede zijn in plaats 

van tennisster. Dat het in Tokio afstandelijk zou zijn, wisten 

we al. En dat viel me uiteindelijk allemaal nog best mee; ik 

was wel wat gewend na twee jaar toernooien in coronatijd. 

Maar juist de periode ernaartoe, thuis, was lastig, omdat 

ik zo bang was. Niet bang om ziek te worden, maar een 

besmetting zou funest zijn voor mijn sport. Mijn moeder heeft 

me nog wel naar Schiphol gebracht, maar we hadden in de 

auto allebei zo’n medisch mondmasker op. Heel gek.’

Gezond en wel bereikt Diede de finale in Tokio, waarin ze 

thuisfavoriete Yui Kamiji in twee sets verslaat. En dus is haar 

carrière compleet. Toch? Diede lacht: ‘Ja, ergens wel. Ik 

heb ‘m. En alles wat nu komt, is extra. De waarde die zo’n 

gouden plak heeft, is enorm. Die voegt echt iets toe. De 

aandacht na een gewonnen grand slam duurt meestal een 

week, nu is die blijvend. Paralympisch goud is een blijvende 

prestatie. Het onderstreept dat ik écht bij de grote sporters 

hoor.’

Golden slam
Voor de buitenwacht is het na paralympisch goud nog niet 

klaar. De 25-jarige Alphense heeft de Australian Open, 

Roland Garros, Wimbledon en paralympisch goud op zak. 

Als ze ook nog de US Open wint, het vierde grand slam 

D
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van het jaar, is ze de eerste rolstoeltennisster die een 

zogenoemd golden slam op haar naam brengt. Die term 

werd in 1988 in het leven geroepen, toen de Duitse Steffi Graf 

als eerste de vier grand slams én olympisch goud in één 

jaar won. 

Daags na de dubbelfinale vliegt Diede van Tokio naar New 

York. De meeste sporters van het Nederlands team gaan 

naar huis. Iedereen is weer bij familie en vrienden, Diede 

ziet de foto’s op social media, maar moet zelf al die feestjes 

missen. ‘Ik was doodop’, erkent ze. ‘Ik had in Tokio best wat 

slaaptekort opgebouwd, met daarbovenop nog een jetlag. 

Tegelijkertijd wist ik: als ik thuis straks óók van die feestjes wil, 

móét ik de US Open wel winnen. Anders kom ik toch met een 

teleurstelling thuis. De druk was enorm.’

De twee dagen voor het toernooi begint, staat ze wel op de 

baan, maar ís ze er niet. Haar coach Amanda Hopmans ziet 

het en grijpt in. Ze vraagt: ‘Wat kom je hier eigenlijk doen? 

Wat is je doel? De gouden medaille is binnen, je kunt het hier 

alleen maar nóg mooier maken. Dus ga terug naar de basis, 

doe wat je een halfjaar geleden ook deed: genieten van het 

spelletje, lol hebben in tennis.’

Plezier
Genieten van het spelletje, lol hebben in tennis: het is precies 

waarmee het voor Diede begint. Ze wordt in 1996 geboren 

met een korter rechterbeen, een verkort bovenbeen en een 

niet goed aangelegde heup. Op haar eerste verjaardag 

krijgt ze haar eerste prothese en niet lang daarna begint 

ze met lopen. Ze wordt enkele keren geopereerd om haar 

heup stabieler te maken en tijdens de revalidatie krijgt ze 

het advies om te gaan sporten en bewegen. Haar oma 

tennist, dus denkt ze: misschien vind ik dat wel leuk. 

‘Omdat ik in het dagelijks leven geen rolstoel gebruikte – en 

nog altijd niet – vond ik het wel even een dingetje om in zo’n 

stoel te zitten. Dan wordt ineens benadrukt dat je anders 

bent. De eerste keer dat ik het ging proberen, kroop ik dan 

ook bij mijn moeder op schoot en wilde ik niet. Maar toen 

ik zag hoeveel plezier de andere kinderen hadden, wilde 

ik toch wel even en merkte ik ook dat ik niet meer anders 

was. In andere sporten en bewegen was ik dat altijd wel: 

bij tikkertje op het schoolplein, fietsen en gymles moest ik 

harder werken om hetzelfde resultaat te halen.’ Ze lacht: 

‘Met die rolstoel hadden we allemaal hetzelfde probleem: 

we kwamen niet vooruit met een racket in ons hand. Ik was 

7 jaar, had kleine handjes; die wielen zijn dan zo groot, het 

racket ook … We vonden het allemaal moeilijk, maar hadden 

de grootste lol.’

Diede tennist in een groepje met vier, vijf andere kinderen. 

Nou ja, tennist … Ze speelt vooral tikkertje en raapt ballen, 

want, zo herinnert Diede zich: ‘Ballen sláán was nog te 

moeilijk.’ Op de tennisbaan ernaast speelt een groepje dat 

net iets beter is. Het daagt Diede uit om haar best te doen 

én ze heeft haar eerste tennisrolstoel eraan te danken. 

‘Iemand uit dat groepje kreeg een nieuwe sportrolstoel, dus 

kon die oude stoel wel naar mij. Dat was mijn geluk. Want als 

je met een beperking een sport wilt proberen, moet je vaak 

vóór je dat überhaupt kunt doen al een duur hulpmiddel 

hebben. Dat maakt de drempel best hoog. Voor mij werd die 

drempel weggenomen. Daardoor hoefde ik pas een eigen 

rolstoel aan te vragen toen ik zeker wist dat ik rolstoeltennis 

leuk vond.’ 

‘In het begin krijg je een rolstoel geadviseerd en dat is dan 

goed’, vervolgt ze. ‘Maar hoe fanatieker je gaat sporten 

en bewegen, hoe lastiger het kan worden met een beperkt 
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budget en beperkte mogelijkheden. Degene die het 

budget bepaalt, kijkt alleen naar de rolstoel, niet of die 

ook goed voor je is. Of de stoel die jij wilt, zit net niet 

in het assortiment. Of kost meer dan dat budget; dan 

mag je hem wel zelf bestellen, maar moet je dus ook 

bijbetalen.’ Het maakt de drempels om te gaan sporten 

en bewegen én te blijven sporten en bewegen wel hoog. 

Een goede tip van Diede: sluit compromissen. ‘Op een 

gegeven moment wilde ik een bepaalde rolstoel met 

goede wielen, maar die was te duur. Ik koos daarom 

voor de perfecte stoel en ging vervolgens op zoek naar 

goede tweedehandswielen. Je moet een beetje creatief 

zijn.’

Drempels wegnemen
Het zou volgens de huidige nummer 1 van de 

wereldranglijst goed zijn als de drempel om te sporten 

en bewegen voor iemand met een beperking lager 

wordt gemaakt. Zoiets bestaat al met de Uniek 

Sporten Uitleen: daar kunnen mensen met een fysieke 

beperking sporthulpmiddelen uitproberen. De service 

is bedoeld voor (jong)volwassenen die om te kunnen 

sporten en bewegen zijn aangewezen op bijvoorbeeld 

een handbike, sportrolstoel of running frame. Het 

middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld. Tijdens 

de uitleenperiode van maximaal zes maanden zijn 

technische service en onderhoud beschikbaar. Op het 

gebied van rolstoeltennis noemt Diede een partner van 

Fonds Gehandicaptensport als voorbeeld: de Esther 

Vergeer Foundation. ‘Die heeft veel rolstoelen, ook voor 

kinderen. Dan draait het alleen nog om de vraag: vind ik 
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“Esther Vergeer was mijn voorbeeld, 
ik hoop dat kinderen mij nu als 
voorbeeld zien.”

de sport leuk? Natuurlijk moet je op een gegeven moment 

je eigen sportrolstoel regelen, maar je kunt in elk geval 

beginnen.’

Dat Diede zelf doorgroeide in de sport tot waar ze nu 

is, is ook te danken aan het voorbeeld dat ze had. ‘Mijn 

voorbeeld was Esther Vergeer. Het was voor mij als kind 

bijzonder om te zien dat zij, met een beperking, gewoon 

topsporter was. Ze kwam op tv, stond in de krant; in alles 

was zij topsport. En het gaf mij het idee: ik kan dus ook 

topsporter worden. Dat heb je nodig als kind: een sportheld, 

een artiest, een astronaut … Iemand naar wie je kunt 

opkijken en van wie je kunt denken: dát wil ik later ook. 

Paralympische helden zijn helaas nog zeldzaam, die komen 

nog te weinig in beeld. Je komt als kind dus minder snel 

met hen in aanraking. Dus als ik zelf een voorbeeld voor 

kinderen kan zijn? Graag! Natuurlijk: de prestaties lever ik 

voor mezelf. Dat ik daarmee iemand kan inspireren, vind ik 

fantastisch. En als ik anderen kan laten zien wat ik doe, ze 

erover kan vertellen, en ze zo verder kan helpen, dan doe 

ik dat. Esther was mijn voorbeeld, ik hoop dat kinderen mij 

nu als voorbeeld zien.’

Op de US Open geniet Diede twee wedstrijden van het 
spelletje dat tennis is. In de finale steken de zenuwen 
toch weer de kop op. In interviews wordt alleen maar 
gevraagd naar de mogelijke golden slam, voor de finale 
wordt dat nog een paar keer omgeroepen in het stadion. 
Ze bezwijkt niet onder de druk. Net als in Tokio verslaat 
ze in de finale de Japanse Yui Kamiji en is het eerste 
golden slam in de rolstoeltenniswereld een feit.



Er is voor iedereen een sport of een sportieve activiteit. Daarin geloven 
wij als Fonds Gehandicaptensport. Door (sport)activiteiten onder de 
aandacht te brengen, informeren en inspireren wij mensen om iets nieuws te 
ontdekken. Sporten en bewegen verandert je leven op zoveel verschillende 
manieren. Het zorgt voor plezier, vriendschap en vertrouwen. Het geeft 
prachtige herinneringen, gevoelens van geluk en de moed om je grenzen 
te verleggen, ook buiten het sportveld. Sporten en bewegen brengt je 
verder, iedere dag weer een stukje. Juist daarom is het van belang dat 
sport toegankelijk is voor iedereen; dat de randvoorwaarden aanwezig zijn. 
Meedoen is winnen.

