
Jaarverslag 2016
Gehandicaptensport Nederland



Rolstoelrugby

De lidverenigingen van Gehandicaptensport Nederland 
organiseren een groot aantal sport- en spelactiviteiten voor 
mensen met een verstandelijke handicap.
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2016 was een bijzonder jaar voor Gehandicaptensport  

Nederland. Niet alleen was 2016 formeel het eerste jaar 

van het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 ‘In beweging 

Verbonden’, het was ook het jaar van de Paralympische 

Spelen in Rio waar Nederland een recordaantal medail-

les(62) heeft behaald en waar voor de eerste keer Ne-

derlandse sporters aan het onderdeel boccia hebben 

meegedaan – met een zilveren medaille als resultaat. 

2016 was ook het jaar waarin de Nationale Spelen van 

Special Olympics in Nijmegen werden georganiseerd met 

veel deelnemers vanuit de bij Gehandicaptensport Neder-

land aangesloten lidorganisaties en een nieuwe sporttak 

(bocce) op het programma. 

De transitie in de sport – het traject dat ervoor moet zor-

gen dat de georganiseerde sport anticipeert op de ver-

anderende samenleving en behoeften van burgers en 

sporters – is volop aan de gang. Ook de sportbond Ge-

handicaptensport Nederland wordt uitgedaagd om haar 

dienstverlening steeds weer kritisch te bekijken en waar 

nodig aan te passen en/of te verbeteren. Het meerjaren-

beleidsplan 2016 – 2019 geeft de sportbond houvast om 

in de komende jaren met ambitie verder te werken aan het 

versterken van de gehandicaptensport in het algemeen 

en het aanbod vanuit Gehandicaptensport Nederland in 

het bijzonder. Een aanbod dat beoogt zoveel mogelijk 

gehandicapte sporters te bedienen op zijn/haar eigen 

niveau, van laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten 

voor diverse doelgroepen tot aan absolute topsport.

Alle gerealiseerde activiteiten van Gehandicaptensport 

Nederland  in 2016 waren niet mogelijk geweest zonder 

de inzet van een groot aantal gedreven en deskundige 

vrijwilligers die samenwerken met de kleine bureau-

organisatie van de sportbond. Daarnaast is Gehandi-

captensport Nederland alle ondersteunende fondsen en 

sponsoren erkentelijk voor de ondersteuning en het ver-

trouwen dat in de doelstellingen en daadkracht van de 

sportbond wordt gesteld.

Over Gehandicaptensport Nederland

Gehandicaptensport Nederland – statutair ‘Vereniging 

Gehandicaptensport Nederland’ - is de bij NOC*NSF 

aangesloten sportbond die zich richt op het bevorderen 

van sport- en beweegparticipatie van mensen met een 

handicap. De aangesloten lidorganisaties van Gehandi-

captensport Nederland houden zich met name bezig met 

recreatieve sport en beweging en bieden mensen met een 

handicap tezamen een breed scala aan sport- beweeg- en 

spelactiviteiten.

Gehandicaptensport Nederland is als zelfstandige orga-

nisatie de sportbond voor alle gehandicapten die willen 

sporten en bewegen en daartoe bij een georganiseerd 

sportverband (een sportbond) aangesloten willen zijn dat 

zich primair op gehandicapten richt. De sportbond ver-

zorgt voor haar leden o.a. belangenbehartiging, vereni-

gingsondersteuning, scholingen, communicatie en een 

collectieve verzekering.

Tevens is Gehandicaptensport Nederland de sportbond 

voor een zevental specifieke sporten: boccia, goalball, 

sledgehockey, rolstoelrugby, showdown, blindenvoetbal 

en bocce. Deze specifieke takken van sport zijn (nog) niet 

organisatorisch geïntegreerd bij een reguliere sportbond. 

De sportbond verzorgt voor deze takken van sport wed-

strijdaanbod, (recreatieve) competities, kampioenschap-

pen en diverse sportstimuleringsactiviteiten. Daarnaast 

worden topsporters, individueel en als team, uitgezon-

Voorwoord



den naar internationale toernooien en wedstrijden en 

verzorgt de sportbond de voorbereiding daarop. Iedereen 

krijgt daarmee op zijn of haar niveau een passend spor-

taanbod. Het doel 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. 

De samenstelling van het bestuur van Gehandicap-

tensport Nederland heeft in 2016 geen wijzigingen 

ondergaan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in de-

cember is mevrouw H. Suvaal benoemd voor een nieuwe 

bestuurstermijn. Eind 2016 bestaat het bestuur van de 

sportbond uit Mevrouw H. Suvaal (voorzitter), de heer J. 

Bartels (penningmeester), de heer R. Wille (secretaris), 

mevrouw I. Claringbould en de heer E. ter Steege. 

De Missie
Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op 

zowel competitief als recreatief niveau, voor mensen met 

een handicap. Gehandicaptensport verbindt, maakt fit en 

laat mensen participeren en excelleren. Vanuit onze be-

vlogenheid voor de gehandicaptensport vervult Gehandi-

captensport Nederland:

•  De taak als overkoepelend orgaan, dienstverlener en 

verbinder voor álle aangesloten lidorganisaties;

•  De taak als sportbond voor een aantal bijzondere tak-

ken van sport;

•  Een inspirerende rol om de onbegrensde mogelijkhe-

den van gehandicaptensport in Nederland breed   toe-

gankelijk te maken;

De Visie
Gehandicaptensport Nederland zet zich in als dienstverle-

ner en belangenbehartiger voor en ten behoeve van haar 

leden. In de overtuiging dat:

•  Sport en bewegen voor iedereen toegankelijk moet 

zijn, met voldoende mogelijkheden in de directe 

woonomgeving, op elk niveau en afgestemd op de 

wensen van de specifieke doelgroepen en sporters 

zelf;

•  Organisatorische integratie van de verschillende 

takken van gehandicaptensport moet worden nage-

streefd, maar deze altijd in dienst moet blijven staan 

van het verbeteren van de sportmogelijkheden van de 

gehandicapte sporter/beweger;

•  GSN zich met landelijke partners sterk maakt om de 

aansluiting van het aanbod metde wensen en behoef-

ten van de gehandicapten sporter/beweger te optima-

liseren. Centrale begrippen hierbij zijn diversiteit en 

keuzevrijheid.

 

Bij Gehandicaptensport Nederland zijn meer dan 12.000 

sporters en vrijwilligers aangesloten die genieten van 

sport en bewegen. 

