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De lidverenigingen van Gehandicaptensport Nederland 
organiseren een groot aantal sport- en spelactiviteiten 
voor mensen met een verstandelijke handicap.
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Voor de sportbond Gehandicaptensport Nederland was 

2017 een jaar van beweging en groei. Niet alleen zijn er 

in aansluiting op het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 ‘In 

beweging Verbonden’ gedurende het jaar een groot aan-

tal projecten en activiteiten opgezet danwel voortgezet, 

maar ook voor de organisatie zelf is er veel gebeurd in 

2017. Een jaar met weer meer dan honderd competitie- en 

toernooidagen, clinics, kennismakingsevents en uitzen-

dingen naar het buitenland en daartussendoor ook nog 

een verhuizing van het bondsbureau. 

Gehandicaptensport Nederland en haar lidorganisaties 

hebben in 2017 net als in voorgaande jaren dankbaar ge-

bruik gemaakt van de inzet van talloze vrijwilligers. Zon-

der deze samenwerking zouden alle plannen en projecten 

die Gehandicaptensport Nederland zich ten doel stelt on-

uitvoerbaar blijken. Het enthousiasme en de deskundig-

heid van iedereen die zich voor de activiteiten inzet is de 

basis waarop de sportbond drijft. 

Gehandicaptensport Nederland is tevens veel dank ver-

schuldigd aan alle ondersteunende fondsen en sponsoren 

en erkentelijk voor het vertrouwen dat in de doelstellin-

gen en daadkracht van de sportbond wordt gesteld.

Een belangrijke ontwikkeling in 2017 was de verhuizing 

van het bondsbureau naar de nieuwe locatie in Utrecht. 

Na een lang traject waarin veel verschillende opties zijn 

bekeken is de keuze gevallen op de aansluiting – per 1 

november 2017 - bij een samenwerkingscluster van sport-

bonden in het centrum van het land. Het bedrijvengebouw 

‘De Weerelt’ aan de Orteliuslaan in Utrecht is een initia-

tief van vijf grote sportbonden; De KNHB, de NeVoBo, De 

NskiV, Het Watersportverbond en de Nederlandse Golffe-

deratie. Naast deze sportbonden en Gehandicaptensport 

Nederland zijn er nog andere sportorganisaties – zoals 

Specials Olympics Nederland, NOC*NSF, de WOS, Special 

Heroes en Kenniscentrum Sport als huurder verbonden 

aan De Weerelt. In De Weerelt wordt het concept van het 

nieuwe werken omarmd. 

De trend van de afgelopen jaren waarin sportbonden 

steeds meer worden uitgedaagd om hun toegevoegde 

waarde als sport-, leden- en maatschappelijke organisa-

tie te bewijzen is onverminderd aanwezig. De individuele 

sporter wil als een volwaardig consument bediend wor-

den en kunnen kiezen uit verschillende opties om haar/

zijn sport- of beweegdeelname aan te verbinden. Tege-

lijkertijd is er veel ondersteunend geluid te horen vanuit 

de samenleving en de politiek voor de kracht van onze 

verenigingsstructuur, de vele vrijwilligers die wekelijks 

actief  zijn ‘op de velden’ en het belang van behoud van 

diversiteit van het sportlandschap als geheel in Neder-

land. De ruimhartige toekenning van extra budget voor 

de sport dat in het nieuwe regeerakkoord is meegenomen 

kan gezien worden als een bewijs van deze steun. 

Onder leiding van NOC*NSF zijn er in het afgelopen jaar 

enkele nieuwe projecten opgestart die beogen de geor-

ganiseerde sportsector te moderniseren. Gehandicapten-

sport Nederland speelt een actieve rol bij enkele van deze 

projecten. Dat doet de sportbond enerzijds vanuit de er-

varing die in de afgelopen jaren is opgebouwd m.b.t. het 

moderniseren van de eigen organisatie, maar tevens met 

het doel om de specifieke positie van de gehandicapte 

sporter waar nodig onder de aandacht te brengen.

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.