Vooruitblik

vallen opstaan

Sporten en bewegen 
met een beperking is 
vanzelfsprekend in 
2030
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Missie 2030
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it onderzoek van het 
Kenniscentrum Sport 
en Bewegen blijkt: door 
1 euro uit te geven 
aan sportplezier kan 
een maatschappelijk 
rendement van 2,50 euro 
gerealiseerd worden. 
Dat zou voldoende 
reden moeten zijn om 
per direct substantieel 

en structureel te investeren in sport en bewegen. Mét 
de garantie dat een leven lang sporten en bewegen 
uiteindelijk een gezond en vitaal Nederland opleveren.

Daarom is het jammer te constateren dat er in het huidige 

coalitieakkoord nauwelijks aandacht is voor sporten en 

bewegen. Al helemaal als het mensen met een beperking 

betreft. Nog te vaak worden de 1,7 miljoen mensen met een 

beperking structureel vergeten. Jeugd, volwassenen en 

ouderen worden veelal als kerngroepen genoemd. Ook 

de 1,7 miljoen mensen met een beperking verdienen het 

als kerngroep geclassificeerd te worden. Separaat, niet als 

onderdeel van de bestaande kerngroepen. Daar doet het 

Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) 

met steun van de Tweede Kamer best iets aan, maar er is 

meer nodig om de achterstand in te lopen.

de urgentie wordt onvoldoende herkend en erkend. 

Ook sporten, bewegen en spelen in de buitenruimte 

moeten we niet vergeten. Kansarme jongeren vind je 

op straat, jongeren met een beperking niet, omdat 

toegankelijkheid buiten nog te vaak een enorme 

barrière vormt.

Eerlijke toekenning van aandacht 
en middelen
Het is essentieel dat wij als sportbranche samen met 

de overheid een realistische missie ontwikkelen voor de 

toekenning en verdeling van aandacht en middelen. 

Want in tegenstelling tot wat een gelijkwaardige 

sportparticipatie veronderstelt, is de verdeling van 

aandacht en middelen omgekeerd evenredig. Als je de 

verdeling relateert aan de omvang van de doelgroep, 

kun je niet anders concluderen dan dat er geen 

sprake is van een eerlijke toekenning van aandacht en 

middelen. 

1,7 miljoen mensen met een beperking vormen 

10 procent van de Nederlandse bevolking. Toch 

zijn de drempels en de complexiteit om te gaan 

sporten en bewegen enorm. Het verstrekken van 

sporthulpmiddelen, het organiseren van vervoer en 

het fysiek toegankelijk maken van sportlocaties vergen 

veel aandacht en extra middelen. Het gaat niet 

vanzelf. Daarom pleiten wij voor een verdeling naar 

omvang van de doelgroep én naar complexiteit van 

de drempels. Minimaal 10 procent, een fair share, als 

onderdeel van het sportbeleid in Nederland. Landelijk, 

provinciaal, lokaal en ook bij georganiseerde sport en 

de sportsponsors.

Coalitie voor missie 2030
De rol van de gemeente is bij de uitvoering van 

de beoogde sportwet enorm belangrijk om 

beweegarmoede te bestrijden. Samen met gemeenten, 

provincies en de landelijke overheid moeten wij 

schouder aan schouder deze vorm van armoede 

aanpakken. Er moet meer verbinding komen tussen 

sport en onderwijs, en de professionals moeten beter 

worden opgeleid met specialisaties voor kansarme 

doelgroepen. Het is onze ambitie om een coalitie in sport 

en bewegen te smeden voor een eerlijke toekenning 

van aandacht en middelen. Een coalitie waardoor we 

in 2030 een gelijkwaardige sportparticipatie hebben 

bereikt voor mensen met een beperking; voor deze 

kerngroep behoort bewegingsarmoede dan tot het 

verleden.

Daarbij hoort ambitie: heb lef en durf te investeren in 

sport en bewegen. Dan wordt de samenleving beloond 

met een gezonde en vitale generatie.

U
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Hoe kunnen we de huidige situatie verbeteren?

Ondanks goede voornemens van de branche, de 

organisatorische integratie en de successen in de 

topsport: sport en bewegen, recreatief en dicht bij 

huis, zijn een voetnoot of worden geheel vergeten. Als 

voor 1,7 miljoen mensen met een beperking sporten 

en bewegen in 2030 vanzelfsprekend moeten zijn, 

dan kan in onze ogen een sportwet het verschil 

maken. Daarom onderschrijven wij dit initiatief voor 

een wet waarin ook de sporters met een beperking 

worden erkend als kerngroep en waarmee ook zo de 

benodigde aandacht en middelen krijgen. De situatie 

is nu nog té vrijblijvend, niet in de laatste plaats voor 

de mensen met een beperking. Een sportwet die 

rechtsgelijkheid biedt, is geen kwestie van betutteling, 

maar pure noodzaak. Op die manier kunnen we de 

sportparticipatie, die de afgelopen jaren mede door de 

coronapandemie is achtergebleven, weer verhogen.

Sport voor mensen met een beperking heeft een impuls 

nodig om de achterstand in te lopen en daarna verder 

te werken richting gelijkwaardigheid. Als de grootste 

winst te behalen valt bij de groep inactieven – en laten 

dat nou veel mensen met een beperking zijn – dan 

zouden wij als Fonds Gehandicaptensport wel weten 

waarvoor we de aandacht en middelen zouden 

inzetten. De achterstand is groot, het besef is er, maar 



18 | FGS-jaarverslag 2021  FGS-jaarverslag 2021 | 19

Ruim dertig jaar zit Sigrid Scholten in een rolstoel. Door zuurstoftekort 
bij haar geboorte doen haar spieren ‘niet altijd wat ze wil’, zoals ze 
zelf zegt. Lang deed ze aan tafeltennis, tot ze tijdens een open dag 
van de vereniging kennismaakte met framerunnen. Het gaf haar 
sportleven een onverwachte wending.

‘Rennen is  
voor mij een  
heel nieuwe 
sensatie’

meedoen winnen

Reportage

Sigrid Scholten
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igrid (33) woont in 
het Gelderse Epe, 
op nog geen 15 
minuten rollen van 
atletiekvereniging Cialfo. 
Voor rolstoelsporters 
is er in de gemeente 
geen sportaanbod – op 
rolstoeldansen na – en 
dus reist ze jarenlang 
met taxivervoer naar 

Deventer. Daar is een sportvereniging met een breed 
aanbod aan (aangepaste) sporten en bewegen. 

‘Tafeltennis vond ik leuk om te doen, maar dat deed ik ook 

in mijn rolstoel. Het voelde meer als een concentratiesport 

dan dat ik lichamelijk lekker bezig was. Tijdens een open 

dag van de vereniging was ik daar om tafeltennis te 

promoten, maar mocht ik ook de framerunner even 

proberen. Ik vond het meteen fantastisch! Dat wilde ik wel 

vaker doen.’

Framerunnen is een relatief jong lid van de gehandicapten- 

atletiekfamilie. Je doet het met een running frame, ook wel 

framerunner genoemd: een driewielig loopframe met een 

zadel, borststeun en stuur. Kinderen en volwassenen met 

een lichamelijke beperking kunnen ermee lopen of rennen. 

Het frame is dus een sporthulpmiddel, net als een rolstoel of 

prothese. Om zelf vaker te framerunnen, mag Sigrid eerst 

een frame lenen van de Nederlandse importeur: 

‘Het was fijn dat dat kon, want zo’n frame is behoorlijk aan 

de prijs en je weet niet of je het framerunnen wel leuk zult 

vinden; dat is wel een beetje een nadeel. Het zou zonde 

van het geld zijn als je zo’n frame aanschaft en de sport je 

van haar eigen framerunner. De eerste plek waar ze 

aanklopt, is het loket Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) van de gemeente Epe. Daar is het antwoord een 

duidelijk nee. Ze blikt terug: ‘De ambtenaar zei tegen 

me: “Daarin gaan we niet investeren, dat is een hype.” 

Waarmee hij dus bedoelde: dat vind je nu leuk, maar 

dat gaat vast niet lang duren.’ Haar vader vult aan: ‘Het 

Wmo-loket kende de framerunner niet en dus werd hij niet 

door de gemeente vergoed. Je kon eigenlijk alleen een 

sportrolstoel aanvragen. De framerunner paste niet in dat 

hokje. Dat kun je die ambtenaar niet kwalijk nemen; hij is 

gebonden aan het huidige beleid van de gemeente. Maar 

dat beleid zou dus wel moeten veranderen.’

‘Het Wmo-loket kende de 
framerunner niet en dus werd hij 
niet door de gemeente vergoed.’

‘Het gekke is dat we als vereniging wél drie frames 

hebben gekregen van de gemeente Epe’, valt Cathrien 

bij. ‘Blijkbaar was dat dan weer geen hype.’ Als trainster 

merkt ze dat elke gemeente in de omgeving de aanvraag 

van een sporthulpmiddel weer anders behandelt. Zo 

kreeg een van de sporters uit Apeldoorn van de Wmo-

ambtenaar te horen dat hij ‘al voldoende participeert in 

de maatschappij’ en dus niet hoeft te sporten. ‘Wie is die 

ambtenaar dat hij denkt dat hij dat kan bepalen?’, zegt 

Cathrien boos. ‘En in Heerde werd een aanvraag voor 

een frame keihard afgewezen met de woorden: “Dat ken 

ik niet, het zal wel niks wezen.” Toen de buurtsportcoaches 

tekst en uitleg kwamen geven, was er ineens van alles 

mogelijk en kreeg de aanvrager een bedrag om het 

frame aan te schaffen én drie jaar te onderhouden … 

Het is als individu gewoon ingewikkeld om je weg in al die 

regels te vinden. Wat dat betreft zijn buurtsportcoaches 

enorm waardevol. Die kennen de weg in al die subsidie-

stromen.’

