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In 2011 stonden er geen grote kampioenschapen, Para-

lympische Spelen of andere prominent zichtbare activitei-

ten op de agenda. Als gevolg daarvan heeft de Vereniging

Gehandicaptensport Nederland zich met name kunnen

richten op verdere structurering en professionalisering

van haar takken van sport en de daarbij behorende infra-

structuur. In een nauwe samenwerking met het Nationaal

Kenniscentrum Gehandicaptensport zijn er diverse trai-

nersopleidingen ontwikkeld, voor onder andere goalball

en boccia. Goed opgeleid kader is een essentiële pijler in

de sport: het zorgt voor de ontwikkeling van het sportieve

niveau, voor binding, maar bovenal voor een plezierige en

veilige sportomgeving. Het doel van deze opleidingen is

om Nederland op een zodanig niveau te krijgen, dat het

zich kan meten met andere landen. 

In het kader van het programma Organisatorische Integra-

tie wordt al langer nagedacht over de taak en functie van

de Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Inmiddels

is er onder de lidorganisaties een ledenanalyse gehouden.

Doel van deze analyse was om onder andere duidelijkheid

te krijgen over de reden van het lidmaatschap bij de Ver-

eniging en inzicht te krijgen in de producten en diensten

die de lidorganisaties wensen. Er was een hoge respons

van 56%. De eerste resultaten wijzen op de behoefte aan

behoud van een alternatieve organisatievorm waarin de

aangesloten lidorganisaties zich (h)erkend voelen. Eén

van de belangrijkste onderwerpen op de Algemene Leden-

vergaderingen was – naast het Jaarverslag 2010 en het

Jaarplan 2012 – de mogelijke afbouw van de Vereniging in

de huidige vorm. Er is voorafgaand aan de Algemene Le-

denvergadering met een aantal lidorganisaties een ver-

kennende discussie gevoerd. Vervolgens is er in de

Algemene Ledenvergadering een uitgebreide discussie

gehouden over de alternatieve organisatievormen en de

daaruit voortvloeiende consequenties voor de lidorgani-

saties. In de voorjaarsvergadering van 2012 zal het be-

stuur op basis van overleg met de leden concrete

voorstellen doen. 

Voorwoord

Vereniging Gehandicaptensport Nederland is onder-

deel van de door het Ministerie van VWS erkende,

landelijke organisatie Gehandicaptensport Neder-

land. De organisatie stimuleert en faciliteert sport en

bewegen voor mensen met een handicap onder het

motto: ‘fit’ voor het leven. Naast de Vereniging zijn

Stichting Gehandicaptensport Nederland, SailWise

en Special Olympics Nederland onderdelen hiervan.

Ook werkt de organisatie nauw samen met Fonds 

Gehandicaptensport. 

Voorzitter Raad van Toezicht

Mr. Fon Koemans

Directeur

Ir. Marc Hofstra

Evenals voorgaande jaren zijn de benodigde menskracht

en diensten van Stichting Gehandicaptensport Nederland

afgenomen. Met het oog op de genoemde toekomstige

ontwikkelingen binnen de Vereniging en de financiële on-

zekerheid zijn twee vrijgevallen arbeidsplaatsen niet vol-

ledig ingevuld.

Het bestuur bestond in 2011 uit de heren Fon Koemans

(voorzitter), Theo Meijer (vice-voorzitter), Mike Timmer

(secretaris), Maarten van Bottenburg (penningmeester)

en Marcel Sturkenboom. 

Alle activiteiten binnen de diverse takken van sport waren

niet mogelijk zonder de steun van een groot aantal spon-

sors, fondsen, donateurs en uiteraard vrijwilligers. Na-

mens de hele Vereniging, hartelijk dank! 