Voorwoord



Tevens is Gehandicaptensport Nederland de sportbond 

voor een zevental specifieke sporten: boccia, goalball, 

para ice hockey, rolstoelrugby, showdown, blinden-

voetbal en bocce. Deze specifieke takken van sport zijn 

(nog) niet organisatorisch geïntegreerd bij een reguliere 

sportbond. De sportbond verzorgt voor deze takken van 

sport wedstrijdaanbod, (recreatieve) competities, kam-

pioenschappen en diverse sportstimuleringsactiviteiten. 

Daarnaast worden topsporters, individueel en als team, 

uitgezonden naar internationale toernooien en wedstrij-

den en verzorgt de sportbond de voorbereiding daarop. 

Iedereen krijgt daarmee op zijn of haar niveau een pas-

send sportaanbod. Het doel is dat mensen met een han-

dicap 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 Gehandicapten-

sport Nederland heeft in 2017 een wijziging ondergaan. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni is de heer 

R. Wille afgetreden als secretaris van het bestuur. Tijdens 

dezelfde vergadering zijn de heer E. ter Steege en de heer 

J. Bartels benoemd voor een nieuwe bestuurstermijn. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in december is 

mevrouw I. Claringbould benoemd voor een nieuwe be-

stuurstermijn.

In 2017 heeft het bestuur de tweejaarlijkse bestuurseva-

luatie uitgevoerd.

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 

taken 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 met de 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 2017

Ledenservice 
De serviceverlening aan de leden en de verenigingen is al 

enkele jaren een speerpunt van het beleid. Het bondsbu-

reau heeft zich ook dit jaar ingespannen om een goede 

telefonische bereikbaarheid te realiseren en de informa-

tievoorziening aan de bellers te professionaliseren. De e-

mailafhandeling is verder geoptimaliseerd en de nieuwe 

website is voorzien van uitgebreide en goed vindbare 

informatie. 

Ledenonderzoek
Gehandicaptensport Nederland houdt periodiek een  

ledenonderzoek naar de tevredenheid over de dienstver-

lening en actuele trends en thema’s. Het enquêtemiddel 

is een beproefde manier om een beeld te krijgen wat er 

leeft binnen de vereniging.

In 2017 waren dit de belangrijkste conclusies vanuit het 

onderzoek:

•  Er wordt veel waarde gehecht aan het verzekerings-

pakket van Gehandicaptensport Nederland 

• Er is behoefte aan het bijscholen van vrijwilligers

•  De nieuwsbrief is een belangrijk medium om de achter- 

ban te informeren

De leden hebben een positief beeld over de gehandicapten- 

sport in Nederland en weten Gehandicaptensport Ne-

derland te vinden bij specifieke vraagstukken binnen de 

vereniging. 

Ledenopgave
In 2017 is de norm van < 10% foutmarge in de ledengege-

vens gecontinueerd. Deze norm is een voorwaarde voor 

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

de verenigingen heeft gebruik gemaakt van de online le-

dentool die in samenwerking met Bondcenter is geïmple-

menteerd. 

Totaal aantal lidorganisaties 192 – nieuw in 2017:

Polar Bears Dordrecht

Stichting Lucht door Water

Mavericks Nijmegen

Stichting Special Needs Nederland

Preventie ongewenst gedrag 
In 2017 is Gehandicaptensport Nederland haar vereni-

gingen onverminderd blijven informeren over de ver-

antwoordelijkheid die zij hebben bij de aanstelling van 

personen die een functie hebben binnen de vereniging. 

Gehandicaptensport Nederland raadt haar verenigingen 

aan ten minste het volgende te regelen:

•  Check referenties. 

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

•   Maak de gedragsregels bekend en laat de werkne-

mer/ vrijwilliger zich hier contractueel aan conforme-

ren. 

•   Meld vrijwilligers/begeleiders aan in het ledenadmi-

nistratiesysteem of laat de vrijwilliger/begeleider een 

verklaring ondertekenen, waarmee hij/zij zich ver-

plicht zich te (mede-)onderwerpen aan de statuten, 

reglementen en besluiten van de bond en zijn orga-

nen, waaronder met name is begrepen de tuchtrecht-

spraak. 