Voor Sigrid blijkt buurtsportcoach Jeroen de Lange ook 

de ingang naar haar eigen framerunner te zijn. Vlak na 

de afwijzing van de gemeente Epe hoort Jeroen over de 

nieuwe regeling van Uniek Sporten Hulpmiddelen. Hij zegt: 

‘Dat kwam als geroepen. Fonds Gehandicaptensport 

kan denk ik ook veel beter schakelen en weet beter 

dan het gemiddelde Wmo-loket wat sporters met een 

beperking nodig hebben. Bij Uniek Sporten Hulpmiddelen 

word je aan de hand meegenomen; ik hoefde eigenlijk 

niet veel te doen. Ik keek met Sigrid en haar vader ook 

nog naar andere financieringsmogelijkheden dan de 

Wmo: de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg 

(Wlz). Ook daar kregen we nee te horen. Toen zei Fonds 

Gehandicaptensport: “Dan financieren wij 85 procent van 

de framerunner.” De overige 15 procent spaarde Sigrid bij 

elkaar.’

Belangrijk
Dat framerunnen voor Sigrid geen hype is, bewijst ze wel 

tijdens de training. Op deze zonnige donderdagmiddag 

rijdt ze met een grote glimlach haar rondjes over de Epese 

atletiekbaan. ‘Maar ook als het regent, is iedereen erbij 

hoor’, haast Cathrien zich te zeggen. De groep bestaat 

op dit moment uit zo’n acht sporters, die elke dinsdag en 

donderdag trainen. ‘Medebewoners van de woongroep 

zagen me door het park lopen en vonden het meteen 

interessant’, lacht Sigrid. ‘Zij doen nu mee en de groep is 

nog verder gegroeid. Het is ontzettend leuk om samen 

bezig te zijn. Je bent lekker in beweging en het is gezellig. 

Ik merk ook echt dat ik er beter in word. We doen elke 

maand een 100 meter op tijd en dan zie je toch dat je 

steeds sneller wordt. Het is een wedstrijdje tegen jezelf, 

S
uiteindelijk toch niet bevalt. Het is fijn als je een hulpmiddel eerst 

een tijdje kunt lenen om te zien of je de sport écht leuk vindt. 

Het zou mooi zijn als dat op veel meer plaatsen mogelijk is.’

‘Het is fijn als je een hulpmiddel eerst 
een tijdje kunt lenen om te zien of je 
de sport écht leuk vindt.’

Het idee is dat Sigrid het frame een paar weken mag 

gebruiken, maar dan komt corona. ‘Ineens had niemand dat 

frame meer nodig: alles ging op slot. Pas na bijna twee jaar 

klopte de leverancier bij me aan dat het frame nu toch écht 

een keer terug moest. In die tijd oefende ik vooral rond mijn 

huis en in het park in de buurt.’ Ze lacht: ‘Met mijn vader Eis 

achter me aan, die keer op keer de lat wat hoger legde en me 

een paar meter verder liet lopen.’

In die periode klopt Sigrid ook aan bij haar fysiotherapeut, 

Cathrien Hesselink. ‘Sigrid zei tegen me: “Ik weet wat jij 

gaat doen! Frameruntraining geven!” Ze vertelde me over 

framerunning, over hoe leuk ze het vond, en dus dacht ik: oké, 

iemand met initiatief, daar houd ik wel van. Als fysiotherapeut 

geef ik allerlei trainingen, en dat het iets was wat ik niet kende, 

maakte niet uit. Training is training, vind ik. Je moet alleen goed 

kijken naar de doelgroep en wat die wil bereiken.’ 

Met hulp van buurtsportcoach Jeroen de Lange wordt het 

contact gelegd met Atletiekvereniging Cialfo en dat blijkt een 

perfecte match. Ook voor Sigrid: ‘Ik kan nu gewoon zelf naar 

de sportclub rollen en ben niet afhankelijk van taxivervoer. 

We zijn onderdeel van een gewone atletiekvereniging, horen 

er ook echt bij. Ja, het feit dat we het helemaal zelf moesten 

opzetten, was wel een extra drempel, maar gelukkig kwam 

alles op het goede moment bij elkaar.’

De grootste uitdaging voor Sigrid is dan nog het aanschaffen 
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maar het motiveert enorm. Tafeltennis was ook leuk hoor, 

maar dit is leuker. Vooral ook omdat je even uit je rolstoel 

komt. Ik gebruik spieren die ik nooit eerder gebruikt had. 

Lopen en rennen zijn voor mij een heel nieuw gevoel.’

‘Ik gebruik spieren die ik nooit eerder 
gebruikt had. Lopen en rennen zijn 
voor mij een heel nieuw gevoel.’

Uitdagingen zijn er nog genoeg. ‘Misschien gaan we 

binnenkort wel meedoen met wedstrijdjes’, kijkt Sigrid 

vooruit. ‘Of ik er goed in ben? Mwah … Ik ben er goed in op 

mijn eigen manier. Ik ga niet zo hard, het draait vooral om 

winnen van mezelf. Door het framerunnen heb ik ook meer 

zelfvertrouwen. Ik ben iemand die nogal snel beren op de 

weg ziet, ik denk snel dat ik iets niet kan. Juist door te sporten 

en bewegen merk ik: ik kan veel meer dan ik denk.’ 

Framerunnen heeft haar leven absoluut verrijkt, erkent 

ze. Ze is onder de mensen, is in beweging, leert nieuwe 

mensen kennen. En: ‘Ik heb een heleboel spierpijn’, lacht ze. 

‘Ik gebruik ineens spieren die ik bijna nooit gebruikt heb. In 

het begin vond ik het daarom niet altijd leuk, maar gelukkig 

wordt de pijn steeds minder. Het is gewoon fijn dat dit nu 

kan. We zijn geen apart clubje, maar echt onderdeel van 

de vereniging. Ik kan er zelfstandig naartoe, ook dat geeft 

een goed gevoel. Ik voel me door het sporten en bewegen 

minder beperkt. Dat is misschien wel de grootste winst. 

Toen ik met framerunnen in aanraking kwam, was er nog 

helemaal niks: geen club, geen training, geen frame … En 

twee jaar later is het er allemaal wel. Wat dat betreft zou 

ik tegen iedereen die wil gaan sporten en bewegen, willen 

zeggen: ga het doen! En kom je er niet alleen uit, vraag het 

dan je buurtsportcoach, trainer of Uniek Sporten.’

Racerunnen? Framerunnen!
Sinds 2018 is framerunnen een officiële sport 

binnen de para-atletiek. Ook op Europese en 

wereldkampioenschappen staan er onderdelen van op 

het programma, al gebeurde dat eerst onder de naam 

‘racerunnen’. Hoe zit dat?

Het plan was om racerunnen in 2024 op het programma 

van de Paralympische Spelen in Parijs te krijgen. Om 

dat voor elkaar te krijgen, stelde het Internationaal 

Paralympisch Comité (IPC) als eis dat de naam van 

de sport veranderd moest worden: het hulpmiddel 

moest in die naam zitten. En dus werd de naam 

gewijzigd in ‘framerunnen’; net zoals er bijvoorbeeld 

‘framevoetbal’ bestaat. Overigens zal framerunnen in 

2024 níét op de Paralympische Spelen te zien zijn. In 

het conceptprogramma van die Spelen was een 100 

meter opgenomen voor framerunners, in het recentste 

programma is die afstand geschrapt. Maar het laatste 

woord lijkt daarover nog niet gezegd te zijn.
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Fonds Gehandicaptensport is een verbinder. We verbinden de 
niet-sporter met de sport, met clubs, met private en particuliere 
investeerders. We verbinden de landelijke, regionale en lokale 
overheden, verenigingen, het bedrijfsleven en particulieren. Vanuit 
de gedachte dat sporten en bewegen voor iedereen in 2030 de 
normaalste zaak van de wereld is.

Theory of 
Change

winnenmeedoen
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mpactgericht werken begint met 
inzicht krijgen in het grote plaatje: de 
grote maatschappelijke verandering 
waaraan onze organisatie bijdraagt. 
De methode die we hiervoor 
gebruiken is de Theory of Change 
(ToC), ook wel de Verandertheorie 
genoemd. Daarbij laten wij 
ons leiden door de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen. De 
belangrijkste doelstellingen zijn 

voor ons goede gezondheid en welzijn (nummer 3) en 
ongelijkheid verminderen (10).

Communicatie en merkmanagement
Fonds Gehandicaptensport is een positieve organisatie 

omdat sport en bewegen je fysiek en sociaal sterker 

maakt. Tegelijkertijd ontbreekt door dat positieve de directe 

urgentie om ons te steunen. Vergelijk het met organisaties 

waarbij de urgentie wél hoog is, bijvoorbeeld die strijden 

tegen een dodelijke ziekte of armoede. Het belang 

van gehandicaptensport wordt door de gemiddelde 

Nederlander niet volledig herkend, noch erkend. De 

confrontatiekans met een persoon met een beperking is nog 

altijd laag; betrokkenheid is dan een ver-van-mijn-bedshow. 

Dus moeten we diverse communicatiebarrières nemen.

Fonds Gehandicaptensport heeft daarom in 2021 de eerste 

stappen gezet naar een opgefrist merk, eerst met het 

definiëren daarvan. Het merk moet eerst bepaald worden 

voor het in de organisatie goed doorleefd kan worden, 

we concrete actiepunten kunnen opstellen, en die kunnen 

overbrengen op onze doelgroep. De kernwaarden zijn 

gedefinieerd door onderzoek in en rond de doelgroep: 

stakeholders, partners, collega’s en andere betrokkenen bij 

het Fonds Gehandicaptensport. Onze vijf kernwaarden zijn: 

onbeperkt, daadkrachtig, verbindend, plezier en doelgericht 

(zie uitleg in afbeelding).

Om merkidentiteit en -imago zo dicht mogelijk bij elkaar 

te brengen, hebben we na het bepalen van onze 

kernwaarden een visuele stijl ontwikkeld: een weerspiegeling 

van onze merkstrategie met handvatten die gelden bij 

alle activiteiten en uitingen voor iedereen in en om de 

organisatie. Zo werken we aan een herkenbaar en 

onderscheidend merk voor de verschillende doelgroepen. 

Om dit concreet te maken is een merkboek geproduceerd 

dat simpel is door zijn eenvoud, maar krachtig in zijn 

voorschriften. Een document dat richting geeft aan de 

gehele organisatie, met als belangrijkste ankerpunt onze 

merkbelofte.

Overtuiging Fonds 
Gehandicaptensport
“It’s all about sports … Het gaat nu over niets anders 

meer. Geen handicap, beperking of onmogelijkheden. 

We focussen op wat je wél kunt. En dat wat het je brengt. 

Maar dat begint bij jezelf. Het begint bij meedoen. 