Bunnik, mei 2012 
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Over Vereniging Gehandicaptensport Nederland

De Vereniging Gehandicaptensport Nederland is in de 

eerste plaats de sportbond voor een zevental specifieke

sporten: boccia, goalball, sledgehockey, rolstoelrugby,

showdown, blindenvoetbal en ID voetbal. Nationaal richt

de Vereniging zich op de sportstimulering van deze spor-

ten en organiseert het (recreatieve) competities en kam-

pioenschappen voor mensen met een handicap. Tevens

worden topsporters, individueel en als team, uitgezonden

naar internationale toernooien en wedstrijden en verzorgt

de Vereniging de voorbereiding daarop. Iedereen krijgt

daarmee op zijn of haar niveau een passend sportaanbod.

Het doel hiervan is dat mensen met een handicap zich

mentaal en fysiek fitter gaan voelen, meer zelfvertrouwen

krijgen en met een beter zelfbeeld in het leven staan.

Een ledenanalyse eind 2011 wijst echter uit dat ruim 90

procent van de leden bestaat uit recreatief sport en spel

aanbod, met een grote diversiteit aan sport en spel-

vormen. Voor alle leden is de Vereniging de nationale

sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF. De Vereniging

verzorgt voor haar leden een collectieve verzekering, be-

langenbehartiging, verenigingsondersteuning, scholingen

en (regelmatige) nieuwsbrieven.

Daarnaast vertegenwoordigt Vereniging Gehandicapten-

sport Nederland ons land binnen de internationale handi-

capspecifieke sportfederaties zoals de International Blind

SportFederation (IBSA), Cerebral Palsy International

Sports & Recreation Association (CPISRA), International

Federation for para-athletes with an intellectual disability

(INAS) en de International Weelchair & Amputee Sports

Federation (IWAS). In deze hoedanigheid behartigt de Ver-

eniging de belangen van de verschillende nationale sport-

bonden richting deze internationale sportkoepels.
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Sledgehockey

Goalball
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Het jaar 2011 stond voor een aantal topsporters in het

teken van het behalen van een startbewijs voor de Para-

lympische Spelen 2012 in Londen. Daarnaast is de Vereni-

ging Gehandicaptensport Nederland natuurlijk ook bezig

met de verdere toekomst van haar topsport. De sledge-

hockeyers zijn druk met de voorbereiding voor Sochi 2014

en in de overige takken van sport heeft de jongere lichting

toppers hun aandacht gevestigd op Rio de Janeiro 2016.

In 2011 is het de meeste sporters niet gelukt om een

plaats voor Londen 2012 af te dwingen. De Nederlandse

bocciatopper Daniël Perez heeft echter in 2011 een zilve-

ren medaille gewonnen bij de Europa Cup in Noorwegen.

Hiermee voldoet hij aan de criteria voor de Paralympische

Spelen en maakt hij, bij vormbehoud, nog een kleine kans

op deelname aan Londen 2012. 

De Vereniging heeft in 2011 ook grote winst behaald in de

verenigings- en wedstrijdsport en de sportstimulering. Zo

zijn kaderopleidingen ontwikkeld en zijn trainers en

scheidsrechters opgeleid. Potentiële sporters hebben op

vele plaatsen in Nederland kennis kunnen maken met de

verschillende sporten van de Vereniging. Tevens is hen de

weg gewezen naar een passend en aantrekkelijk aanbod

bij verenigingen of andere organisaties.

De volgende doelstellingen zijn in 2011 behaald:

• organisatie van (recreatieve) competities en sportsti-

muleringsactiviteiten voor mensen met een handicap;

• organisatie van diverse Nederlandse kampioenschap-

pen;

• voorbereiding op en uitzending van Nederlandse spor-

ters naar Europese en wereldkampioenschappen en

de Paralympische Spelen (topsport);

• serviceverlening aan lidorganisaties;

• opleiden van kader en officials.

Deze doelstellingen leidden tot diverse programma’s en

activiteiten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste

resultaten hiervan.