•   Bekijk de pagina over Preventie Seksuele Intimidatie 

van NOC*NSF; https://sport.nl/voorclubs/seksueel-

grensoverschrijdend-gedrag.
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Juridische Helpdesk
In 2017 hebben enkele lidorganisaties gebruik gemaakt 

van de juridische helpdesk. Leden kunnen via een help-

deskfunctie juridische vragen voorleggen aan de spe-

cialisten van DAS. De gratis dienstverlening bestaat uit 

eerstelijns advies. 

Duurzaamheid
Verenigingen van Gehandicaptensport Nederland staan 

midden in de samenleving. Daarmee zijn thema’s die 

spelen in de samenleving ook relevant voor de ontwik-

keling van het aangepast sporten, de verenigingen en 

Gehandicaptensport Nederland. Daarnaast zien overhe-

den sportverenigingen meer en meer als hulpmiddel bij 

het oplossen van maatschappelijke problemen. Er is in 

toenemende mate aandacht voor thema’s die betrekking 

hebben op mens en milieu, waaronder duurzaamheid. 

Dankzij strakkere wet- en regelgeving over energiebespa-

ring en de groei van het aantal (nieuwe) subsidievormen 

en financieringsmogelijkheden worden clubs uitgedaagd 

om initiatieven te ontplooien om hun maatschappelijke 

rol en functie te vervullen of te vergroten. De Subsidie-

regeling Energiebesparing en duurzame energie sportac-

commodaties, vervanger van de Ecotaks, is van kracht 

sinds januari 2016 en is ten behoeve van energiebespa-

ring of het opwekken van duurzame energie voor sport-

accommodaties. Vanuit Gehandicaptensport Nederland 

worden verenigingen op de hoogte gehouden van de di-

verse ontwikkelingen en wanneer mogelijk geadviseerd.

Themadag 2017
Op zaterdag 1 april 2017 vond voor de tweede keer de 

themadag van Gehandicaptensport Nederland plaats. Het 

thema van dit jaar was ‘Trends & Ontwikkelingen’. Tot de 

deelnemers behoorden vrijwilligers en professionals die 

werkzaam zijn binnen het aangepast sporten, gemeen-

ten, sportservicebureaus en diverse sportgerelateerde 

organisaties.

Centraal tijdens de themadag stond kennisdeling. Ken-

nis die nodig is om het aangepast sporten met elkaar 

naar een nog hoger niveau te brengen. In de ochtend 

werd tijdens een plenaire sessie aandacht besteed aan 

hoe de gehandicaptensport in Nederland momenteel 

georganiseerd is. Hierna werden deelnemers via diverse 

workshops geïnspireerd en uitgedaagd te kijken naar het 

beleid van hun eigen organisatie/vereniging en de werk-

wijze met specifieke doelgroepen. Al met al een succes-

volle dag die de deelnemers hebben beoordeeld met een 

8,8!

Themadag 2017

“�Ik�ben�zeer�tevreden�over�de�organisatie�van�
A�tot�Z”.

“�Inhoud�gevolgde�workshops�TOP”.

“�Super,� dat� zo’n� dag� wordt� aangeboden� zon-
der�dat�het�meteen�honderden�euro’s�kost!�Ik�
zou�er�graag�een�volledige�dag�voor�ingepland�
zien�zodat�er�meer�tijd�is�om�dieper�op�de�work-
shopthema’s�in�te�gaan”.
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Sporten van Gehandicaptensport 
Nederland
Gehandicaptensport Nederland richt zich primair op de 

organisatie van sport- en beweegactiviteiten in de eigen 

takken van sport. Vanuit de organisatorische verantwoor-

delijkheid voor boccia, bocce, rolstoelrugby, goalball, 

para icehockey, blindenvoetbal en showdown zijn in 2017 

meer dan 70 competitie- en eventdagen georganiseerd. 

Op verenigingsniveau werden meer dan veertig verschil-

lende takken van sport en beweegactiviteiten aangebo-

den aan mensen met een handicap en vinden wekelijks 

honderden activiteiten plaats. 