Voorzitter Bestuur

Hanneke Suvaal 

Directeur

Dos Engelaar 
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Resultaten 2016

Ledenservice 

Binnen de Ledenservice ligt de nadruk op het klant- en 

servicegericht functioneren. Met de focus op deze manier 

van werken worden de bestaande processen bekeken en 

waar nodig verbeterd. De kerncompetenties van Gehandi-

captensport Nederland, te weten verbinden, participeren, 

excelleren en inspireren, worden telkens meegenomen 

bij het bepalen van aan te brengen verbeteringen in de 

processen. Het klantgericht werken vereist persoonlijke 

vaardigheden en het bureau moet over voldoende kennis 

en informatie beschikken om de vragen van leden naar te-

vredenheid af te handelen. Een goede interne communi-

catie is essentieel om uiteindelijk zoveel mogelijk vragen 

eerstelijns af te handelen. Middels een periodiek leden-

onderzoek zal vanaf 2017 de ledentevredenheid jaarlijks 

worden getoest. 

Ledenopgave
In 2016 is de norm van < 10% foutmarge in de ledenge-

gevens behaald. Deze norm is een voorwaarde voor het 

verkrijgen van subsidies bij NOC*NSF. Bijna 100% van de 

verenigingen heeft gebruik gemaakt van de online leden-

tool die in samenwerking met Bondcenter is geïmplemen-

teerd. 

Aantal lidorganisaties: 205

Nieuw in 2016:

Stichting de Zevensprong

 VPG de Samenhang

 Showdownvereniging Bon-Bini

 IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963

Preventie ongewenst gedrag 
In 2016 is Gehandicaptensport Nederland haar verenigin-

gen onverminderd blijven informeren over de verantwoor-

delijkheid die zij hebben bij de aanstelling van personen 

die een functie hebben binnen de club. Gehandicapten-

sport Nederland raadt haar verenigingen aan ten minste 

het volgende te regelen:

• Check referenties.

•  Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit 

kan gratis via www.gratisvog.nl. 

•  Maak de gedragsregels bekend en laat de vrijwilliger 

zich hier contractueel aan conformeren

•  Laat de vrijwilliger een verklaring onder tekenen, 

waarmee hij/zij zich verplicht zich te (mede-) onder-

werpen aan de statuten, reglementen en besluiten 

van de bond en zijn organen, waaronder met name is 

begrepen de tuchtrechtspraak.

•  Bekijk de pagina over Preventie Seksuele Intimidatie 

van NOC*NSF. 

Juridische Helpdesk
In 2016 is Gehandicaptensport Nederland een samen-

werking aangegaan met DAS. Leden kunnen via een 

helpdeskfunctie jurdische vragen voorleggen aan de spe-

cialisten van DAS. De gratis dienstverlening bestaat uit 

eerstelijns advies. Gedurende het jaar hebben enkele ver-

enigingen gebruik gemaakt van de Juridische Helpdesk. 

Ecotaks
De teruggaveregeling energiebelasting (Ecotaks-regeling) 

stond al enige jaren bij het ministerie van VWS onder druk 

en op de nominatie om afgeschaft te worden. Dit heeft 

NOC*NSF samen met de sportbonden, telkens kunnen 

voorkomen. Per 1 januari 2016 kwam echter de subsidie-

regeling energiebesparing en duurzame energie sportac-

commodaties in de plaats van de Ecotaks. Deze regeling 

is ontwikkeld door het ministerie van VWS samen met het 

ministerie van Economische Zaken. Het belangrijkste doel 

van deze nieuwe regeling is het stimuleren van een duur-

zaam energiebeleid bij sportverenigingen en -stichtingen 

om het energieverbruik en de uitstoot van CO2 in Neder-

land terug te dringen. Gehandicaptensport Nederland 

heeft al haar lidorganisaties hieromtrent geïnformeerd 

en waar nodig bijgestaan.
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ANBI
In 2016 heeft de Belastingdienst zelfstandig een schifting 

gemaakt binnen de lidorganisaties van Gehandicapten-

sport Nederland m.b.t. de ANBI-status. Veel verenigingen 

hebben hierdoor hun ANBI-status verloren. De keuze is 

gemaakt op basis van de volgende criteria:

•  De administratieve voorwaarden zijn wel/niet op 

orde.

•  Inhoudelijk voldoet de instelling wel/niet aan de crite-

ria om de ANBI-status te behouden.

Lidorganisaties werden door de Belastingdienst in de 

gelegenheid gesteld om protest aan te tekenen. Diverse 

verenigingen en stichtingen hebben via deze weg de 

ANBI-status weer terug gekregen. Gehandicaptensport 

Nederland heeft hierin als ANBI – groepshoofd een on-

dersteunende en informerende rol gehad. 

Themadag 2016
Op zaterdag 20 februari 2016 vond de eerste editie van de 

Themadag plaats. Het diverse deelnemersveld bestond 

uit vrijwilligers en professionals die werkzaam zijn binnen 

het aangepast sporten, gemeenten, sportservicebureaus 

en andere sport gerelateerde organisaties.

Centraal tijdens de Themadag stond kennisdeling. Kennis 

die nodig is om het aangepast sporten met elkaar naar 

een nog hoger niveau te brengen. ’s Ochtends werd tij-

dens een plenaire sessie aandacht besteed aan het sti-

muleringsprogramma ‘Grenzeloos Actief’, gepresenteerd 

door Rita van Driel (NOC*NSF). Hierna werden deelnemers 

via diverse workshops geïnspireerd en uitgedaagd te kij-

ken naar het beleid van hun eigen organisatie/vereniging 

en de werkwijze met specifieke doelgroepen. De Thema-

dag is door de  deelnemers beoordeeld met een 8,2.

Themadag	2016

“�Ontzettend�leuke�en�leerzame�dag,�volgend�jaar�komen�we�graag�terug”.�
“Leuk�om�met�elkaar�ervaringen�uit�te�wisselen”.�
“�Een�complete�dag,�we�hadden�graag�nog�meer�workshops�gevolgd”.
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Sporten van Gehandicaptensport 
Nederland

Gehandicaptensport Nederland richt zich primair op de 

organisatie van sport- en beweegactiviteiten. Er worden 

veel kennismakingsevents georganiseerd zoals clinics, 

demonstraties en recreatieve toernooivormen. Dit alles 

om zoveel mogelijk mensen met een handicap kennis 

te laten maken met de takken van sport waarvoor zij als 

sportbond verantwoordelijkheid draagt.  Vanuit de or-

ganisatorische verantwoordelijkheid worden daarnaast 

nationale competities en toernooien, zoals Nederlandse 

kampioenschappen, georganiseerd. In 2016 zijn meer dan 

50 sportspecifieke wedstrijddagen georganiseerd. 

Voor de kennismakings- en promotieactiviteiten wordt 

samenwerking gezocht met landelijke projecten en pro-

gramma’s die zich richten op de (gehandicapten)sport 

zoals Special Heroes en Revalidatie, Sport en Bewegen 

(RSB), de Nationale Sportweek, de NOC*NSF Talenten-

dag en Samen voor Goud. Gehandicaptensport Neder-

land werkt tevens samen met andere sportbonden en 

NOC*NSF om de diverse sporten op efficiënte wijze te pro-

moten. Binnen het stimuleringsprogramma Grenzeloos 

Actief werken sportbonden samen t.b.v. het verhogen 

van de sportparticipatie onder gehandicapten. Gehan-

dicaptensport Nederland werkt tevens actief samen met 

de online tool ‘Uniek Sporten’ die in 2016 is uitgerold in 

Nederland. De app Uniek Sporten beoogt alle sport- en 

beweegaanbod in Nederland voor gehandicapten op een 

toegankelijke wijze bij elkaar te brengen.