Organisatorische integratie diverse takken
van sport

Tijdens de Paralympische Spelen in 2000 is vastgelegd

dat NOC*NSF en Vereniging Gehandicaptensport Neder-

land het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid 

zagen om sport voor mensen met een handicap zoveel

mogelijk vanuit de reguliere kaders binnen de georgani-

seerde sport (denk aan sportbonden, sportverenigingen

en NOC*NSF) te organiseren. Het ministerie van VWS

omarmde dit initiatief en ondersteunde het financieel.

De Vereniging Gehandicaptensport Nederland, als verte-

genwoordiger van een groot aantal sporten voor gehan-

dicapten, is sindsdien actief bezig geweest met het

overdragen van sporten naar de reguliere sportbonden.

De meeste sporten die ook regulier worden aangeboden

zijn inmiddels overgedragen. 

Op dit moment zijn er 44 takken van sport door reguliere

bonden overgenomen. Het project Organisatorische Inte-

gratie is daarmee afgerond. In 2011 is het initiatief geno-

men om te inventariseren hoe met de zeven overgebleven

takken van sport en de ledenorganisatie binnen de Veren-

ging in de toekomst om te gaan. Het voornemen is om in

een nieuwe structuur de dienstverlening te ontwikkelen,

intern dan wel extern.

Programma ‘Uitdagend sportaanbod’

In 2009 heeft Vereniging Gehandicaptensport Nederland

bij het ministerie van VWS voor enkele takken van sport

een projectaanvraag ‘Uitdagend sportaanbod’ ingediend.

Voor boccia, goalball en sledgehockey zijn de aanvragen

gehonoreerd.

De nadruk in de stimuleringsprojecten ligt op het werven

en behouden van nieuwe sporters, het versterken van ver-

enigingen en het opleiden van technisch kader. Binnen de

projecten wordt met nadruk gezocht naar samenwerking

met partners en al bestaande sportstimuleringsprojecten.
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In 2010 zijn de fundamenten van het ‘Uitdagend sportaan-

bod’ project gelegd. In 2011 is vervolgens de nadruk ge-

legd op de uitvoering van kennismakingsactiviteiten, het

ontwikkelen van kaderopleidingen en het creëren van

sportaanbod op lokaal niveau. 

Voor boccia ligt de focus op het opzetten van een talen-

tenschool bij de Werkenrodeschool. Dit moet de basis vor-

men voor gelijksoortige samenwerkingsverbanden tussen

regionale scholen en activiteitencentra, ROC’s en Vereni-

ging Gehandicaptensport Nederland.

Bij goalball ligt de focus op nieuw verenigingsaanbod bij

reguliere sport- en omniverenigingen, evenals het opzet-

ten van een jeugdteam dat op regelmatige basis traint en

wedstrijden speelt.

Sledgehockey richt  zich met name op het vergroten van

de bekendheid van deze sport. Tevens zijn er kennisma-

kingsactiviteiten voor de doelgroep en intermediairs die

met deze doelgroep werken.

Sporten van Vereniging
Gehandicaptensport Nederland

Goalball 
Het topsportprogramma goalball is in 2011 verder ontwik-

keld. De heren- en damesselecties goalball hebben in 2011

een intensief topsportprogramma gevolgd. Voor de cen-

trale trainingen van de selecties werd net als in 2010 dank-

baar gebruik gemaakt van de sportfaciliteiten van

revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven.

Het Nederlands heren goalballteam nam van 12 t/m 19

september 2011 in Bialystok, Polen, deel aan het Europees

kampioenschap goalball voor C-landen. Het team van

bondscoach Rabin de Hoed en assistent bondscoach Wil-

liam Vugts moest op het EK genoegen nemen met een

vijfde plaats en liep daarmee promotie naar de B-catego-

rie net mis. 

Het Nederlands dames goalballteam nam van 2 t/m 5 juni

deel aan de jaarlijkse Ladies Inter Cup in Malmö. De jonge

damesselectie van bondscoach Mike Russchen heeft in

Zweden zeer goed gepresenteerd, maar eindigde in een

sterk deelnemersveld op één van de laatste plaatsen.