Aanmelden, de deur uit, voor de eerste keer. Een nieuwe 

wereld betreden. Voor het eerst op de vereniging, de 

kleedkamer in of een duik in het water. Want eens moet 

de eerste keer zijn. Het maakt niet uit wie je bent. Hoe 

oud je bent, hoe je eruitziet, of je een beperking hebt. Je 

komt gewoon opdagen en probeert het. Want dan ben 

je al een winnaar. Iets doen. Daar is moed voor nodig. 

Zeker als het spannend is. En daarom helpen wij je. Wij 

zorgen dat het kan. Dat de randvoorwaarden aanwezig 

zijn. Zo reiken we je de hand toe. Nu is het aan jou. 
Meedoen = winnen.”

I
winnenmeedoen



28 | FGS-jaarverslag 2021  FGS-jaarverslag 2021 | 29

inds eind 2020 zijn alle 
door Grenzeloos Actief 
geïnitieerde sportloketten of 
samenwerkingsverbanden actief 
binnen Uniek Sporten en zijn 
we landelijk dekkend. Inmiddels 
werken we samen met 74 regio’s 
(331 van de 352 gemeenten). We 
brengen via de samenwerking 
met 235 buurtsportcoaches 
4.200 sportaanbieders met 

7.000 activiteiten in kaart, op 4.800 locaties.

Uniek Sporten Dag
Hoogtepunt in 2021 was de Uniek Sporten Dag op 9 

november. Na een digitale versie in 2020 kon deze dag live 

plaatsvinden in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. 

We bereikten meer dan honderd buurtsportcoaches en/

of regioconsulenten met ons programma vol nieuwe 

ontwikkelingen binnen het platform Uniek Sporten, onder-

delen gericht op persoonlijke ontwikkeling, het centraal stellen 

van inclusie en vele andere relevante onderwerpen. Dit jaar 

waren er voor het eerst enkele sportbonden aangesloten 

bij de Uniek Sporten Dag, net als het themateam Aangepast 

Sporten van NOC*NSF. 

Uniek Sporten Hulpmiddelen 
Eind 2020 is het platform Uniek Sporten Hulpmiddelen 

gelanceerd. Het Ministerie van VWS erkent Uniek Sporten 

als de centrale plek voor mensen met een beperking ten 

aanzien van sporten en bewegen, dus is het ook de logische 

plaats om er het hulpmiddelenfonds in onder te brengen. 

Wie zijn sporthulpmiddel niet of niet volledig vergoed krijgt, 

kan een aanvraag bij Uniek Sporten Hulpmiddelen indienen 

en 85 procent van het resterende bedrag ontvangen. De 

andere 15 procent is een eigen bijdrage, die zelfstandig of via 

crowdfunding voldaan wordt. Eind 2021 is de eigen bijdrage 

bijgesteld naar een bovengrens van maximaal 250 euro.

Al in februari 2021, kort na de lancering, zijn de eerste 

financiële toekenningen gerealiseerd. In 2021 werden 107 

aanvragen toegekend, voor in totaal 110 sporthulpmiddelen. 

De vraag varieerde: sportprothese, sportrolstoel, frame-

runner, orthopedische voetbalschoen, handbike enzovoort. 

Ook ontvingen we 15 aanvragen waarvoor mede dankzij 

onze ondersteuning voldoende financiering via de gemeente 

werd verkregen om ze volledig te financieren. We zijn erin 

geslaagd om het beschikbare budget met 100.000 euro 

aan te vullen vanuit 1% FairShare®-partners, Sportfondsen 

en acties zoals Missie 538 van Radio 538. In het najaar van 

2021 deed het Ministerie van VWS nog een aanvulling van het 

totaal 500.000 euro om de wachtrij voor aanvragen korter 

te maken. 

Uniek Sporten Hulpmiddelen is een succes. Door de grote 

vraag naar relatief dure sporthulpmiddelen, zoals een 

elektrische rolstoel, is er per sporthulpmiddel bijna het 

dubbele uitgegeven van wat we verwacht hadden. Achttien 

mensen probeerden hun eigen bijdrage via crowdfunding bij 

elkaar te brengen; al die acties slaagden.

Uniek Sporten Uitleen 
Met de komst van Uniek Sporten Hulpmiddelen werd Uniek 

Sporten Uitleen een dienst die een logische eerste stap is 

in het hulpmiddelentraject. De doelen van de uitleen zijn de 

kennismaking met sporten en bewegen laagdrempelig maken 

en verspilling van sporthulpmiddelen en geld tegengaan. 

Binnen de uitleen kunnen mensen maximaal zes maanden 

een sporthulpmiddel uitproberen. In de laatste maanden van 

het uitleentraject kan de aanvraag van een eigen hulpmiddel 

desgewenst opgestart worden, met volledige vrijheid in keuze 

van leverancier. 

De uitleen is een initiatief dat in samenwerking met Welzorg 

Nederland is opgezet, ondersteund door de partners 

NOC*NSF en Sunrise Medical. Ondanks de coronapandemie 

en het feit dat de sport maanden op slot zat, steeg het aantal 

uitleentrajecten. Met name handbikes waren in trek. Dit is te 

verklaren door de wens om tijdens de coronapandemie 

veelal zelfstandig of anders georganiseerd te sporten 

en bewegen. Eind 2021 was bijna 50 procent van de 

gemeenten in Nederland aangesloten bij Uniek Sporten 

Uitleen, waaronder de volledige provincies Noord-

Brabant, Limburg en grote steden als Amsterdam. Ook 

voor kleinere gemeenten en samenwerkingsverbanden 

is de uitleen interessant. Dit komt met name door de lage 

prijsstelling van 1 eurocent per inwoner per jaar. 

Uniek Sporten Thuis 
In 2021 startte de pilot Uniek Sporten Thuis: een 

toegankelijke app die mensen met een beperking 

de mogelijkheid biedt om in de thuisomgeving 

te sporten en bewegen. De app is een 

doorontwikkeling van het Wheels-project van de 

HvA/InHolland, Reade en VirtuaGym. De pilotversie 

is in juni online gekomen en te downloaden voor 

iOS en Android. 

S
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Zeventig trainingsschema’s helpen sporters om aan 

hun doelen te werken, waaronder conditie of algehele 

fitheid. Ieder schema is specifiek opgesteld voor een 

sporter met een bepaalde arm- of beenfunctie en kan 

op de gewenste sportdagen ingepland en uitgevoerd 

worden. Om deelnemers te motiveren, kunnen zij zichzelf 

uitdagen; bijvoorbeeld om per week een aantal calorieën 

te verbranden. Via de community worden gebruikers op 

de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes, krijgen 

ze gezonde recepten voorgeschoteld en kunnen ze hun 

resultaten delen. 

Eind 2021 gebruikten zeshonderd mensen de pilotversie 

van de app. De pilotgroep geeft feedback, waarmee 

verbeteringen worden doorgevoerd. De lancering van de 

app staat gepland voor het voorjaar van 2022.

Uniek Sporten Crowdfunding 
In 2021 gingen we officieel van start met Uniek Sporten 

Crowdfunding: een platform waar verenigingen en 

stichtingen hun projecten gericht op sport voor mensen 

met een beperking kunnen aanmelden. Ieder project dat 

aan de richtlijnen voldoet, wordt gesteund door Fonds 

Gehandicaptensport en zijn matchfunders. Matchfunders 

zijn bedrijven en organisaties die projecten van Uniek 

Sporten Crowdfunding financieel ondersteunen. De 

maximale steun is 40 procent van het streefbedrag, met 

een maximum van 5.000 euro. Het restantbedrag van het 

project wordt geworven door de aanvragende partij. Die 

vraagt haar achterban een donatie te geven. Op deze 

manier ontstonden er nieuwe geldstromen voor Fonds 

Gehandicaptensport.

Vanwege de coronacrisis was het voor de sportvereni-

gingen vaak moeilijk om het hoofd boven water te 

houden. Toch werden er via ons crowdfundingsplatform 

29 projecten succesvol afgerond; een slagingspercentage 

van 95 procent.

Uniek Sporten Certificaat 
Het Uniek Sporten Certificaat is ontwikkeld door 

de provincies Noord-Brabant en Gelderland, met 

medewerking van SSNB, Gelderse Sport Federatie, Uniek 

Sporten en sporters met een beperking. In juni 2021 zijn 

de eerste certificaten uitgereikt in Twello en Oosterhout 

aan S.V. Twello, Sportief Evenwicht Twello en V.V. 

Oosterhout. Het doel van het Uniek Sporten Certificaat is 

sportverenigingen stimuleren om hun sport toegankelijk te 

maken voor mensen met een beperking. Het Uniek Sporten 

Certificaat maakt deze inspanningen van de verenigingen 

zichtbaar, zodat de sporters met een beperking makkelijk 

zien waar ze terechtkunnen, welkom zijn en gewoon 

kunnen meedoen. Bij het certificaat wordt onder andere 

gekeken naar het aangepaste sportaanbod en of dat 

goed wordt gecommuniceerd. Een ander belangrijk punt is 

in hoeverre het een inclusieve club is: zijn de sporters met 

een beperking ook echt een onderdeel van de club?

Uniek Esports
Eind december 2021 is Uniek Esports gelanceerd. In de 

wereld van e-sports (professioneel gamen) zijn nog maar 

weinig spelers met een beperking te vinden. We willen 

e-sports toegankelijk maken voor iedereen, en laten zien 

dat e-sporters met een beperking niet onderdoen voor 

e-sporters zonder beperking. 

Uniek Esports is ook een manier om in contact te komen met 

een overwegend jongere doelgroep en zal ook worden 

ingezet om meer jongeren met een beperking aan het 

sporten en bewegen te krijgen; van de e-sports-community 

is bekend dat het spelen van e-sports vaak gepaard gaat 

met een actieve levensstijl. ESL Benelux, HiPerks Foundation, 

Techonomy en Fonds Gehandicaptensport hebben Uniek 

Esports gezamenlijk ontwikkeld. In 2021 riep SportInnovator 

het plan uit tot een van de winnaars van de challenge 

‘Sportakkoord inclusieve(re) esports’.

Sportakkoord 
Fonds Gehandicaptensport maakt sinds 2019 onderdeel 

uit van de Alliantie Sporten en Bewegen voor Iedereen. 