Het meest in het oog springende topsportsucces in 2016 

was de deelname van enkele bocciaspelers aan de Para-

lympische Spelen en de zilveren medaille die in Rio door 

Daniel Perez werd behaald. Met de deelname aan de Spe-

len werd een lang en intensief traject bekroond waar veel 

verschillende mensen en organisaties een belangrijke 

bijdrage aan hebben geleverd.

Ook in 2016 heeft Gehandicaptensport Nederland extra 

aandacht besteed aan de jeugd. Voor zowel boocia, goal-

ball als rolstoelrugby zijn de succesvolle activiteiten t.b.v. 

de jeugd voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. 

Bocce
Bocce is een mikspel voor mensen met een verstande-

lijke handicap. Gehandicaptensport Nederland heeft deze 

nieuwe sport geïntroduceerd door middel van een pilot 

in 2015. In 2016 heeft Gehandicaptensport Nederland 

de succesvolle pilot-periode van bocce een vervolg ge-

geven en meer verenigingen actief benaderd om bocce 

op te starten. Dit heeft geresulteerd in nieuw aanbod van 

bocce bij vijf verschillende verenigingen. Naast de ver-

enigingen heeft Gehandicaptensport Nederland ook ver-

schillende zorginstellingen ervaring laten opdoen met de 

sport bocce. In 2016 stond bocce tevens voor het eerst op 

het programma van een landelijk Special Olympics evene-

ment. Tijdens de Nationale Spelen in Nijmegen hebben 

achttien deelnemers van vijf verschillende verenigingen 

deelgenomen aan het bocce onderdeel. Zij hebben zowel 

een individueel als teamtoernooi gespeeld. 

Bocce
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Goalball Boccia

Goalball
Er hebben in het seizoen 2015/2016 16 teams deelgeno-

men aan de Nationale Goalballcompetitie. Van deze 16 

teams waren er twee afkomstig uit België. Eén daarvan, 

‘Heren Belgie’ heeft uiteindelijk de competitie gewonnen 

in de A-poule. De tweede plek was voor De Pont uit Rot-

terdam en de derde plek ging naar Waalwijk. Op zaterdag 

18 juni 2016 werd door goalballvereniging Hercules in 

Utrecht het Nederlands Kampioenschap Goalball georga-

niseerd. Hercules zelf werd nationaal kampioen, het zilver 

ging naar Haag ‘88 en het brons naar Waalwijk. 

In 2016 is verder ingezet op het betrekken van jeugdige 

sporters met een visuele handicap bij het goalball. Naast 

de vaste trainingsdagen voor de jeugd bij Bartimeus in 

Zeist zijn er diverse clinics gegeven voor de jeugd. Het 

nationale damesteam goalball heeft in een zeer jonge be-

zetting deelgenomen aan het EK goalball voor B-landen 

dat in het najaar van 2016 in Portugal werd gehouden. De 

dames eindigden het EK op een vierde plaats en liepen de 

promotie naar de A-categorie met dat resultaat net mis. 

Boccia
De bocciacompetitie, georganiseerd door de technische 

commissie boccia, bestond in 2016 uit verschillende klas-

sen. Een Paralympische klasse voor sporters die aan de 

classificatiecriteria voldoen en een Open klasse voor alle 

overige sporters. Daarnaast is er apart wedstrijdaanbod 

voor recreanten en sporters die tijdens een competitie-

dag kennis willen maken met de sport. 

Het Open Nederlands kampioenschap boccia werd in 

2016 wederom georganiseerd in Kerkdriel. Aan het ONK 

namen een groot aantal spelers deel in verschillende ca-

tegoriën. In de BC1 klasse ging de Nederlandse titel naar 

Barend Drost (Only Friends Amsterdam). De BC2 klasse 

werd gewonnen door Bernd Meints (ASV Vizier). Ook 

in de BC3 klasse was het een speler van ASV Vizier uit 

Beneden Leeuwen die Nederlands kampioen werd; Rob 

van der Eijk. In de Open klasse was het goud voor Patrick 

Klink (Boules Plesant). De jongeren klasse werd gewon-

nen door Grace Ramakers (ASV Vizier). In de recreanten-

klasse ging de winst naar Paul Ros (ISV Kameleon).
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De BISfed heeft in 2016 een nieuwe klasse geïntrodu-

ceerd namelijk BC5. Gehandicaptensport Nederland heeft 

in augustus een extra classificatiemoment ingelast om 

sporters voor deze klasse te classificeren. Momenteel zijn 

er 2 sporters in Nederland met een officiële BC5-status. 

 

Het jeugdstimuleringsproject ‘Junior Boccia’ is met extra 

trainingen voor het talentteam boccia geïntensiveerd. 

Ook stond er net als in 2015 in Hilversum een Nederlands 

Jeugdkampioenschap boccia op het programma. Enkele 

tientallen jeugdige bocciaspelers streden om de Neder-

landse jeugdtitels. 

Paralympics Rio

In 2016 heeft Gehandicaptensport Nederland een lang 

en intensief topsporttraject boccia mogen bekronen met 

de kwalificatie voor de Paralympische Spelen in Rio de 

Janeiro. Drie sporters – Daniel Perez, Bernd Meints en 

Judith Bulthuis – vormden de Nederlandse afvaardiging 

voor het bocciatoernooi. De coaching was op de Paralym-

pische Spelen in handen van Joep Pelsser.

In het teamtoernooi nam Nederland het op tegen Groot-

Brittannië en Japan. Beide duels gingen verloren waar-

door uitschakeling al in de poulefase een feit was. Aan 

het individuele toernooi namen twee Nederlandse spelers 

deel; Bernd Meints in de BC2 klasse en Daniël Perez in de 

BC1 klasse.  Bernd Meints won en verloor één wedstrijd in 

zijn poule. Er was winst tegen de Mexicaan Damian Ose-

guera en verlies tegen de Japanner Hidetaka Sugimura. 

Sugimura won zijn beide wedstrijden en wist zich daar-

mee te plaatsen voor de volgende ronde. Daniel Perez 

won zijn beide wedstrijden in de poule en bereikte ver-

volgens via enkele overtuigende overwinningen de finale 

van de BC1 klasse. Daarin was de Paralympisch kampioen 

van Londen en wereldranglijstaanvoerder David Smith uit 

Groot-Brittanië zijn tegenstander. In een spannende wed-

strijd ging de winst uiteindelijk naar David Smith (0-5). 

Voor Nederland betekende de tweede plaats van Daniël 

Perez de allereerste bocciamedaille tijdens een Paralym-

pische Spelen.  