In het kader van het sportstimuleringsproject ‘Uitdagend

sportaanbod’ is in 2011 een groot aantal activiteiten ge-

organiseerd. Naast algemene promotionele activiteiten is

er veel aandacht besteed aan het geven van clinics op

scholen, talentendagen en beurzen. Tevens is de eerste

opleiding ‘goalballtrainer 3’ in het najaar van 2011 succes-

vol afgerond.

Boccia
Voor het Nederlands boccia team stond 2011 in het teken

van de kwalificatie voor de Paralympische Spelen in Lon-

den 2012. De World Cup boccia die van 18 t/m 27 augus-

tus in Belfast werd gehouden, was de laatste kans voor

Nederland om als landenteam te voldoen aan de interna-

tionale kwalificatiecriteria voor Londen. Het team, onder

leiding van nieuwe bondscoach Joep Pelsser, slaagde er

in Belfast echter niet in zich te kwalificeren voor Londen

2012.

Dankzij een uitstekende prestatie van Daniël Perez tijdens

het EK individueel (Hamar, 27 oktober t/m 1 november

2011) komt er nog wel een Nederlander in aanmerking

voor de Paralympische Spelen. Daniël won in Noorwegen

een zilveren medaille in de BC1 klasse en was daarmee de

eerste Nederlander ooit die op een internationaal boccia

toernooi een ereplaats wist te behalen. Deze individuele

prestatie betekent dat Daniël in aanmerking komt om uit-

genodigd te worden voor het individueel boccia toernooi

op de Paralympische Spelen.

In 2011 is het startschot gegeven voor de boccia school

Werkenrode, een samenwerkingsverband van Vereniging

Gehandicaptensport Nederland en de Werkenrodeschool.

Doel van de samenwerking is boccia laagdrempelig en

structureel aan te bieden aan jongeren van Werkenrode

en in de omgeving van de school. Een paar keer per week

worden boccia trainingen gegeven onder leiding van pro-

fessionele trainers.



ID voetbal
Voor het Nederlands ID voetbalteam was 2011 een ‘tus-

senjaar’. Na het succesvolle WK 2010 in Zuid-Afrika stond

2011 in het teken van vernieuwing van het team en werd

er toegewerkt naar het volgende belangrijke toernooi, het

Europees kampioenschap 2012 in Zweden. Daar zal het

Nederlands team er alles aan doen om zijn titel van 2008

te verdedigen. 

Sledgehockey
In 2011 is er wederom een extra impuls gegeven aan de

promotie van en het kennismaken met sledgehockey. Met

name via ‘open trainingen’ en kennismakingslessen zijn

er veel groepen sporters geweest, die de eerste beginse-

len van het sledgehockey zijn bijgebracht.

Begin 2011 waren drie sledgehockey verenigingen actief

in Dordrecht, Amsterdam en Tilburg. Helaas heeft deze

laatste vereniging besloten haar activiteiten te staken op

het gebied van sledgehockey.

Door het organiseren van verschillende activiteiten voor

zowel de sporters met een handicap, als ook de (toekom-

stige) kaderleden via sportopleidingen als ROC’s en CIOS-

sen, is sledgehockey onder de aandacht gebracht en

gebleven van een brede doelgroep. Veel jongeren met

handicap zijn in aanraking gekomen met sledgehockey en

hebben onder professionele leiding een clinic gevolgd.

Door de meerjarige ondersteuning van Sportlife is het mo-

gelijk geweest een goede relatie te creëren met revalida-

tiecentra en andere vindplaatsen van potentiële sporters

om zo een goed fundament voor de toekomst te bouwen.

Er is een enorme stap gezet in de opbouw van de sport-

infrastructuur met de ontwikkeling van een trainersoplei-

ding sledgehockey (niveau 3). Met deze opleiding wil de

Vereniging Gehandicaptensport Nederland meer kader-

leden opleiden om bij sledgehockey en ijshockeyvereni-

gingen deze sport op een goede manier te begeleiden en

verder te stimuleren. De cursus start medio 2012.