Gehandicaptensport Nederland werkte in 2017 met een 

groot aantal organisaties samen die zich direct of indirect 

met gehandicaptensport bezig houden zoals NOC*NSF, 

het stimuleringsprogramma Grenzeloos Actief, Special 

Heroes, Special Olympics en de Nationale Sportweek en 

Uniek Sporten dat door het Fonds Gehandicaptensport is 

ontwikkeld. 

Een grote groep sporters hebben vanuit Gehandicap-

tensport Nederland in 2017 aan internationale evene-

menten deelgenomen. Naast de deelname van Boccia 

TeamNL aan toernooien in Portugal, de Verenigde Staten 

en Spanje waren er ook uitzendingen naar Moldavië (EK 

goalball heren), Duitsland (Bernd Best toernooi en EK rol-

stoelrugby) en Zweden (WK showdown). 

De stimuleringsprojecten die zich richten op jeugdige 

sporters met een handicap, zoals Junior Boccia en Junior 

Goalball, zijn in 2017 succesvol voortgezet. 

Bocce
Bocce is een mikspel voor mensen met een verstandelijke 

handicap. Gehandicaptensport Nederland wil bocce laten 

uitgroeien tot een landelijk dekkende sport die waar mo-

gelijk inclusief beoefend kan worden. 

In 2017 zijn er diverse sportaanbieders bijgekomen met 

de sport bocce op de activiteitenkalender. Voor nieuwe 

verenigingen is een starterspakket ontwikkeld waarmee 

bocce gemakkelijk kan worden opgestart. In samenwer-

king met CIOS Heerenveen zijn er gedurende het jaar 

meer dan dertig bocceclinics gegeven aan zorginstellin-

gen en sportaanbieders .

Op 4 november 2017 heeft het eerste Open Nederlands 

Kampioenschap(ONK) bocce plaatsgevonden. Het NK, 

waaraan enkele tientallen sporters met een verstande-

lijke beperking hebben deelgenomen, werd gehouden 

tijdens de Regionale Spelen van Special Olympics in Al-

mere. In 2017 zijn  verkennende gesprekken gevoerd tus-

sen Gehandicaptensport Nederland en de Jeu de boules 

bond over mogelijke samenwerking. In 2017 zijn reeds 

enkele succesvolle clinics georganiseerd bij jeu de bou-

les verenigingen. 

Goalball
Er hebben in het seizoen 2016/2017 dertien teams deelge-

nomen aan de Nationale Goalballcompetitie. De competi-

tie was op basis van sterkte verdeeld over twee klassen. 

In de A-klasse heeft Waalwijk 1 de competitie gewonnen. 

De tweede plaats was voor Hercules 2 uit Utrecht en de 

derde plek ging naar De Pont/Haag 01. De B-klasse werd 
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gewonnen door De Pont/Haag ’88. Na afloop van het 

seizoen is er een verenigings- en een officialdag georga-

niseerd. In het jaar 2017 heeft er géén Nationaal Kampi-

oenschap Goalball plaatsgevonden. 

In 2017 is Gehandicaptensport Nederland doorgegaan 

met het betrekken van jeugdige sporters met een visuele 

beperking bij de sport goalball. Zo zijn er vaste trainings-

dagen georganiseerd bij Bartimeus Zeist voor de jeugd.

Het nationale herenteam Goalball heeft in september 

2017 deelgenomen aan het EK Goalball voor C-landen. 

Dit EK vond plaats in Moldavië. De heren strandden op 

het EK in de kwartfinale, waardoor zij de promotie naar de 

B-categorie net misliepen. Meer informatie over goalball 

is te lezen op: www.goalball.nl. 

Para ice hockey 
In 2017 heeft Gehandicaptensport Nederland samen met 

de verenigingen Amstel Tijgers uit Amsterdam en Polar 

Bears uit Dordrecht ingezet op de doorontwikkeling van 

de breedtesport met name door het organiseren van ver-

schillende instuifdagen. De positieve inspanningen om 

meer mensen met een beperking te betrekken bij de sport 

heeft de Amstel Tijgers een nominatie voor de Amster-

damse Pluim 2017 opgeleverd.