De doelen van de alliantie zijn inclusie bevorderen 

en ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt in 

de sport. Namens alle partijen startte alliantiepartner 

NOC*NSF in 2021 de campagne ‘Welkom in de sport’. 

Fonds Gehandicaptensport zette zich actief in om die 

breed te verspreiden. In 2022 zal deze campagne 

herhaald worden.
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(S)Cool on Wheels
(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsprogramma over 

leven en sporten en bewegen met een beperking voor 

groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste twee 

klassen van het voortgezet onderwijs. Een clinic bestaat 

uit een interactief theoretisch gedeelte in de klas en een 

praktijkgedeelte in de gymzaal, en wordt gegeven door een 

docent die zelf een beperking heeft. Tijdens de theorieles 

komen vragen aan bod zoals: wat is een beperking, welke 

soorten beperkingen zijn er, kun je met een beperking 

sporten en bewegen? Ook kunnen de kinderen zien en 

horen hoe mensen met een beperking leven en welke 

sporten en bewegen je allemaal met een beperking kunt 

doen. Tijdens het praktijkgedeelte gaan de kinderen zelf 

ervaren hoe het is om met een beperking te sporten en 

bewegen. Dit kan door zelf in een rolstoel te rijden en een 

partijtje rolstoelbasketbal te spelen. Door (S)Cool on Wheels 

krijgen jongeren (nog) meer begrip voor mensen met een 

beperking.

Ondanks alle coronamaatregelen waren we op veel scholen 

welkom. Er waren 255 clinics: 230 in het basisonderwijs en 

25 in het voortgezet onderwijs. In totaal bereikten we 6.046 

leerlingen. Daarnaast ervaarden 8.936 bezoekers van 

evenementen tijdens 30 dagdelen hoe het is om in een 

rolstoel te sporten en bewegen. 

Tijdens 65 clinics zat er minimaal één leerling met een 

beperking in de groep. Deze leerlingen weten nu ook 

dat zij op Uniek Sporten het sportaanbod in hun buurt 

kunnen vinden. Meerdere leerlingen zeiden: ‘Ik wil op 

rolstoelbasketbal.’

‘De clinic was geweldig. De kinderen hebben 
zich goed kunnen uitleven in de rolstoelen.’

‘Het was leuk, interessant, 
leerzaam, cool en vermoeiend!’

‘Kunnen we dit niet iedere week doen?’

‘Ik heb mijn dochter nog nooit zo 
enthousiast uit school zien komen.’

Van de gegeven 285 clinics zijn er 224 via Fonds 

Gehandicaptensport gefinancierd en 61 via onze 

samenwerkingspartners Team Sportservice Utrecht, Team 

Sportservice Noord-Holland en Sport Fryslân. Maar liefst 

9 scholen hielden een sponsoractie voor het Fonds. 817 

leerlingen brachten zo samen 11.167,75 euro bijeen. Voor de 

komende drie schooljaren is er een wachtlijst. 

Subsidies 
Topsporters die ondersteund worden:

- Kimberly Alkemade, atlete (2021: paralympisch brons 

 200 meter, EK-zilver 200 meter)

- Lisa Bunschoten, snowboardster

- Diede de Groot, tennisster (2021: winst vier grand slams, 

 paralympisch goud enkel- en dubbelspel)

- Fleur Jong, atlete (2021: paralympisch kampioen 

 verspringen, Europees kampioen verspringen en

  100 meter)

- Jeroen Kampscheur, zitskiër

- Jetze Plat, triatleet en handbiker (2021: paralympisch 

 kampioen triatlon, handbiken-tijdrit en handbike-   

 wegwedstrijd)

- Chris Vos, snowboarder

Bestedingsbeleid 
Met het oog op de ontwikkelingen in de sport, 

georganiseerd en ongeorganiseerd, binnen en buiten, 

zullen wij in 2022 het bestedingenbeleid opnieuw 

evalueren. De bestedingen voor landelijke beneficiënten 

zijn geëvalueerd in 2021, gebaseerd op de wens om meer 

samen te werken op de veranderpaden van de Theory of 

Change. De eerste stappen daartoe worden in 2022 gezet.
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Voetbal
Binnen het g-voetbal hakte de coronapandemie er nog 

iets harder in. ING, KNVB en Fonds Gehandicaptensport 

zochten gedurende het jaar naar een geschikt moment 

om het g-voetbal aandacht te geven. Dat gebeurde 

tijdens de interland van de Oranjeleeuwinnen tegen 

Australië op 13 april. Bij het betreden van het veld werd er 

via tablets een liveverbinding gemaakt met de huiskamers 

van de elf g-voetballers, die op deze manier ondanks de 

coronabeperkingen toch dicht bij hun idolen konden zijn. 

Zo hadden elf kinderen de dag van hun leven.

Golf
In 2021 ging het Sportfonds Golf aan de slag met 

het verbeteren van de landelijke dekking en met de 

samenwerking tussen golfbanen. Een uitgebreide enquête 

gaf inzicht in de markt; met die kennis spelen we in op de 

behoefte bij de clubs en banen. Bij drie golfclubs werd een 

paragolfer aanschaft: een elektrische rolstoel voor golfers 

die niet zelfstandig kunnen staan of lopen. Daarnaast 

werden twee evenementen ondersteund waaraan in totaal 

66 sporters deelnamen.

Sportfonds Wim Steyerberg 
Sportfonds Wim Steyerberg vindt dat mensen met een 

beperking dicht bij huis moeten kunnen sporten. Het fonds 

ondersteunt zowel topsporters als recreatieve sporters. In 

2021 heeft het fonds onder andere rolstoeltennisster Diede 

de Groot en atlete Kimberly Alkemade ondersteund, en ook 

meerdere recreatieve sporters met sporthulpmiddelen.

Landelijke organisaties 
SailWise
Voor mensen met een beperking organiseert SailWise sinds 

juni 2021 – met een streng coronaprotocol en de nodige 

aanpassingen – weer vakanties op watersporteiland Robinson 

Crusoe en bij watersportcentrum It Sailhûs. De vrijheid om zelf 

aan het roer te staan en je beperking even te vergeten is heel 

waardevol, bleek wederom uit de reacties van deelnemers. 

Esther Vergeer Foundation
De Esther Vergeer Foundation (EVF) organiseerde in 2021 weer 

‘gewoon’ een driedaags tenniskamp, voor bijna vijftig kinderen. 

Vijf academische ziekenhuizen startten met een EVF Sportpoli. 

Een bezoek aan de poli vormt de start van een persoonlijk 

begeleidingstraject naar een sportvereniging die bij het kind 

en zijn beperking past. De EVF biedt inmiddels ook andere 

sporten en bewegen aan; daarbij wordt gebruikgemaakt 

van Uniek Sporten. In totaal sporten en bewegen 191 kinderen 

wekelijks bij verenigingen in hun eigen omgeving.

Gehandicaptensport Nederland
Waar mogelijk startte Gehandicaptensport Nederland 

weer activiteiten op, afhankelijk van de doelgroep en de 

gezondheidsrisico’s voor deelnemers. Met name mensen 

met een zwaardere motorische beperking konden in 2021 

veel minder van sport en bewegen genieten dan zij wilden. 

De organisatie stak daarom extra energie in het verbonden 

houden van sporters met hun verenigingen en het creëren 

van perspectief richting 2022.

Special Olympics Nederland 
Een jaar later dan gepland klonk het startschot voor de 

Special Olympics Nationale Spelen. Op 12 en 13 juni waren 

duizenden sporters actief op de velden in Den Haag én 

heel Nederland. Verder werd er veel aandacht geschonken 

aan het digitaal onderhouden van sociale contacten, met 

bijvoorbeeld een online ‘Beweeg Bingo’ en de ‘Scoor je 

PR!-app’.

Team Para Atletiek
Dit team wil mensen met een fysieke beperking inspireren, 

motiveren en activeren. In 2021 was de eerste editie van het 

Prothesefestival een succes. De topsporters van het team 

gaven de deelnemers allerlei tips. Voor de topsporters was het 

ook het jaar van de Paralympische Spelen. Team Para Atletiek 

was goed voor vijf medailles: driemaal goud, eenmaal zilver en 

eenmaal brons.

Sportfondsen

Parapaard
In 2021 ging Parapaard de samenwerking aan met de KNHS. 

Doelen zijn om de paardensport verder te ontwikkelen en 

toegankelijk te maken voor sporters met een beperking. 

Met dertien subsidieaanvragen hielp Parapaard liefst 1.223 

sporters. Door de coronasituatie moest Parapaard creatief zijn 

om een nieuw concept te introduceren: Ride for Parapaard. 

Onder anderen Jeroen Dubbeldam, Anky van Grunsven en 

Marc Houtzager gaven een paardrijles voor Parapaard. De 

opbrengst hiervan kwam ten goede aan de dertien projecten.
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Wij hebben de mooiste en leukste baan van Nederland: iedere dag 
scoren om uiteindelijk alle 1,7 miljoen mensen met een beperking dicht 
bij huis te laten sporten en bewegen. 72 procent van de Nederlanders 
vindt dat gehandicaptensport vanzelfsprekend moet zijn. Daarom 
proberen wij iedereen erbij te betrekken en speler te laten worden 
in ons team: particulieren, zakelijke relaties en de overheid. Om zo 
samen de enorme uitdaging aan te gaan. 

Samen de 
uitdaging 
aangaan

samen goud
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ollecte-
campagne: 
de kracht van 
PowerTalks
Van 4 tot en met 10 
april 2021 was de 
nationale collecteweek 
van Fonds Gehandi-
captensport. Langs de 
deur collecteren was 
dit jaar wederom lastig, 

ook al lukte dit een deel van onze collectanten wel. Ook 
werd er een online collectecampagne gevoerd met als 
activerend thema: Van PowerTalk naar PowerTik. 

Sporters met een beperking vertelden hun krachtige 

verhaal in een powertalk en riepen iedereen op 

om een donatie te doen. Dit waren onder anderen 

onze ambassadeurs Fleur Jong en Jetze Plat, samen 

vlaggendragers bij de opening van de afgelopen 

Paralympische Spelen in Tokio. Dit leverde onder de streep 

een mooi bedrag aan donaties op. De campagne zorgde 

ook voor grote zichtbaarheid en onverwachte positieve 

effecten – met dank aan de belangeloze medewerking 

van mediabureau Dentsu en al onze mediapartners. 