Para ice hockey
In 2016 zijn de verenigingen Amsterdam Huskies en 

Dordrecht Lions opgeheven, waardoor er officieel geen 

lidverenigingen meer aangesloten waren bij Gehan- 

dicaptensport Nederland voor de sport para ice hockey. 

De sportbond heeft in 2016 actie ondernomen om het 

para ice hockey nieuw leven in te blazen. In Amsterdam 

is de mogelijkheid ontstaan om een para ice hockey af-

deling te integreren binnen ijshockeyvereniging Amstel 

Tijgers en in Dordrecht is een nieuwe vereniging opge-

richt, genaamd Polar Bears. Om de bekendheid en het le-

denaantal van de nieuwe verenigingen te verhogen zijn er 

gedurende het jaar diverse instuifdagen georganiseerd. 

De IPC heeft in 2016 besloten de naam van sledgehoc-

key te wijzigen in para ice hockey. Het doel hiervan is om 

met de naam van de sport een duidelijke koppeling te 

maken met het reguliere ijshockey. De naam van de com-

munity website voor para ice hockey is ook aangepast:  

www.paraicehockey.nl. 

Boccia Para	ice	hockey



Showdown
In het seizoen 2015/2016 deden er 71 deelnemers mee 

aan de showdowncompetitie. Zij namen deel in vier 

verschillende klassen, die op basis van sterkte waren 

ingedeeld. In de Hoofdklasse werd Nicky Corstanje kam-

pioen. De tweede plek ging naar Jack van Oosterhout en 

de derde plek naar Twan Kruis. De showdowncompetitie 

heeft net als voorgaande jaren weer plaatsgevonden in 

de wedstrijdaccommodatie van ASSV in Amsterdam. Het 

Nederlands Kampioenschap vond op zaterdag 18 juni 

2016 tevens plaats in Amsterdam. Bij de mannen werd 

Leander Sachs Nederlands kampioen en bij de dames 

mocht Nicky Corstanje zich kronen tot Nederlands kam-

pioen. In september 2016 werd in Pisa (Italië) het Euro-

pees Kampioenschap Showdown georganiseerd. Op dit 

toernooi kwamen Nicky Corstanje, Ingrid Welling, Lean-

der Sachs en Jack van Oosterhout voor Nederland uit. Het 

toernooi leverde een zilveren plak op voor Leander Sachs. 

Alle informatie over het showdown is te lezen op de eigen 

community website: www.showdown.nl.
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Rolstoelrugby
In 2016 is een volgende stap gezet met de talentontwik-

keling binnen het rolstoelrugby. Een ambitieuze jonge 

groep sporters trainde gedurende het jaar wekelijks op 

een centrale locatie onder leiding van bondscoach Ruud 

van Luijk. In het najaar nam het Nederlands team rolstoel-

rugby deel aan het zeslandentoernooi in Nottwill in Zwit-

serland. 

Aan de competitie rolstoelrugby namen in 2016 zeven 

teams deel waarvan twee uit België. In 2016 zijn enkele 

nieuwe rolstoelrugbyscheidsrechters voor de competitie 

opgeleid. 

Het NK rolstoelrugby werd op 15 en 16 oktober gespeeld 

in de Apollo sporthal in Amsterdam. Nederlands kampi-

oen werd Amsterdam Terminators dat in de finale met 

miniem verschil won van Crashing Dreamteam uit Rot-

terdam (62-61).

Showdown Rolstoelrugby
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Gehandicaptensport Nederland spant zich in om de com-

municatiedoelstellingen zoals omschreven in het Meer-

jarenbeleidsplan zichtbaar en consistent door te vertalen 

naar alle uitingen vanuit de organisatie. Met meer media 

aandacht dan ooit was boccia een enorm succes op de 

Paralympische Spelen. Op het gebied van digitale com-

municatie zorgen topsport succes, breedtesportactivitei-

ten en nieuws vanuit de leden samen met een moderne 

communicatieaanpak voor een viraal effect. 

In 2016 is het gelukt om een groot aantal fondsen te 

betrekken bij de projecten en activiteiten van Gehandi-

captensport Nederland. Met deze particuliere fondsen 

werden specifieke projecten zoals Rugby Rookies, jeugd-

projecten voor het goalball en boccia, maar ook uitzen-

dingen naar internationale toernooien mogelijk gemaakt. 

Naast particuliere fondsen heeft Gehandicaptensport Ne-

derland voor haar activiteiten ook ondersteuning gekre-

gen vanuit Fonds Gehandicaptensport. 

Fondsenwerving, marketing en 
communicatie

Op het gebied van communicatie was de realisatie van de 

nieuwe website in het najaar van 2016 een mijlpaal. Om 

de verschillende doelgroepen nog beter te kunnen berei-

ken en informeren, is gekozen voor een specifieke menu-

verdeling; doelgroepspecifiek, sportspecifiek en leden.

Na een voorzichtige start laten de bezoekcijfers en re-

acties een duidelijke positieve trend zien. Mede door de 

samenwerking met de sportcommissies en lidorganisa-

ties wordt www.gehandicaptensport.nl goed up-to-date 

gehouden (wedstrijddata en nieuws). 

Openingsceremonie Nationale Spelen Special Olympics 2016
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Showdown

Antidopingbeleid

In 2016 zijn er binnen Gehandicaptensport Nederland 

geen positieve dopinggevallen geweest. Tevens was er 

geen sprake van positieve bevindingen. Gehandicapten-

sport Nederland ondersteunt haar topsporters door voor-

lichting te geven over doping en relevante informatie te 

delen (Dopingwaaier). Ook worden sporters ondersteund 

bij de aanvraag voor dispensatie voor gebruik van be-

paalde geneesmiddelen. Juist omdat gehandicapte top-

sporters veelvuldig gebruik maken van geneesmiddelen 

is voorlichting op dit terrein essentieel.

Opleiding Sportleider trainer 3 voor 
mensen met een handicap

Gehandicaptensport Nederland streeft ernaar een sub-

stantiële bijdrage te leveren aan de deskundigheid van 

(toekomstig) sportkader. In 2016 is gestart met het aan-

bieden van een sporttakoverstijgende opleiding aan het 

middelbaar beroepsonderwijs. Voor de organisatie hier-

van is een samenwerking aangegaan met de Academie 

voor Sportkader. 

De opleiding leert de cursist leiding te geven aan sport- 

en bewegingsgroepen voor mensen met een lichamelijke, 

zintuiglijke en/of verstandelijke handicap. Er is sprake 

van competentiegericht opleiden waarbij de praktijk cen-

traal staat. De opleiding voldoet aan de richtlijnen KSS 

2012. De opleiding is in 2016 door negen onderwijsinstel-

lingen ingezet. Meer dan 340 studenten hebben voor het 

cursusjaar 2016/2017 het cursusmateriaal van de oplei-

ding afgenomen.

Ten behoeve van de opleiding is in 2016 een nieuwe Toet-

singscommissie geïnstalleerd. Eind 2016 bestaat de com-

missie uit de volgende leden; De heer B. Geenen. Mevr. N. 