In 2017 heeft Gehandicaptensport Nederland gebruik ge-

maakt van de sportstimuleringsmiddelen vanuit het IPC 

en de Agitos Foundation. Met de middelen die ten be-

hoeve van de doorontwikkeling van het para ice hockey 

in Nederland beschikbaar zijn gesteld zijn nieuwe sport-

materialen aangeschaft. Het doel is om  - met de inzet 

van deze sportmaterialen - meer ijshockeyverenigingen 

te stimuleren om een para ice hockey afdeling op te star-

ten. Meer informatie over para ice hockey is te lezen op: 

www.paraicehockey.nl.

Boccia
Aan de bocciacompetitie hebben in 2017 in totaal meer 

dan 200 sporters deelgenomen. Naast de vaste groep 

sporters die in de diverse Paralympische klassen en Open 

klasse aan de wedstrijdagen mee hebben gedaan waren 

Goalball

Para ice hockey
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er ook veel nieuwe sporters die tijdens één van de dagen 

kennis hebben gemaakt. Voor de bocciascheidsrechters 

is een bijscholing georganiseerd.

Op 2 december vond in sporthal ‘MFC De Kreek’ in Kerk-

driel het Open Nederlands kampioenschap boccia plaats. 

Net als in eerdere jaren stond het ONK open voor deel-

nemers uit het buitenland. De beste Nederlandse spor-

ters in de verschillende klassen mochten zich Nederlands 

kampioen 2017 noemen. Aan het ONK namen ditmaal 

meer dan vijftig sporters deel. Barend Drost (Only Friends 

Amsterdam) wist zijn titel in de BC1 klasse te prolonge-

ren. De BC2 klasse werd gewonnen door Judith Bulthuis 

voor Bernd Meints (ASV Vizier). Suha Aydin van De Pont 

Rotterdam legde beslag op de titel in de BC3 klasse. In 

de BC4 klasse was de winst voor Rick den Hollander (De 

Pont). Chantal van Engelen (Gooi) was de sterkste in de 

BC5 klasse. Het goud in de Open klasse van het ONK werd 

gewonnen door Stefan Roembeek van ASV Vizier uit Be-

neden-Leeuwen. 

In mei 2017 heeft een afvaardiging van Gehandicap-

tensport Nederland in Hong Kong deelgenomen aan de 

tweejaarlijkse assembly van BisFed, de internationale 

bocciaorganisatie. 

Junior Boccia, het jeugdstimuleringsproject dat Gehan-

dicaptensport Nederland al enkele jaren organiseert is 

succesvol uitgevoerd. Naast het jaarlijks Nederlands 

Jeugdkampioenschap boccia werden er gedurende het 

jaar ook diverse trainingen en clinics voor jeugdige spor-

ters gehouden.

Vanaf 1 augustus 2017 wordt Gehandicaptensport Neder-

land bij het werven en ontwikkelen van jeugdige boccia 

sporters ondersteund door de Johan Cruyff Foundation. 

Het project richt zich met name op het bereiken van de 

schooljeugd zowel binnen het speciaal- als het regulier 

onderwijs en het helpen van talenten in hun ontwikkeling 

richting de topsport.

Het programma van de nationale selectie heeft zich in 

2017 sterk ontwikkeld. Het begeleidingsteam is in 2017 

deels vernieuwd en uitgebreid met een extra coach. In 

december is een start gemaakt met de overgang naar het 

Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Amster-

dam. Hier kan nog meer gebruik gemaakt worden van 

specialistische begeleiding, door bijvoorbeeld fysiothe-

rapeuten en een fysiek trainer.

Boccia TeamNL heeft ook qua resultaten in 2017 voort-

gebouwd op de successen van Rio 2016. Met name in de 

teamcompetities werd goed gepresteerd. Met een bron-

zen medaille op de Regio Open in Spanje en op het EK in 

Portugal, en twee zilveren medailles op World Open toer-

nooien maakte het team een sprong op de wereldranglijst 

van plek twaalf naar plek vijf. Individueel behaalde Daniel 

Perez (BC1) een zilveren medaille en drie vierde plaatsen. 

Bernd Meints (BC2) was met een bronzen èn zilveren me-

daille de meest succesvolle individuele sporter.