Bijvoorbeeld een uitnodiging om een bijdrage te leveren 

aan het meerdaagse online INC. Festival over inclusie, 

georganiseerd door het Ministerie van VWS en een aantal 

maatschappelijke partners, waaronder MKB Nederland, 

VNO-NCW en VriendenLoterij. Hier mochten sporters 

uit onze PowerTalk/PowerTik-campagne nogmaals hun 

verhaal doen en konden we eveneens Uniek Sporten 

presenteren. Door onze campagne werden we ook 
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konden doorgaan, was er begin 2021 de hoop dat we 

er onze agenda weer mee konden vullen. Zo ontstond in 

2021 bijvoorbeeld de Superpower Run: een nieuw familie-

evenement waarbij deelnemers verkleed als superheld aan 

de start verschijnen om een afstand rennend, wandelend 

of rollend af te leggen; met een opbrengst voor de 

gehandicaptensport. Helaas kon het door de geldende 

maatregelen niet doorgaan en moesten we het verplaatsen. 

Dit gold uiteindelijk ook voor vele andere evenementen en 

acties in het land. Toch kwamen er het afgelopen jaar nog 

enkele mooie voorbij:

Als1team Challenge – Arnoud Nijhuis
De Als1team Challenge werd gefietst door voormalig 

paralympisch wielrenner Arnoud Nijhuis, die zelf het 

moebiussyndroom heeft. Arnoud fietste de omtrek van 

Nederland, een tocht van in totaal 1.400 kilometer. Met deze 

grote uitdaging haalde hij ruim 5.800 euro op.

Grebbeberg Masters
Tijdens de Grebbeberg Masters sporten en bewegen 

defensiemedewerkers samen met hun gewond geraakte 

collega’s rond de militair-historische locatie Grebbeberg. 

Omdat de landelijke editie niet kon doorgaan, werden er 

uiteindelijk verschillende lokale edities georganiseerd bij 

kazernes, onder de noemer: Alternatieve Grebbeberg 

Masters. Zij hebben in totaal een bedrag van ruim 2.700 euro 

opgehaald.

Pro-Am-toernooi Loenen
Old Course Loenen organiseerde een Pro-Am-weekend. 

Naast het golftoernooi waren er diverse activiteiten, waaronder 

een loterij. Het was een fantastisch weekend waarin maar liefst 

7.500 euro werd opgehaald voor de gehandicaptensport.

benaderd door On Track. Dit gratis digitale leerplatform 

(een app) is een initiatief van Ahold Delhaize samen met 

een groot aantal maatschappelijk partners. Met dank aan 

&Samhoud werd met drie van onze sporters een 7-delige 

track geproduceerd: Hoe maak je van jouw beperking geen 

handicap? Deze is via de app van On Track voor iedereen te 

volgen.

Collecte FGS 2021
In het voorjaar van 2021 konden we ondanks de pandemie 

toch een beperkte en aangepaste collecteweek organiseren. 

Onze ruim 9.000 vrijwilligers kregen de mogelijkheid 

om op verschillende manieren geld op te halen voor de 

gehandicaptensport. Dat kon door het aanmaken van een 

persoonlijke online digitale collectebus, maar ook huis-aan-

huis door contant geld op te halen, een donatie te vragen 

via een persoonlijke QR-code, of een collectekaart met 

donatieoproep in de brievenbus te doen. Ook konden zij via 

social media in hun eigen netwerken een collectegift vragen. 

Gedurende het jaar werd er bij 25 lokaal georganiseerde 

‘goededoelenweken’ ook gecollecteerd voor Fonds 

Gehandicaptensport. 

We zijn dankbaar dat zoveel collectanten geprobeerd 

hebben om op een of meerdere manieren geld in te zamelen 

voor Fonds Gehandicaptensport, of voor een van de 382 

deelnemende clubs met een gehandicaptensportaanbod. 

Volgens afspraak mogen de deze sportclubs 50% van 

hun collecteopbrengst zelf houden en besteden aan hun 

gehandicaptensportaanbod. In totaal heeft de collecte van 

2021 275.107 euro opgebracht.

Particuliere activiteiten 
Na een jaar waarin bijna alle evenementen en acties niet 
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Zakelijke activiteiten 

De kracht van 1% FairShare®- en 
mediapartners 
Ook 2021 was een jaar waarin we afhankelijk waren van 

de support van onze 1% FairShare®- en mediapartners, 

of die nu betrekking had op onze benefietavond, de 

activiteiten die wel konden doorgaan of de zichtbaarheid 

van onze collectecampagne. Niet voor niets bedankten we 

daarom al deze partners, mede namens al onze unieke 

sporters, in een speciale dankadvertentie in De Telegraaf, 

een van onze 1% FairShare®-partners van het eerste 

uur. Tot onze 1% FairShare®-partners behoren vanaf dit 

jaar ook Albert Heijn en Ilionx. Met Albert Heijn gaan we 

de samenwerking aan in het voetbaldomein. Ilionx biedt 

ons ondersteuning om ICT-projecten te implementeren, te 

beginnen met Salesforce in 2021-2022, waardoor wij een 

verdere professionaliseringsslag kunnen maken.

Vriendenloterij en Nationale 
Postcode Loterij
De VriendenLoterij maakt zich sterk voor maatschappelijke 

initiatieven, zodat iedereen voluit kan meedoen in 

de samenleving. Vanwege de veranderingen op de 

kansspelmarkt is er binnen de organisatie achter de 

VriendenLoterij in 2021 een aantal veranderingen 

doorgevoerd. We krijgen onze jaarlijkse niet-geoormerkte 

schenking voortaan als nieuwe beneficiënt van de 

Nationale Postcode Loterijj, de grootste goededoelenloterij 

van Nederland. Dit biedt ons kansen op samenwerking 

met andere maatschappelijke organisaties, alsook op 

zichtbaarheid van ons werk via de communicatiemiddelen 

van de Nationale Postcode Loterij. 

In 2021 ontving Fonds Gehandicaptensport van deze twee 

loterijen een bedrag van ruim 640.000 euro 

Nederlandse Loterij
De Nederlandse Loterij is er voor de sport. Naast de 

ondersteuning van de 77 Nederlandse sportbonden, 

ondersteunt de Nederlandse Loterij ook de 

gehandicaptensport in het bijzonder. Want sport is 

belangrijk voor jong, oud, met en zonder beperking. Het 

verandert je leven op zoveel verschillende manieren. 

Het zorgt voor plezier, vriendschap en vertrouwen. Het 

geeft prachtige herinneringen, het gevoel van geluk 

en de moed je grenzen te verleggen. Het brengt je 

iedere dag verder, ook buiten het sportveld. Bij Fonds 

Gehandicaptensport is de Nederlandse Loterij partner 

van Uniek Sporten en zo draagt zij bij aan de doelstelling 

dat iedereen met een beperking dicht bij huis moet 

kunnen sporten.

1% FairShare®- en mediapartners
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Evenementen 

Benefietavond: de kracht van 
meedoen
Op 19 november 2021 stond de veertiende editie van het 

jaarlijks benefietdiner voor de gehandicaptensport gepland. 

Helaas bleek zes dagen ervoor dat het niet kon doorgaan 

vanwege de aangekondigde coronamaatregelen. Een 

harde klap voor ons, onze gasten en vooral de sporters met 

een beperking, aangezien de avond in 2020 ook niet kon 

doorgaan. 

We kwamen meteen in actie en maakten in vijf dagen tijd 

samen met onze partners het onmogelijke mogelijk. Dankzij 

de jarenlange samenwerking met onze eventpartners 

konden we de inkoopkosten laag houden. De genodigden 

van de avond, zoals onze 1% FairShare®- en mediapartners, 

zorgden ervoor dat deze tegenslag een nieuw begin werd: 

velen zetten het aankoopbedrag van de tafel om in een 

donatie. Op de oorspronkelijke datum hielden we ook een 

zeer succesvolle online veiling. Uiteindelijk werd er meer dan 

410.000 euro netto opgehaald. 

Samenwerkingen

Missie 538
In de week voor Kerstmis organiseerde Radio 538 de actie 

Missie 538. Tijdens de actie stond de radiozender volledig in 

het teken een aantal goede doelen. Elk goed doel had een 

concrete missie; voor ons was dat om voor elf unieke sporters 

een sporthulpmiddel gefinancierd te krijgen. Luisteraars 

vroegen tegen betaling liedjes aan, er waren een webshop 

en een veiling waarvan de opbrengst naar een van de twaalf 

goede doelen ging, en ook konden luisteraars eigen acties 

opzetten om geld in te zamelen.

Fonds Gehandicaptensport was in 2021 een van de twaalf 

goede doelen en onze missie was om voor elf sporters een 

sporthulpmiddel gefinancierd te krijgen. In totaal werd er 

voor onze missie binnen twee dagen ruim 72.000 euro 

opgehaald. Zo werden elf sporters die op een wachtlijst 

stonden voor een sportrolstoel of -prothese aan hun 

hulpmiddel geholpen. Bijkomend voordeel: veel positieve 

zicht- en hoorbaarheid voor Fonds Gehandicaptensport.

Sigrid Scholten was tijdens Missie 538 een van de sporters die 

vertelden hoe belangrijk sporten en bewegen voor hen was. 

Ook vertelde zij over het belang van haar sporthulpmiddel: 

‘Zonder Fonds Gehandicaptensport had ik de framerunner 

nooit kunnen bekostigen, en had ik dus niet kunnen sporten 

en bewegen.’

Sigrids hele verhaal lees je in dit jaarverslag vanaf pagina 18.

KPN Voetbalvriendendag 
Op zondag 24 oktober stond de KNVB Campus in het teken 

van de eerste KPN Voetbalvriendendag: een dag speciaal 

voor mensen met een beperking, die samen met hun familie 

en vrienden ondergedompeld werden in het leven op de 

KNVB Campus. De duizend deelnemers konden verspreid 

over een ochtend- en middagprogramma hun hart ophalen: 

genieten van voetbal, samen sporten, bewegen en spelen. De 

dag kwam tot stand vanuit onze samenwerking met KPN, en 

dankzij vrijwilligers van het KPN Mooiste Contact Fonds. 
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Interne ontwikkelingen
Borging (financiële) impact binnen de 
organisatie  
Ontwikkelingen op dit gebied volgen zich de laatste jaren op 

in enorm tempo. Dit uit zich op verschillende gebieden: van 

trends tot cryptocurrency en wet- en regelgeving. Iedere 

organisatie moet zich bewust zijn van dit veranderende 

speelveld. Fonds Gehandicaptensport zal de komende 

jaren daarom investeren om binnen de organisatie de 

kennis van wet- en regelgeving, externe verslaglegging en 

veranderingen daaromtrent up-to-date te houden.