Voogt, mevr. J. Davio en mevr. W. Smits.
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In	april	bracht	Hare	Koninklijke	Hoogheid	Prinses	Margriet	een	bezoek	
aan	het	Nationaal	Trainingscentrum	Boccia	in	Groesbeek.	
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 1 25 april 2017
Utrecht

JAARVERSLAG

De vereniging is statutair opgericht op 6 november 2001 onder NebasNsg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 30178057. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en stimuleren van de deelname aan sport en/of 
bewegingsactiviteiten door mensen met een handicap of chronische aandoening.

De aangesloten lidorganisaties van Gehandicaptensport Nederland houden zich met name bezig met recreatieve sport en 
beweging en bieden mensen met een handicap tezamen een breed scala aan sport- beweeg- en spelactiviteiten.

Gehandicaptensport Nederland is als zelfstandige organisatie de sportbond voor alle gehandicapten die willen sporten en 
bewegen en daartoe bij een georganiseerd sportverband (een sportbond) aangesloten willen zijn dat zich primair op 
gehandicapten richt. De sportbond verzorgt voor haar leden o.a. belangenbehartiging, verenigingsondersteuning, scholingen, 
communicatie en een collectieve verzekering.

Tevens is Gehandicaptensport Nederland de sportbond voor een zevental specifieke sporten: boccia, goalball, sledgehockey, 
rolstoelrugby, showdown, blindenvoetbal en bocce. Deze specifieke takken van sport zijn niet organisatorisch geïntegreerd 
bij een reguliere sportbond. De sportbond verzorgt voor deze takken van sport wedstrijdaanbod, (recreatieve) competities, 
kampioenschappen en diverse sportstimuleringsactiviteiten. Daarnaast worden topsporters, individueel en als team, 
uitgezonden naar internationale toernooien en wedstrijden en verzorgt de sportbond de voorbereiding daarop. Iedereen 
krijgt daarmee op zijn of haar niveau een passend sportaanbod. Het doel 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. 

De samenstelling van het bestuur van Gehandicaptensport Nederland heeft in 2016 geen wijzigingen ondergaan. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering in december is mevrouw H. Suvaal benoemd voor een nieuwe bestuurstermijn. Eind 2016
bestaat het bestuur van de sportbond uit Mevrouw H. Suvaal (voorzitter), de heer J. Bartels (penningmeester), de heer R. Wille 
(secretaris), mevrouw I. Claringbould en de heer E. ter Steege. De directie wordt gevormd door de heer T. Engelaar.

De Missie
Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op zowel competitief als recreatief niveau, voor mensen met een 
handicap. Gehandicaptensport verbindt, maakt fit en laat mensen participeren en excelleren. Vanuit onze bevlogenheid 
voor de gehandicaptensport vervult Gehandicaptensport Nederland:
•De taak als overkoepelend orgaan, dienstverlener en verbinder voor álle aangesloten lidorganisaties;
•De taak als sportbond voor een aantal bijzondere takken van sport;
•Een inspirerende rol om de onbegrensde mogelijkheden van gehandicaptensport in Nederland breed   toegankelijk te maken;

De Visie
Gehandicaptensport Nederland zet zich in als dienstverlener en belangenbehartiger voor en ten behoeve van haar leden. 
In de overtuiging dat:
• Sport en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn, met voldoende mogelijkheden in de directe woonomgeving, op
 elk niveau en afgestemd op de wensen van de specifieke doelgroepen en sporters zelf;
• Organisatorische integratie van de verschillende taken van gehandicaptensport moetworden nagestreefd, maar deze altijd 
 in dienst moet blijven staan van het verbeteren van de sportmogelijkheden van de gehandicapte sporter/beweger;
• GSN zich met landelijke partners sterk maakt om de aansluiting van het aanbod metde wensen en behoeften van de
 gehandicapten sporter/beweger te optimaliseren. Centrale begrippen hierbij zijn diversiteit en keuzevrijheid.

Bij Gehandicaptensport Nederland zijn meer dan 12.000 sporters en vrijwilligers aangesloten die genieten van sport en
bewegen.

Toekomstverwachting
De begroting 2017 is als volgt vastgesteld:

Totale baten : 554.167,00€        
Besteding aan sport en bewegen: 368.460,00€        
Organisatielasten 185.435,00€        
Batig saldo : 272,00€               

De belangrijkste geldverstrekkers hebben hun bijdragen voor 2017 toegezegd. Mocht de hoogte van deze bijdragen voor
2017 wijzigen dan zal de directie met het bestuur afstemmen hoe hiermee om te gaan om gezamenlijk tot maatregelen te komen.

Het beleid ten aanzien van het vrije vermogen is van dien aard dat gestreefd wordt naar een omvang die afdoende is om
eventuele tegenvallers op te vangen en de continuïteit te waarborgen.
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 2 25 april 2017
Utrecht

BALANS PER 31 DECEMBER

Activa
Na voorstel resultaatsbestemming € € € €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA 1
Andere vaste bedrijfsmiddelen 0 0

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren 14.141 17.471
Overige vorderingen en overlopende activa 2 66.035 49.502

80.176 66.973

Liquide middelen 3 307.100 289.507

Totaal 387.276 356.480

Passiva

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves 4 243.402 229.706
Bestemmingsreserves 5 65.000 65.000
Bestemmingsfondsen 6 22.585 23.135

330.987 317.841

VOORZIENINGEN 7 4.254 3.062

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 10.881 9.053
Belastingen en premies sociale lasten 8 260 4.839
Overige schulden en overlopende passiva 9 40.895 21.684

52.035 35.577

Totaal 387.276 356.480

20152016
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 3 25 april 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
Baten 2016 2016 2015

€ € €

Fondsen 10 50.000 50.000 50.000
Contributies en Spelerskaarten 11 93.000 93.633 95.206
Overige inkomsten 12 133.000 148.242 158.129
Bijdragen bestedingsplan 13 190.923 205.038 210.195

466.923 496.912 513.530

Lasten

ORGANISATIE
Personeel 14 87.819 67.858 76.673
Huisvesting en inrichting 15 18.000 17.951 17.113
Organisatie 16 78.250 85.122 72.761
Marketing en communicatie 17 5.000 9.621 13.783

189.069 180.552 180.330

ACTIVITEITEN
Sport en bewegen 18 277.503 303.215 323.412

277.503 303.215 323.412

Totaal lasten 466.572 483.767 503.742

Saldo van baten en lasten 351 13.146 9.789

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:
Bestemmingsfondsen 0 0
Bestemmingsreserves 0 0
Overige reserves 13.146 9.789
Resultaatbestemming 13.146 9.789

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 sluit met een positief saldo van € 13.146
Het positieve saldo ad € 13.146 is vooruitlopend op het bestuursbesluit toegevoegd aan de overige reserves.
Na verwerking van het resultaat en de allocatie van bestemmingsreserves bedragen de overige reserves € 243.402 positief.
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 4 25 april 2017
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BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen de rekening en de begroting van 2016 geeft het volgende beeld:

Realisatie Begroting Verschil t.o.v. begroting
2016 2016 Voordelig Nadelig

BATEN € € € €

ORGANISATIE

Fondsen 50.000 50.000 0
Contributies en Spelerskaarten 93.633 93.000 633

ACTIVITEITEN
Bijdragen bestedingsplan 205.038 190.923 14.115
Overige inkomsten 148.242 133.000 15.242
Totaal baten 496.912 466.923 29.989 0

LASTEN

ORGANISATIE
Personeel 67.858 87.819 19.961
Huisvesting en inrichting 17.951 18.000 49
Organisatie 85.122 78.250 6.872

ACTIVITEITEN
Marketing en communicatie 9.621 5.000 4.621
Sport en bewegen 303.215 277.503 25.712

Totaal lasten 483.767 466.572 20.010 37.205
  

Verschil: 12.795

De belangrijkste afwijkingen van de resultaten 2016 ten opzichte van de begroting aan de batenkant zijn onstaan door:

Organisatie

Het aantal deelnemers aan de competities was hoger dan begroot.

Activiteiten

De overige inkomsten uit giften en fondsen zijn hoger dan begroot.

Door een extra aanvraag bij NOC*NSF zijn de bijdragen aan het bestedingsplan € 14.115 hoger dan begroot.

De belangrijkste afwijkingen van de resultaten 2016 en de begroting aan de lastenkant zijn onstaan door:

Organisatie

Door tijdelijke onderbezetting zijn de personeelskosten lager dan begroot.

Activiteiten

Ten behoeve van de nieuwe website waren de kosten in 2016 hoger dan begroot.

De extra bijdragen aan het bestedingsplan hebben de Vereniging Gehandicaptensport Nederland in staat
gesteld meer activiteiten te ontplooien en daarmee meer kosten te maken dan begroot. Hiervan is een
extra trainingskamp in Portugal binnen het Boccia Topsport programma gerealiseerd.
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 5 25 april 2017
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TOELICHTING ALGEMEEN

ALGEMEEN

De vereniging is statutair opgericht op 6 november 2001 onder NebasNsg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 30178057. Op 24 maart 2009 zijn de statuten gewijzigd en is de tenaamstelling Gehandicaptensport Nederland.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. geamortiseerde kostprijs. Baten 
en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie plaatsvindt. Lasten welke hun oorsprong hebben in het 
boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Tenzij anders vermeld worden de bedragen in de jaarrekening in euro's vermeld.

De richtlijnen van de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven/oogmerk (RJKC1) zijn toegepast.

OORDELEN EN SCHATTINGEN

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding zich een 
beperkt aantal oordelen en schattingen met marginale impact. De belangrijkste oordelen en schattingen zijn:

 - Overlopende activa
 - Inbaarheid van de vorderingen
 - Economische levensduur activa
 - Toerekening van kosten aan activiteiten

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van op de
verwachte economische levensduur gebaseerde afschrijvingen. De afschrijvingspercentages bedragen:

Computerapparatuur met aanschafwaarde > 1.500€         25      %
Verbouwingen met aanschafwaarde > 1.500€         10      %
Inventaris met aanschafwaarde > 1.500€         20      %
Inventaris met aanschafwaarde < 1.500€         100      %

Indien van toepassing en vermeld wordt er rekening gehouden met restwaarde.
De activa die overgedragen zijn tussen de (oud) labels worden in drie jaar afgeschreven (restwaarde nihil). 

Vorderingen

De vorderingen worden bij de eerste vewerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs  zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van de individuele beoordeling van de vordering. De vorderingen hebben een looptijd van korter 
dan een jaar.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van de vereniging bestaat uit de bestemmingsfondsen en de overige reserves.

Erfstellingen en legaten, kleiner dan € 50.000 worden via de staat van baten en lasten toegevoegd aan het eigen vermogen
mits de baten in het verslagjaar niet zijn besteed; Bij erfstellingen en legaten, groter dan € 50.000, die ook in de staat van
baten en lasten worden verantwoord, kan het bestuur besluiten dat de erfstelling of het legaat voor het meerdere boven
€ 50.000 geheel of gedeeltelijk wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve mits ook hier de baten nog niet zijn besteed.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn reserves die door het bestuur zijn ingesteld en waarvoor door het bestuur een specifiek
bestedingsdoel is toegekend. Het bestuur heeft de bevoegdheid om middels besluitvorming de bestemmingsreserves 
op te heffen. 

Bestemmingfondsen
De bestemmingsfondsen zijn gevormd uit bijdragen die door derden zijn verstrekt. Aan dit deel van het vermogen zijn
derhalve door derden beperkingen aangebracht in de bestemming. Deze derden kunnen ook de beperkingen opheffen.
De bestemmingsfondsen blijven voor een periode van vijf jaar bestemd waarna het bestuur kan besluiten deze te laten 
vrijvallen ten gunste van het eigen vermogen of als bestemmingsreserve te continueren.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld 
en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening jubileumuitkeringen
Bij een 10, 25 of 40 jarig jubileum ontvangt een werknemer een jubileumuitkering.
Op de balans wordt een voorziening gevormd voor de opgebouwde rechten van werknemers. Hierbij is rekening gehouden
met een inschatting of werknemers het jubileum zullen behalen.

Pensioenen
De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon.
Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de Staat van baten en lasten verantwoord en, voor zover de 
aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

Vereniging Gehandicaptensport Nederland heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden
de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Ontvangsten

De ontvangsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Donaties, giften e.d.
Donaties, giften e.d. worden in het jaar waarin de omvang betrouwbaar is vast te stellen opgenomen. 

Bijdragen bestedingsplan

NOC*NSF:
Vanaf 2013 dient aan de Richtlijnen Sportagenda 2013 - 2016 te worden voldaan.

De in 2016 ontvangen bevoorschottingen van NOC*NSF zijn in 2017 als bate verantwoord. Verschillen tussen de 
bevoorschotting en de uiteindelijke afrekening worden in het jaar van afrekenen verwerkt in de staat van baten en 
lasten dan wel op het moment dat deze bekend zijn.

NOC*NSF heeft op 1 maart 2016 de bijdrage Sportagendagelden voor 2016 toegezegd.
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TOELICHTING ALGEMEEN

Kosten

Kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Salarissen
De procentuele doorberekening van salarissen in de staat van baten en lasten over 2016 is als volgt 
te specificeren:

Werkelijk Begroot
Personeel: 2016 percentage 2016 percentage

€ €

Sport en bewegen 135.395 67 121.700 58
Algemeen 67.858 33 87.819 42

203.253 100 209.519 100

De personeelskosten worden doorberekend aan activiteiten op basis van geraamde tijdsbesteding en salariskosten per 
individuele werknemer en in overeenstemming met de begroting.
Door tijdelijke onderbezetting van de functie Coördinator (Breedte)sport, is de verhouding tussen de personeelslasten
voor activiteiten en algemene werkzaamheden verschoven.