Binnen de topsportselectie zijn er grote stappen gemaakt

met de spelers van het nationale team. Onder leiding van
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bondscoach Ger de Wit trainden zij tweemaal per week in

Amsterdam. Vanuit een samenwerkingsverband met onze

Duitse collega’s is er in 2011 besloten dat vijf selectiespe-

lers mogen meedoen in de zeer sterke Duitse competitie.

Dit helpt de spelers in hun ontwikkeling als sledgehoc-

keyer. De vooruitgang in hun prestaties is terug te zien tij-

dens internationale wedstrijden.

Rolstoelrugby
Rolstoelrugby stond in 2011 in het teken van het Europees

kampioenschap in Nottwil, Zwitserland. Met de nieuwe

bondscoach Jocelyne Oostendorp waren de verwachtin-

gen hooggespannen. De inschatting was dat er langzaam

maar zeker naar de sub-top van Europa toe was gegroeid.

De resultaten vielen echter tegen. De Nederlandse selec-

tie liet in vlagen geweldig spel zien maar het ontbrak aan

stabiliteit, waardoor zij als laatste zijn geëindigd. Direct

na het EK zijn een aantal jonge talenten doorgestroomd

naar de nationale selectie om opnieuw te gaan bouwen

aan het Nederlands team en deze te verbeteren.

De landelijke competitie verliep uitstekend en tijdens het

Nederlands kampioenschap in de Topsporthal in Almere

werden de Quad Fighters uit Groningen kampioen van Ne-

derland. 

Voor het rolstoelrugby zijn de eerste stappen gezet om

een trainersopleiding te ontwikkelen op niveau 3 om daar-

mee het verenigingskader te versterken. Ook zijn er een

aantal clinics gegeven aan doelgroepen binnen revalida-

tiecentra en andere partijen.

Sponsor Coloplast heeft voor bovenstaande ontwikkeling

een belangrijke bijdrage geleverd.

Showdown
De belangrijkste pijler van showdown, de nationale com-

petitie, is in 2011 prima verlopen. Deze is gespeeld op de

vaste locatie in Amsterdam waar de nieuw opgeknapte ta-

fels veelvuldig gebruikt werden. Met het instellen van

twee coördinatoren, een hoofdscheidsrechter en scheid-

scheidsrechterscommissie is de basis gelegd voor conti-

nuïteit.

Een hoogtepunt in 2011 was de organisatie van het Neder-

lands kampioenschap door Showdown Vereniging Twenty

one up. Tijdens een geweldig georganiseerd toernooi op

een mooie locatie in Rotterdam werd er gestreden om het

Nederlandse kampioenschap. Bij de heren won Sven van

der Wege de titel en was bij de dames Els Hofmeester de

sterkste. Zij mogen zich beiden een jaar lang Nederlands

showdown kampioen noemen.

Het neerleggen van het bondscoachschap door de heer

Snijders in 2011 creëerde een vacature binnen het top-

sportsegment die niet direct is ingevuld. Gezien het wed-

strijdprogramma van het resterende jaar en het ontbreken

van Europese en/of wereldkampioenschappen in die pe-

riode, is gekozen om niet direct een nieuwe selectie op te

starten. Er werd wel een aantal spelers naar het buiten-

land uitgezonden om aan toernooien deel te nemen. Zij

werden daarbij ondersteund door de Vereniging Gehandi-

captensport Nederland.

Ondersteuning van de programma’s

De diverse activiteiten binnen de takken van sport waren

niet mogelijk zonder de gulle steun van een groot aantal

fondsen en donateurs. In totaal is er voor het organiseren

of uitzenden naar wedstrijden en activiteiten 100.000 euro

bijeen gebracht. In de zakelijke fondsenwerving is het suc-

cesvolle “1% Fair Share®” en “1d Fair Care®” concept een

belangrijke ondersteuning van de diverse intensiverings-

programma’s. Zo heeft Sportlife de ontwikkeling van het

sledgehockey mogelijk gemaakt, Ernst & Young de des-

kundigheidsbevordering, Coloplast het rolstoelrugby, 

Optelec het goalball en showdown en heeft BDO de on-

dersteuning van het arbitrair kader ondersteund.