Externe ontwikkelingen

Verdienmodellen in de toekomst 
De afgelopen jaren brachten sommige zaken in een 

stroomversnelling, bijvoorbeeld online werken en zakendoen. 

Bij omzet genereren en transacties doen, zijn organisaties 

vaak afhankelijk van andere partijen. Bij de online collecte 

bijvoorbeeld is Fonds Gehandicaptensport afhankelijk van 

externe partijen. Het is goed om als organisatie stil te staan 

bij eventuele afhankelijkheid van een derde partij, ook om 

grip te houden op de volledige opbrengsten. Het Fonds gaat 

de opbrengstenstroom in kaart brengen en checken of die 

voldoende zekerheid biedt.

Risicoperspectief bij het verwerken van 
digitale gegevens 
Het Fonds wil de belangrijkste risico’s rond 

informatiebeveiliging beperken, en op dat punt groeien 

naar een adequaat en volwassen niveau. Het zal een 

gedegen en gedetailleerde risicoanalyse uitvoeren om zo 

een beleid te kunnen opstellen.

Het kwantificeren van de impact van onze 
activiteiten 
Het is noodzakelijk om het maatschappelijke rendement van 

sport inzichtelijk te maken en te stimuleren, zo ook de lokale 

impact bij sportverenigingen. Met stakeholders willen wij een 

langetermijnrelatie opbouwen, gebaseerd op het principe 

van return on involvement: wederkerigheid. 
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Bureaumedewerkers

Nike Boor, directeur 

Diede Bron, eventmanager, vanaf 1 

november 2021

Daniella Coronel, senior fondsenwerver, 

tot 30 september 2021

Melvin Dirks, medewerker Uniek Sporten 

Thuis, vanaf 8 februari 2021

Saskia Drenthe, directie- en 

bestuurssecretaris 

Lilian Eerens-Frieling, coördinator (S)Cool 

on Wheels

Thijs van den End, projectmedewerker 

Uniek Sporten, vanaf 1 september 2021

Iris van Ginhoven, medewerker content & 

community, vanaf 1 mei 2021

Karin de Graaf, programmamanager 

Uniek Sporten 

Bregje van Grinsven, medewerker 

content & community, tot 31 maart 2021

Monica van Harn, manager strategie & 

bestedingen 

Robin de Heij, medewerker sport en 

bewegen 

Jan Knaap, manager partnerships 

Esther Prince, eventmanager/

salesmanager

Anouk Rimmelzwaam, eventmanager, tot 

30 april 2021

Nancy Schijffelen, medewerker content & 

community, vanaf 1 mei 2021

Ellen Taal, senior medewerker werving/

manager financiële administratie

Gwen Verhaegh, manager 

communicatie & voorlichting

Edith Verhoeven, financieel/administratief 

medewerker

Evelien Versteeg, medewerker 

bestedingen

Wout Werker, (klant)adviseur Uniek 

Sporten Hulpmiddelen, vanaf 1 februari 

2021

Cees Wijburg, strategisch adviseur

Arjo Wijnhorst, online marketeer Uniek 

Sporten

Debby IJpma, medewerker particuliere 

werving 

Ruud Zaagsma, medewerker ICT 

Het totaalaantal fte’s per 31 december 

2021 bedraagt 16,75. 

Personeelsbeleid
Fonds Gehandicaptensport heeft sinds 1 januari 2013 

eigen personeel in dienst. Het Fonds streeft met zijn 

personeelsbeleid naar een evenwichtige verdeling van 

sekse, leeftijd en ervaring, autochtoon/allochtoon. Het 

streeft ernaar in al zijn geledingen, van bestuur tot stagiair, 

medewerkers met een beperking in dienst te hebben. 

Medewerkers zijn professionals die zeer zelfstandig hun 

taken en verantwoordelijkheden uitvoeren. Jaarlijks vindt met 

elke medewerker een voortgangs- 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 stagiairs en 

vrijwilligers op verschillende afdelingen. Werving van nieuwe 

medewerkers vindt vooral plaats via sociale netwerken.

Freelance-inzet
In 2021 is gebruikgemaakt van freelancemedewerker Linda 

Meconi.

Certificering
Fonds Gehandicaptensport is trots op het feit dat het voldoet 

aan de strenge beoordeling van het Centraal Bureau voor 

Fondsenwerving (CBF). Het CBF 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 beoordeelt fondsenwervende instellingen en verstrekt 

informatie en advies aan overheid en publiek.

Sinds 1 juli 2000 voldoet het Fonds aan de criteria en de 

overige voorwaarden zoals vastgelegd in de CBF-erkenning. 

Elke twee jaar is er een tussentijdse toetsing. In 2019 vond 

een uitgebreide toetsing plaats voor verlenging voor de 

periode van 2019-2022 en werd besloten de erkenning D 

te continueren. 
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RvT

RvB

Partnerships

Particuliere 
werving

Zakelijke
werving

Uniek Sporten

Corporate
Communicatie

Bestedingen

Voorlichting

Communicatie

Communicatie 
en Voorlichting

Beheer en 
administratie

Strategie en 
Besteding

Het Fonds 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, 

een uitgave van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Het volgen van die richtlijn is een belangrijke vereiste 

voor het verkrijgen en behouden van de 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 is dat 

deze onderscheid maakt tussen kosten die gemaakt 

worden om gelden te werven, kosten in het kader van 

beheer en administratie, en kosten om de gelden uit te 

geven. 

Anbi
Fonds Gehandicaptensport heeft de beschikking over 

een anbi-verklaring (nr. 0038.27.513). Sinds 2008 is er 

een wetgeving van kracht voor charitatieve, culturele, 

wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende 

instellingen (anbi’s). Als instellingen gebruik willen blijven 

maken van de gunstige fiscale faciliteiten die voor ze 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 inkomsten- of 

vennootschapsbelasting aftrekken.
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Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de 
directie en de algemene gang van zaken, en geeft gevraagd 
en ongevraagd advies op alle gebieden die relevant zijn voor 
Fonds Gehandicaptensport. De raadsleden verrichten hun 
taken onbezoldigd. Eventueel gemaakte onkosten worden niet 
gedeclareerd.

De Raad is samengesteld uit 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. De Raad kwam in 2021 zes keer (online) bijeen: 
15 maart, 19 april (extra), 20 mei (extra i.v.m. nieuwe voorzitter), 
31 mei, 20 september, 6 december. De benoemingsperiode 
voor raadsleden is vier jaar. De leden zijn terstond herkiesbaar 
en kunnen twee keer herbenoemd worden. De maximale 
benoemingsperiode is twaalf jaar, conform de Code Goed 
Bestuur.

Leden Raad van Toezicht
Per 31 december 2021 bestond de Raad van Toezicht uit:

Marc ter Haar (voorzitter + audit commissie)
Datum infunctietreding: 27 mei 2019
Specialismen: common sense 

“Laat wat je niet kunt niet in de weg staan   van wat je wel kunt” 
(John Wooden)

Huidige functie:
Executive Director of the American Chamber of Commerce 
in NL

Van belang zijnde nevenfuncties:
Secretaris Stichting ‘Dutch Delta Games’, Olympische denktank
Board member Stichting International City Swim, initiatief 
om City Swims in andere landen te organiseren in de strijd tegen ALS
Voorzitter Stichting Effectief Voorschrijven buiten Indicatie, 
bestaande geneesmiddelen inzetten tegen ALS

Van belang zijnde nevenfuncties:
Commissaris Keuken Kampioen Divisie
Eigenaar Topbasketballclub Heroes Den Bosch
Board member BNXT League
Investeerder in sportstech start-ups

René Martens (aanspreekpunt van RvT voor 
integriteitsvraagstukken)
Datum infunctietreding: 27 maart 2013
Specialismen: communicatie, sport en organisatie

“Sport is een belangrijk ingrediënt in de persoonlijke groei 
van eenieder, ongeacht welke sport, ongeacht de fysieke 
mogelijkheden.”

Huidige functie:
CCO Medux 

Van belang zijnde nevenfuncties:
Bestuurslid Fonds voor de Topsporter (NOC*NSF) 
Bestuurslid Basketball Experience Nederland 
Lid ledenraad Vereniging Achmea

Dolf Segaar
Datum infunctietreding: 13 mei 2013
Specialisme: juridische kennis

“Ik zag bij een vriend welke impact een beperking kan hebben 
op je sportbeoefening. Maar ook hoe gedreven hij was om een 
gelijkwaardige prestatie neer te zetten. Dat wil ik uitdragen.”

Huidige functie:
Eigenaar Segaar Advocatuur B.V. 

Van belang zijnde nevenfuncties:
Commissie Naleving Dopingsancties van de Anti-Doping 
Autoriteit Nederland
Voorzitter Integrity Panel IBSF (internationale bobslee en 
skeleton Federatie)
Voorzitter Raad van Toezicht Topsport Amsterdam
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Founder en voormalig Voorzitter van Stichting Amsterdam City 
Swim, zwemtocht in de strijd tegen ALS
Bestuurslid Atlantische Commissie

Peter van Keulen (secretaris/vicevoorzitter)
Datum infunctietreding: 13 maart 2018
Specialismen: politiek en public affairs

“Iedereen die wil, moet een sport kunnen uitoefenen. Dat is 
voor mij vanzelfsprekend en dat idee wil ik bij iedereen onder 
de aandacht brengen.”

Huidige functie:
Oprichter-eigenaar Public Matters

Van belang zijnde nevenfuncties:
Bestuurslid stichting Florence Wenst
Bestuurslid stichting Machiavelli

Trienke Stellema (penningmeester + audit commissie)
Datum infunctietreding: 26 maart 2015 
Specialismen: financiën, zorg en organisatie 

“Het is heerlijk om te kunnen sporten en bewegen, het is 
gezond en je maakt vrienden. Dat gun ik iedereen.”