OVERIG

Fondsenwerving
Stichting Fonds Gehandicaptensport werft fondsen voor de vereniging, waarvoor een kostenfee in rekening 
wordt gebracht. 

Werknemers
Bij de vereniging werken eind 2016 4 medewerkers. In 2015 waren ook 4 medewerkers in dienst, waarvan één per
mei 2015. Deze vierde medewerker is per april 2016 uit dienst bij de vereniging. Per december 2016 is deze
vacature weer gevuld.
Het gemiddeld aantal fte bedraagt in 2016: 3,40 (2015: 3,68)

Directiesalaris
De directie is in loondienst van Vereniging Gehandicaptensport Nederland.
De salarissen worden jaarlijks geindexeerd conform de indexering van de CAO sport.
In 2016 bestond de directie uit 1,0 fte en werd een bedrag van €63.506 uitgegeven aan salaris.
Het bedrag is inclusief pensioenlast. Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties aan het directielid verstrekt.
Het bestuur is onbezoldigd.

ANBI status
De vereniging heeft sinds 2008 een ANBI status. Deze is in 2014 opnieuw getoetst en wordt gecontinueerd.

Vennootschapsbelasting
De vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die invloed hebben op de jaarrekening.
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TOELICHTING BALANS

31-12-2016 31-12-2015
€

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1

Boekwaarde 1 januari 0 5.046
Overdracht van andere oud labels 0 0
Afwaardering 0 0

0 5.046
Af: afschrijvingen 0 5.046

Boekwaarde 31 december 0 0

Aanschafwaarde 31 december 15.135 15.135

Overige vorderingen en overlopende activa 2

Stichting Fonds Gehandicaptensport 25.000 9.000
Te ontvangen subsidies 0 0
Te ontvangen rente 427 1.390
Overige te ontvangen bedragen 38.097 37.935
Vooruitbetalingen 2.511 1.177

66.035 49.502

Liquide middelen 3
Rabobank 299.877 282.225
ING Bank 7.222 7.282

307.100 289.507

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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TOELICHTING BALANS

31-12-2016 31-12-2015
EIGEN VERMOGEN € €

Overige reserves 4
Stand 1 januari 229.706 219.917
Vrijval doelgiften/bestemmingsfondsen 550 0
Toevoeging vanuit de staat van baten en lasten 13.146 9.789

Stand 31 december 243.402 229.706

Bestemmingsreserves 5

Bestemmingsreserve toekomstige activiteiten
Stand per 1 januari 45.000 45.000

Dotaties 0 0
45.000 45.000

Onttrekkingen 0 0

Stand per 31 december 45.000 45.000

Toelichting bestemmingsreserve toekomstige activiteiten
Het bestuur heeft in 2013 besloten tot een bestemmingsreserve van € 45.000 voor toekomstige activiteiten.

In 2015 is deze reserve niet gemuteerd. 
In het meerjarenbeleidsplan 2016 – 2019 wordt toegelicht hoe deze bestemmingsreserve in de komende jaren wordt ingezet.

Bestemmingsreserve goalball
Stand per 1 januari 20.000 20.000

Dotaties 0 0
20.000 20.000

Onttrekkingen 0 0

Stand per 31 december 20.000 20.000

Toelichting bestemmingsreserve goalball
De toevoeging aan het goalball bestemmingsfonds betreft een overdracht van gelden vanuit de technische commissie goalball.

Totaal bestemmingsreserves 65.000 65.000

Bestemmingsfondsen 6

Het betreft hier doelgiften die met een specifiek doel zijn verkregen of door geledingen van Vereniging
Gehandicaptensport Nederland zijn verworven. Deze doelgiften blijven bestemd. 

Doelgiften specifiek Stand Bij Af Stand
01-01-2016 2016 2016 31-12-2016

€ € € €

Goalball 75 0 75 0
Rolstoelrugby 475 0 475 0
Blindenvoetbal 5.556 0 0 5.556
Showdown 10.225 0 0 10.225
Boccia 2.197 0 0 2.197
Doelgiften specifiek 18.528 0 550 17.978

Toelichting doelgiften specifiek
Het betreft hier doelgiften voor drie sporten: Goalball, Boccia en Showdown, die met een specifiek doel zijn verkregen,
of door de sportspecifieke geledingen van Vereniging Gehandicaptensport Nederland zijn verworven. De doelgiften voor
Showdown en Boccia blijven bestemd. Voor Showdown betreft het met name middelen uit een een donatie voor de aanschaf
van nieuwe showdowntafels. Voor Boccia is de bestemming ruimer gesteld, maar specifiek te besteden aan deze tak van sport.

De doelgiften voor Goalball en Rolstoelrugby laten we, vooruitlopend op dit bestuursbesluit, vrijvallen in 2016.

In het specifieke geval van erfstellingen en legaten die verkregen zijn met een specifieke bestemming benoemd door de
erflater worden deze via de staat van baten en lasten toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Indien de erfstelling of het 
legaat niet binnen 2 jaar voor het bestemde doel is aangewend zal deze worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kan 
vervolgens besluiten om de erfstelling of het legaat te laten vrijvallen ten gunste van het eigen vermogen of als 
bestemmingsreserve te continueren.
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TOELICHTING BALANS

2016 2015
Bestemmingsfonds Rolstoelrugby € €

Stand 1 januari 4.607 4.607
Bij: Diverse ontvangsten uit de staat van baten en lasten 0 0
Af: Onttrekkingen 0 0
Stand 31 december 4.607 4.607

Toelichting bestemmingsfonds rolstoelrugby
Het betreft hier een ontvangen bedrag van de Stichting Fonds Gehandicaptensport met als bestemming het ontwikkelen van
de tak van sport rolstoelrugby conform het daartoe opgestelde projectplan. De oorspronkelijke gever wil anoniem blijven.

Totaal bestemmingsfondsen 22.585 23.135

31-12-2016 31-12-2015
KORTLOPENDE SCHULDEN € €

Voorzieningen 7
Voorziening jubileumuitkeringen 4.254 3.062

Belastingen en premies sociale lasten 8
Loonheffing 0 0
BTW 0 2.268
Af te dragen pensioenpremies 260 2.571

260 4.839

Overige schulden en overlopende passiva 9

Diverse te betalen en vooruitontvangen bedragen

Stichting Watersport Gehandicapten Nederland 0 415
Te betalen vakantiegelden/vakantieuren 13.223 14.175
Vooruitontvangen subsidies 0 4.095
Vooruitontvangen bedragen 9.576 3.000
Overige te betalen kosten 18.096 0

40.895 21.684

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN

Hieronder vallen de verplichtingen ingevolge het huurcontract van het adres Wattbaan 31-49 te Nieuwegein.
In dit contract zijn ook servicekosten, facilitaire kosten, personeelskosten en meubilair inbegrepen.
Het jaarbedrag van deze verplichting bedraagt €16.000. De looptijd hiervan is tot en met 22 november 2017.