De Vereniging Gehandicaptensport Nederland is deze en

andere partners hiervoor zeer dankbaar.



Antidopingbeleid

In 2011 zijn er wederom minder dopingcontroles uitge-

voerd bij de topsporters van Vereniging Gehandicapten-

sport Nederland. Dit houdt verband met het aantal

overgedragen sporten, maar heeft ook te maken met de

groep sporters die in aanmerking komen voor de doping-

controles. De zogenaamde ‘targetgroup’ van topsporters

die regelmatig gecontroleerd wordt, bestaat uit de Neder-

landse wereldtop, aangevuld met sporters uit de risico-

sporten. 

Bij bezoek aan buitenlandse toernooien worden de spor-

ters uit de nationale selecties wel regelmatig op doping-

gebruik gecontroleerd. Met name om die reden zorgt de

Vereniging voor de verstrekking van relevante informatie,

zoals de dopingwaaier en voorlichtingsbijeenkomsten

voor de doelgroep.

Preventiebeleid seksuele intimidatie,
pesten en agressie 

In 2011 is het preventiebeleid seksuele intimidatie verder

geïmplementeerd.  Met als resultaat dat begeleiders van

de diverse vertegenwoordigende teams, van zowel Spe-

cial Olympics Nederland als nationale selecties van Ge-

handicaptensport Nederland, de gedragregels seksuele

intimidatie, pesten en agressie hebben getekend. Bij het

aanstellen van nieuwe trainers of coaches wordt het regi-

stratiesysteem ‘zwarte lijst’ geraadpleegd. Hierop staan

plegers die overtredingen hebben begaan op het gebied

van seksuele intimidatie, pesten en agressie bij de doel-

groep mensen met een beperking binnen Gehandicapten-

sport Nederland en daarvoor gestraft zijn. Daarnaast is er

een landelijk e-learning traject van de academie voor

sportkader dat ingezet wordt door sportbonden bij oplei-

dingen van trainers en coaches. Dit traject is in 2011 met

hulp van Gehandicaptensport Nederland verder dooront-

wikkeld. Door het gebruik van voorbeelden uit de gehan-

dicaptensport wordt deze risicogroep op het gebied van

preventie voor seksuele intimidatie beter benadrukt. 

Ook heeft de contactpersoon seksuele intimidatie van Ge-

handicaptensport Nederland in 2011 een melding afge-

handeld en zijn een aantal anderen van adviezen voorzien

op dit onderwerp.  

Kaderopleidingen

Met de ondersteuning van een impulssubsidie van het Mi-

nisterie van VWS heeft Vereniging Gehandicaptensport

Nederland de mogelijkheid gekregen om diverse opleidin-

gen voor trainers en scheidsrechters te ontwikkelen of aan

te passen aan een eenduidige kwalificatiestructuur die

hiervoor is ontwikkeld. Kaderontwikkeling is één van de

belangrijkste thema’s in de ontwikkeling van de sporten.

Goede gekwalificeerde trainers en begeleiders zijn de

steunpilaren van de (verenigings)sport en zorgen voor

werving en binding van sporters en het vergroten van het

plezier in de sport.

In 2011 is de eerste lichting goalballtrainers aan de oplei-

ding begonnen en zijn de eerste stappen gezet richting

trainersopleidingen voor boccia, sledgehockey en rol-

stoelrugby.

Fondsenwerving, marketing en
communicatie

De diverse activiteiten binnen de genoemde takken van

sport waren niet mogelijk zonder de steun van een groot

aantal fondsen, partners en donateurs. Dankzij hen kon-

den sportactiviteiten worden georganiseerd en zijn spor-

ters uitgezonden naar de verschillende toernooien en

evenementen. Een groot aantal lokale, regionale en lan-

delijke media heeft aandacht aan deze activiteiten be-

steed.