Van belang zijnde nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen annatommie mc 
Voorzitter Raad van Toezicht Cordaan 
Lid bestuur Hanarth Fonds
Lid Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijdemeren
Lid RvT Martini Ziekenhuis

Bob van Oosterhout
Datum infunctietreding: 12 juni 2018
Specialisme: sportmarketing

“Sport heeft een enorme maatschappelijke meerwaarde: 
sport inspireert, verbindt, leert jongeren omgaan met succes 
en teleurstelling én bevordert de integratie.”

Arbiter bij het Court of Arbitration for Sport (CAS)

Kitty Koelemeijer
Datum infunctietreding: 3 december 2014
Specialisme: marketing

“De mogelijkheid actief sport te beoefenen zou 
vanzelfsprekend moeten zijn, voor iedereen.” 

Huidige functie:
Huidige functie: Hoogleraar Marketing aan Nyenrode 
Business Universiteit en Directeur van het Center voor 
Marketing & Supply Chain Management

Van belang zijnde nevenfuncties:
Lid van de Raad van Commissarissen van Intergamma 
(vice-voorzitter), Brunel international, B&S Group, CB 
Logistics en Coram.
Lid van de Raad van Toezicht van Vereniging Eigen Huis en 
NLinBusiness.
Bestuurslid van de Vereniging van Poppodia en Festivals en 
Vedis Retailplatform.

Frans van Steenis
Datum infunctietreding: 13 maart 2017
Specialismen: loterijen, organisatie en politiek

“Sport, of beter gezegd regelmatig bewegen, ongeacht 
je fysieke mogelijkheden, staat voor een gelukkiger en 
gezonder Nederland.”

Huidige functie:
Directeur/Eigenaar FVSW Advies BV

Van belang zijnde nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Movisie Advies
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Omniversum/Museon
Lid Raad van Toezicht Spinoza Scholengroep
Voorzitter Raad van Commissarissen ADO Den Haag NV
Lid Raad van Toezicht SportVibes Marketing
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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 het dusdanig inzetten van de 
beschikbare middelen binnen de statutaire doelstelling 
van het Fonds. In het directiestatuut zijn de taken en 
verantwoordelijkheden vastgelegd. Directeur van het 
Fonds is Nike Boor. De salariëring van de directie valt 
binnen de normen van de brancheorganisatie Goede 
Doelen Nederland. Die heeft richtlijnen ontwikkeld voor 
salariëring voor alle Nederlandse goededoelenfondsen.

Het salaris van de directie was voor 2021 als volgt 
samengesteld:

Dienstverband 1,0 fte   
Brutoloon  98.184 
Vakantiegeld  7.854  
Totaal  106.038
  
Sociale lasten  9.946   
Pensioenlasten  11.755  
Onkostenvergoeding 1.870  
Totaal  23.571    

Totaal bezoldiging  129.609

De BSD-score van de directeur is 435, functiegroep H met 
een maximale renumeratie van 125.011 euro. De GDN-
beloningsregeling gaat uit van brutolooninkomen zonder 
de werkgeverslasten inzake pensioenen en sociale lasten.

Beschermheer
Fonds Gehandicaptensport is trots op het feit dat professor 
meester Pieter van Vollenhoven beschermheer is. Hij is een 
van de oprichters van Fonds Gehandicaptensport.

Comité van inspiratie
Tijdens de vergaderingen van het Comité van inspiratie 
worden onderwerpen behorende tot 1% FairShare® 
behandeld, evenals zaken die betrekking hebben op 
het jaarlijkse Benefietdiner voor de Gehandicaptensport, 
de Watersport voor Gehandicapten en Special Olympics 
Nederland

Het Comité is in 2021 in verband met de coronapandemie 
niet bijeengekomen. Het bestaat uit:

• Paul Broersen     
•  Roeland Mackloet
•  Joost Manassen
•  Wessel Berkman
•  Piet Hein Merckens

Adviescommissie
De Adviescommissie is een onafhankelijk adviesorgaan van 
de directie van Fonds Gehandicaptensport. De taak van de 
commissie is om een onafhankelijk advies aan de directie 
te geven als het gaat om subsidies die buiten de richtlijnen 
vallen, subsidierichtlijnen aan te passen en aanverwante 
zaken. Daarnaast adviseert de commissie de directie in 
algemene zin over de besteding van gelden door het 
Fonds. 
De commissie brengt maar liefst honderd jaar kennis en 
ervaring bij elkaar, gecombineerd met specifieke kennis 
van de georganiseerde sport. 

De Adviescommissie bestond eind 2021 uit:

•  Menne Scherpenzeel, directeur Crohn en Colitis Ulcerosa 
 Vereniging, voormalig directeur SailWise – voorzitter 
 Adviescommissie
• Robin Ammerlaan, voormalig paralympisch tennisser
• Jurjen Engelsman, voormalig paralympisch zwemmer
• Annette Roozen, paralympisch atlete
• Erik de Winter, voormalig adjunct-directeur    
 Kenniscentrum Sport, voormalig algemeen directeur 
 Gehandicaptensport Nederland
• Sicor Smits, voormalig algemeen directeur RSR 
 Revalidatieservice en o.a. vicevoorzitter stichting STANDBI
• Marcel Conradi, directeur De Hoogstraat en Rijndam 
 orthopedietechniek 
• Anna Jochemsen, voormalig paralympisch alpineskiester

CBF-Erkenningspaspoort

AVG en klachtenprocedure 
Fonds Gehandicaptensport gebruikt data ter bevordering 
van de gehandicaptensport; de data van het platform Uniek 
Sporten worden inhoudelijk ingezet. Als bijvoorbeeld blijkt 
dat er in een regio veel gezocht wordt naar een bepaalde 
sport, dan signaleert Uniek Sporten dat en informeert het de 
lokale sportorganisatie.

In 2021 zijn er geen klachten ontvangen. Klachten kunnen 
gemeld worden op: www.fondsgehandicaptensport.nl/
contact/klachtenprocedure. Voor advies inzake AVG-
regelgeving werken wij samen met de heer Ad van Loon.

Integriteit
Fonds Gehandicaptensport hanteert een integriteitsbeleid. 
Er zijn in 2021 geen meldingen geweest. In 2021 werd 
met het betrokken RvT-lid René Martens geëvalueerd. 
De vertrouwenspersoon is Evelien Baetens-de Jager van 
ArboNed. Het integriteitsbeleid is te downloaden op 
https://www.fondsgehandicaptensport.nl/over-ons/statuten/ 
bij ‘Download hier het integriteitsbeleid’.
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Projecten 
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Crowdfundingsprojecten 2021

Basketbal
Stichting Voor Aangepast Sporten 

Tubbergen

Basketbaltoernooi

25 sporters met een beperking

Sportvereniging Kameleon

2 sportrolstoelen

32 sporters met een beperking

Bootcamp
Stichting Twente Beweegt

Materialen

180 sporters met een beperking

Darts
Stichting G Darts Leudal

G-dartstoernooi

150 sporters met een beperking

Fietsen
Zwem- en Sportvereniging Cormeta

Tandem

10 sporters met een beperking

Golf
Golf- en Countryclub Liemeer

Golfevenement

33 sporters met een beperking

Golfclub Hoogegraven

Paragolfer

25 sporters met een beperking

Stichting Golf voor Gehandicapten

Golfevenement

36 sporters met een beperking

Honkbal
ASC Hilversum Hurricanes

Materiaal

24 sporters met een beperking

Omnisport
Sportraad Gemeente Lochem

Sportdag ‘onbeperkt sportief’

90 sporters met een beperking

Paardensport
Vereniging Paardrijden Gehandicapten 

Amsterdam

Sproei-installatie rijbaan

150 sporters met een beperking

Stichting Aangepast Paardrijden 

Steenwijk

Paardentransport

48 sporters met een beperking

Stichting Paardrijden Gehandicapten in 

het Zadel

Aanpassen rijtuig

35 sporters met een beperking

Stichting Manege Zandewierde

Materiaal

195 sporters met een beperking

Stichting De Stalvrienden

Paard

90 sporters met een beperking

Stichting Paardrijden Gehandicapten 

IJsselmuiden

Zadels

150 sporters met een beperking

Stichting Manege Wieneshof

Tillift

130 sporters met een beperking

Rijvereniging de Hazelaar

Paardentandarts

200 sporters met een beperking

Stichting Manege Onder de Linde

Opleiding

180 sporters met een beperking

Stichting Manege Onder de Linde

Bodem rijbak

220 sporters met een beperking

Roeien
Stichting Sloepweesje

Aanpassen accommodatie

29 sporters met een beperking

Voetbal
SV Raalte 

Materiaal

40 sporters met een beperking

Stichting PSV Foundation

Amputatievoetbal

17 sporters met een beperking

SV Koedijk

Voetbalevenement

41 sporters met een beperking

Stichting G-Voetbal Noordenveld

2 dug-outs

30 sporters met een beperking

Sportvereniging VSC

Voetbaltoernooi

320 sporters met een beperking

KNDSB

Kwalificatiewedstrijden

60 sporters met een beperking

Volleybal
Nederlandse Volleybalbond 

Trainingsweekenden voor Nations 

League

15 sporters met een beperking

Stichting Pole Position

Heldendagen

200 sporters met een beperking



Jaarrekening 
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Balans Rekening van baten en lasten
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Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen
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Toelichting algemeen Toelichting algemeen
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Toelichting algemeen Toelichting balans
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Toelichting balans Toelichting balans
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Toelichting balans Toelichting rekening van baten en lasten
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Toelichting rekening van baten en lasten Toelichting rekening van baten en lasten
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Toelichting rekening van baten en lasten Toelichting rekening van baten en lasten
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Controleverklaring Controleverklaring
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Bijlage 1 Bijlage 2
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Interviews en tekstredactie: Robin Wubben/ParaWatcher
Foto’s interviews: Mathilde Dusol, Paul Raats
Overige foto’s: Huub Keulers
Vormgeving: NPD communications
Idee, coördinatie en realisatie: Corporate communicatie Fonds 
Gehandicaptensport

Met dank namens 1,7 miljoen mensen met een beperking! 

www.fondsgehandicaptensport.nl

Colofon

sport samen
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