BocciaBoccia



Showdown
In het seizoen 2016/2017 deden er 80 deelnemers mee 

aan de nationale showdowncompetitie. De sporters 

namen deel in vier verschillende klassen, die op basis van 

speelsterkte waren ingedeeld. In de Hoofdklasse werd 

Leander Sachs kampioen. De tweede plek ging naar Jack 

van Oosterhout en de derde plek was voor Enes Sahin. 

Net als in voorgaande jaren werd voor de showdowncom-

petitie gebruik gemaakt van de wedstrijdaccommodatie 

van ASSV in Amsterdam. Het Nationaal Kampioenschap 

vond op zaterdag 10 juni 2017 plaats te Amsterdam. Bij 

de mannen werd Leander Sachs Nederlands kampioen, 

bij de vrouwen prolongeerde Nicky Corstanje haar titel.

In oktober 2017 werd het WK Showdown in Stock-

holm(Zweden) georganiseerd. Aan dit internationale 

toernooi deed Nicky Corstanje als enige afgevaardigde 

uit Nederland mee. Zij bereikte op het WK een verdien-

stelijke vierde plaats. Alle informatie over showdown is 

te lezen op de website: www.showdown.nl.
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Rolstoelrugby
2017 was voor het rolstoelrugby een bijzonder jaar. Na 

enkele jaren van afwezigheid nam Nederland weer met 

een nationaal rolstoelrugbyteam deel aan een Europees 

kampioenschap. Op het EK voor C-landen in Grosswald-

stadt in Duitsland wist Nederland met een jong team 

beslag te leggen op de eerste plaats en dwong daarmee 

promotie naar de B-categorie van het EK af.

Aan de competitie rolstoelrugby namen in 2017 zes teams 

deel. Het NK rolstoelrugby werd op 15 en 16 oktober ge-

speeld in de Apollo sporthal in Almere. De Amsterdam 

Terminators wisten in een spannende finale tegen Gro-

ningen hun titel uit 2016 te prolongeren. 

Rolstoelrugby

Showdown
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Sponsoring
Sponsoring was in 2017 een van de focuspunten. In de 

wetenschap, dat het Nederlands Boccia Team zich wil 

gaan kwalificeren voor Tokyo 2020, is ingezet op de 

werving van een nieuwe sponsor. Dit is succesvol geble-

ken. Door middel van een innovatieve sponsorpropositie 

waarin NOC*NSF en 27 andere sportbonden in Neder-

land (met uitzondering van de KNVB) samenwerken is 

het gelukt om de nationale teams van de Olympische en 

Paralympische disciplines onder te brengen bij een nieuw 

sponsorconcept; TeamNL. Hieraan zijn diverse commer-

ciële partners verbonden en daarmee is een substantieel 

bedrag van het gewenste sponsorbedrag gedekt voor de 

komende 6 jaar. 

Fondsenwerving
Met de steun van particuliere- en vermogensfondsen is 

het in 2017 weer gelukt om projecten en activiteiten van 

Gehandicaptensport Nederland mogelijk te maken. In-

komsten uit fondsenwerving zijn essentieel en daar wordt 

hard aan gewerkt. Over het geheel genomen zijn de in-

Fondsenwerving, sponsoring, marketing 
en communicatie

In 2017 is de communicatiestrategie verder doorontwik-

keld waarbij het uitgangspunt is dat Gehandicapten-

sport Nederland flexibel is in het inzetten van diverse 

communicatiemiddelen. Door de snelle technologische 

ontwikkelingen op het gebied van communicatie moet 

de organisatie snel kunnen schakelen. Flexibiliteit is ge-

wenst waarbij het middel ondergeschikt is aan de bood-

schap. De content staat altijd centraal. De website heeft 

een extra vernieuwingsslag ondergaan met als belangrijk-

ste uitgangspunten eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. 

De website is in 2016 succesvol live gegaan en in 2017 

doorontwikkeld.

Website > 25.000 unieke bezoekers

Nieuwsbrief 800 inschrijvingen

Facebook  Gemiddeld 60.000 organisch bereik per 

bericht per maand

Twitter  Gemiddeld 27.00 tweetweergaven per 

maand

BocciaGoalball



Jaarverslag Vereniging Gehandicaptensport Nederland 2017 13

komsten vanuit fondsenwerving in 2017 stabiel gebleven, 

met uitzondering van de altijd onvoorspelbare inkomsten 

uit nalatenschappen.