In 2011 is de in 2010 nieuwe huisstijl consistent gehan-

teerd. De consistentie van de communicatie activiteiten

draagt bij aan een meer eenduidige uitstraling van de Ver-

eniging. Tevens zijn er voor de verschillende sporten web-

sites gemaakt, beheerd en bijgehouden. 
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Het jaar 2012 zal het meest in het oog springen door de

Paralympische Spelen in Londen. Er is nog niet met zeker-

heid te zeggen of Vereniging Gehandicaptensport Neder-

land een deelnemer zal afvaardigen. Bocciaspeler Daniël

Perez heeft, bij vormbehoud, nog een kleine kans op Lon-

den 2012. 

2012 staat ook in het licht van de nieuwe koers van de Ver-

eniging Gehandicaptensport Nederland. In de Algemene

Ledenvergadering 2011 is het besluit genomen om een

plan te ontwikkelen voor een nieuwe structuur van de le-

denorganisatie en de aangeboden diensten van de Ver-

eniging. Benadrukt wordt dat dit een uitermate zorgvuldig

traject dient te zijn, waarbij de belangen van de sport en

sporters centraal zullen staan.

Het plan van aanpak zal worden gepresenteerd in de Al-

gemene Ledenvergadering van juni 2012.

Ongeacht de richting en uitkomst van bovenstaand beleid

zal de Vereniging zich onverminderd inzetten voor de ont-

wikkeling van de takken van sport waar zij verantwoorde-

lijkheid voor draagt. Met de uitvoering van diverse

trainersopleidingen en het benutten van dit gekwalifi-

ceerde kader, zal vooral worden ingezet op de sportstimu-

lering en het organiseren van sportactiviteiten voor de

sporters. Meer mensen laten genieten van sport en bewe-

gen blijft ook in het jaar 2012 het doel.

Een vooruitblik
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Staat van baten en lasten

Financiële toelichting

Accountantsverklaring
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2011 2010

Actief

Vlottende activa

Debiteuren 4.731 15.127

Rekening Courant verbonden partijen 91.947 112.741

Belastingen 0 12.176

Overige vorderingen en overlopende activa 20.936 29.971

117.614 173.478

Liquide middelen 173.949 177.840

Totaal 291.563 351.318

Passief
Eigen vermogen

Overige reserves 96.177 57.611

Bestemmingsfonds 18.943 16.215

Kortlopende schulden

Crediteuren 24.775 43.363

Rekening Courant verbonden partijen 111.791 136.469

Overige schulden en overlopende passiva 39.877 94.197

176.443 277.492

Totaal 291.563 351.318

Balans per 31 december (bedragen in euro’s)
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Staat van baten en lasten (bedragen in euro’s)

Begroting 2011 Resultaat 2011 Resultaat 2010

Baten

Organisatie

Subsidiebaten 0 0 259.500

Fondsen 186.800 186.800 186.800

Contributies en Spelerskaarten 136.000 112.852 114.764

Overige inkomsten 0 26.129 27.715

322.800 325.781 588.779

Activiteiten

Subsidiebaten 296.250 286.365 179.319

Fondsen 25.000 40.460 150.283

Ambition 10.000 0 12.698

Evenementen en samenwerkingsverbanden 15.000 15.000 16.000

Overige inkomsten 161.000 84.046 48.954

507.250 425.871 407.254

Totaal baten 830.050 751.652 996.033

Lasten

Organisatie

Personeel 111.300 111.300 136.400

Huisvesting en inrichting 40.000 40.800 49.900

Organisatie 90.700 117.747 146.836

242.000 269.847 333.136

Activiteiten

Marketing en communicatie 31.800 24.490 32.864

Organisatorische integratie 0 0 98.900

Sport en bewegen 551.450 411.221 563.099

Fondsenwerving 4.800 4.800 7.700

Overige projecten 0 0 1.085

588.050 440.511 703.648

Totaal lasten  830.050 710.358 1.036.784

Saldo van baten en lasten 41.294 -40.750

Bestemming saldo baten en lasten

Dotatie aan:

Overige reserves 38.566 5.720

Bestemmingsreserve 0 -44.500

Bestemmingsfondsen 2.728 -1.970

41.294 -40.750
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De staat van baten en lasten over het boekjaar 2011 sluit met een positief saldo van m 41.294. Hiervan wordt m 2.728 ont-

trokken aan de bestemmmingsfondsen. Het resterende positieve saldo ad m 38.566 is vooruitlopend op het bestuursbesluit

toegevoegd aan het vermogen.

Financiële toelichting op Staat van baten en lasten

De belangrijkste afwijkingen van het resultaat 2011 en de begroting zijn ontstaan door:

Baten
Organisatie

• Minder inkomsten uit Contributies en Spelerskaarten door Organisatorische Integratie bij de reguliere sportbonden.

Activiteiten

• Overige inkomsten: er zijn minder activiteiten gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot.

Lasten
Organisatie

• Hogere lasten bij de post Organisatie met name door de accountantskosten en de overige adviseurskosten.

Activiteiten

• Sport en bewegen: er zijn minder activiteiten gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot.

Financiële toelichting
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Accountantsverklaring
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Audrey Hepburn Trofee

De Audrey Hepburn Trofee is tijdens het Gala van Fonds

Gehandicaptensport op 10 november uitgereikt aan Jan

Gubbels, coördinator van de collecte voor de gehandicap-

tensport bij de Jupiler League. 

Bondsonderscheidingen
De volgende personen ontvingen de Speld van Verdienste:

• De heer S. de Wit (ISV Hengelo)

• De heer D. van Berkum (HVMV Heerhugowaard)

• Mevrouw A. Jagtenberg (Cormeta)

• De heer H. Jagtenberg (Cormeta)

• De heer B. Roozen (TV Smash) 
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Trofeeën en onderscheidingen 

Europa Cup Individueel Boccia – Hamar,
Noorwegen

Zilver Daniël Perez

Medaille overzicht 2011
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Het personeel van Vereniging Gehandicaptensport Nederland is in dienst van Stichting Gehandicaptensport Nederland en

gedetacheerd naar Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Peildatum personeel is 1 januari 2011.

Personele organisatie

Bestuur

De heer Mr. A.M.Th. Koemans 

voorzitter 

De heer Mr. M. Timmer 

secretaris 

De heer Prof. Dr. M. van Bottenburg 

penningmeester 

De heer Th.A.M. Meijer 

lid 

De heer drs. M.Th.M.Sturkenboom 

lid 

Directie 

De heer Ir. M.L. Hofstra 

directeur 

De heer N.A. Boor 

financieel directeur 

Erevoorzitter
De heer H. Jacobse

Afdeling Aantal personen Aantal fte
Directie en directiesecretariaat 4 0,57

Ondersteunende diensten en staf 14 1,98

Manager Sport & Bewegen 1 0,38

Coördinator Sport 1 0,63

Accountmanager 2 1,48

Totaal 22 5,40



Vereniging Gehandicaptensport Nederland

Postbus 200 

3980 CE Bunnik 

T   030  659 73 00

E    info@gehandicaptensport.nl 

W  www.gehandicaptensport.nl

Kvk nr. 30178057

Coördinatie en tekstredactie:

afdeling Communicatie Gehandicaptensport Nederland

Fotografie: 

Marco v.d. Berg, Mathilde Dusol, Hein Koops, Arthur Mebius, Rachel Richardson, 

Boyd Smith, Wiebke Wilting, Obbe Winkels en Trudy v.d. Zalm

Opmaak: 

Birgit Schrama

Digitaal exemplaar, een printexemplaar is eventueel op te vragen.
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Colofon
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Meer informatie
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