Voor de leaseauto bedraagt de financiële verplichting € 8.926 per jaar. De looptijd hiervan is tot en met augustus 2017.

Sinds 1 januari 2014 maakt Vereniging Gehandicaptensport Nederland t.b.v. haar ledenadministratie en financiële
administratie gebruik van de dienstverlening van BONDcenter te Den Haag (€ 16.698 per jaar)

Aangegane verplichtingen die betrekking hebben op volgend boekjaar zijn verwerkt in de begroting 2017.

Fonds Gehandicaptensport heeft € 40.000 toegezegd voor 2017.
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    TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
Baten 2016 2016 2015

€ € €
ORGANISATIE

Fondsen 10
Stichting Fonds Gehandicaptensport 50.000 50.000 50.000

50.000 50.000 50.000

Contributies en Spelerskaarten
Contributies en Spelerskaarten 11 93.000 93.633 95.206

93.000 93.633 95.206

Overige inkomsten 12
Ecotaks 0 0 3.778
Giften 10.000 19.506 6.298
Interest 0 427 1.391
Sponsor blindensport 0 0 10.800
Bijdragen deelnemers algemeen 15.000 15.251 16.652
Overige bijdragen 37.000 48.895 32.300
Fondsen derden rolstoelrugby 0 0 33.065
Fondsen werving overig 71.000 64.162 53.846

133.000 148.242 158.129

ACTIVITEITEN

Bijdragen bestedingsplan 13
Sport en bewegen 101.358 115.473 113.488
Organisatie 89.565 89.565 96.708

190.923 205.038 210.195

NOC*NSF

Sport en bewegen
Topsportprogramma's 81.701 86.421 77.981
Basisbijdrage sportparticipatie 19.657 19.657 19.180
Revalidatiecentra 0 0 4.071
Sporttechnisch 0 0 750
Classificatie 0 1.595 1.505
Maatwerkfinanciering PS 0 7.800 10.000

101.358 115.473 113.488

Organisatie
Algemeen functioneren 89.565 89.565 96.708
Overig 0 0 0

89.565 89.565 96.708
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    TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
Lasten 2016 2016 2015

€ € €
ORGANISATIE

Personeel 14

Loonkosten 161.378 160.962 160.471

Sociale lasten 24.199 25.609 24.449

Pensioenkosten 19.682 11.316 14.624

Overige personeelskosten 4.260 5.366 5.629
209.519 203.253 205.174

Sport en bewegen 121.700 135.395 128.501
Algemeen 87.819 67.858 76.673

209.519 203.253 205.174

Af: doorbelasting activiteiten -121.700 -135.395 -128.501
87.819 67.858 76.673

Huisvesting 15

Huisvesting 18.000 17.951 16.680

Afschrijving inventaris 0 0 433
18.000 17.951 17.113

Organisatie 16

Verzekeringen 20.000 20.214 15.060

Organisatieontwikkeling 16.000 16.698 16.716

Accountant 8.000 11.453 0

Afschrijving automatisering en afwaardering activa 0 0 4.613

Reis en verblijf 11.500 15.427 14.848

Overige adviseurs 3.000 2.117 1.543

Bestuur 4.000 2.513 1.690

Commissies 500 0 0

Kantoorkosten 3.000 3.661 7.574

Contributies (inter)nationale organisaties 3.000 6.884 6.642

Automatisering 0 0 2.955

Algemene ledenvergadering 500 228 449

Bank 750 703 671

Overige kosten 8.000 5.224 0
78.250 85.122 72.761

ACTIVITEITEN

Marketing en communicatie 17

Communicatiebeleid 3.000 3.011 6.583

Website 2.000 6.610 7.200
5.000 9.621 13.783
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    TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
2016 2016 2015

€ € €
Sport en bewegen 18

Sport en bewegen 277.503 303.215 323.412
277.503 303.215 323.412

Sport en bewegen
Personeel 121.700 135.395 128.501
Werkplannen topsport 96.000 93.779 106.957
Werkplannen breedtesport 35.803 47.895 78.340
Regionale sportstimulering 8.000 8.740 5.056
Organisatie scholingen 16.000 13.142 780
Themadag 0 4.264 0
Ecotaks 0 0 3.778

277.503 303.215 323.412

De activiteiten bij Sport en Bewegen zijn kerntaken van de vereniging. De programma's worden veelal met projectgeld 
gefinancieerd.
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De directie,

T. Engelaar

Het bestuur,

H. Suvaal J.A.M.J. Bartels
Voorzitter Penningmeester

R. Wille E.D. ter Steege
Secretaris Bestuurslid

I.E.C. Claringbould
Bestuurslid
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OVERIGE GEGEVENS

VERWERKING VAN HET RESULTAAT 25 april 2017

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 sluit met een positief saldo van € 13.146
Dit wordt per saldo ad € 13.146 vooruitlopend op het bestuursbesluit toegevoegd aan de overige reserves.
Na verwerking van het resultaat en de allocatie van bestemmingsreserves bedragen de overige reserves € 243.402 positief.
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OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING
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Controleverklaring
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Goud
Showdown, Leander Sachs, Internationaal	

toernooi	Milaan

Zilver
Boccia, Daniel Perez, Paralympische	Spelen	

Rio	de	Janeiro

Zilver
Boccia, Daniel Perez, World	Open	Portugal

Zilver
Boccia, Bernd Meints, World	Open	Portugal

Zilver
Showdown, Leander Sachs,	EK	Pisa

Medaille overzicht 2016

De volgende persoon ontving een Speld  van 

Verdienste:

•  Mevrouw E. Tiest-Gieling (Stichting Hulp 

voor Minder Validen)

Bondsonderscheiding

2016 was voor een aantal lidorganisaties een fees-

telijk jubileumjaar. Onder andere Mobie Duck (15), 

Stichting sport- en spelinstuif gehandicapten de 

Liemers (40), Redeoss Delft (50) en GSC Emmen 

(50) vierden hun lange betrokkenheid bij de ge-

handicaptensport.

Jubilea
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Er zijn in 2016 vier werknemers in dienst van de sportbond (totaal gemiddeld 3,40 fte). 

Personele organisatie

Bestuur
Mevrouw H. Suvaal  

Voorzitter

De heer J. Bartels 

Penningmeester 

De heer R. Wille

Secretaris 

De heer E. ter Steege

Lid 

Mevrouw Dr. I. Claringbould

Lid 

Directie
De heer T. Engelaar 

directeur

Erevoorzitter
De heer H. Jacobse

Coördinatie en tekstredactie:

Afdeling communicatie Gehandicaptensport Nederland

Fotografie:

Wiebke Wilting, Chris Korsten, NOC*NSF, Parantee vzw, 

Wendy Smits, Rachelle Photography

Opmaak:

Birgit Schrama
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