Naast particuliere fondsen heeft Gehandicaptensport Ne-

derland voor haar activiteiten ook ondersteuning gekre-

gen vanuit Fonds Gehandicaptensport. 

Antidopingbeleid

In 2017 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. Ook worden sporters ondersteund bij de aanvraag 

voor dispensatie voor het gebruik van bepaalde genees-

middelen. Juist omdat gehandicapte topsporters veelvul-

dig 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. De opleiding sportleider 3 voor 

mensen met een handicap is sporttakoverstijgend en 

wordt uitgezet in het middelbaar beroepsonderwijs.  

De opleiding leert de cursist leiding te geven aan sport- en 

beweeggroepen voor mensen met een lichamelijke, zin-

tuiglijke en / of verstandelijke handicap. Er is sprake van 

competentiegericht opleiden waarbij de praktijk centraal 

staat. De opleiding voldoet aan de richtlijnen KSS 2012. 

De opleiding is in 2017 door negen onderwijsinstellingen 

georganiseerd. In 2017 zijn er 95 diploma’s uitgereikt.

De Toetsingscommissie bestaat uit de volgende leden; 

De heer B. Geenen. Mevr. N. Voogt, mevr. J. Davio en 

mevr. W. Smits. Er hebben gedurende het jaar geen wijzi-

gingen plaatsgevonden in de samenstelling van de Toet-

singscommissie. 

Rolstoelrugby
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Bocce Special Olympics Regionale Spelen Almere 2017

Showdown
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 2
Utrecht 17-04-2018

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, para icehockey, 
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 2017 een wijziging ondergaan. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering in juni is de heer R. Wille afgetreden als secretaris van het bestuur. Tijdens dezelfde vergadering 
zijn de heer E. ter Steege en de heer J. Bartels benoemd voor een nieuwe bestuurstermijn. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in december is mevrouw I. Claringbould benoemd voor een nieuwe bestuurstermijn.
Eind 2017 bestaat het bestuur van de sportbond uit Mevrouw H. Suvaal (voorzitter), de heer J. Bartels (penningmeester),
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 2018 is als volgt vastgesteld:

Totale baten : 624.420,00€    
Besteding aan sport en bewegen : 455.265,00€    
Organisatielasten : 168.927,00€    
Batig saldo : 228,00€  

De belangrijkste geldverstrekkers hebben hun bijdragen voor 2018 toegezegd. Mocht de hoogte van deze bijdragen voor
2018 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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BALANS PER 31 DECEMBER

Activa
Na voorstel resultaatsbestemming € € € €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA 1
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.410 0

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren 8.538 14.141
Overige vorderingen en overlopende activa 2 68.698 66.035

77.236 80.176

Liquide middelen 3 345.287 307.100

Totaal 423.933 387.276

Passiva

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves 4 267.504 243.402
Bestemmingsreserves 5 65.000 65.000
Bestemmingsfondsen 6 30.585 22.585

363.089 330.987

VOORZIENINGEN 7 4.588 4.254

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 6.936 10.881
Belastingen en premies sociale lasten 8 10.499 260
Overige schulden en overlopende passiva 9 38.822 40.895

56.256 52.035

Totaal 423.933 387.276

20162017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
Baten 2017 2017 2016

€ € €

Fondsen 10 50.000 65.000 50.000
Contributies en Spelerskaarten 11 93.000 87.724 93.633
Overige inkomsten 12 156.000 232.042 148.242
Bijdragen bestedingsplan 13 255.167 270.722 205.038

554.167 655.487 496.912

Lasten

ORGANISATIE
Personeel 14 81.185 73.314 67.858
Huisvesting en inrichting 15 18.000 20.967 17.951
Organisatie 16 79.250 89.508 85.122
Marketing en communicatie 17 7.000 13.495 9.621

185.435 197.284 180.552

ACTIVITEITEN
Sport en bewegen 18 368.460 426.102 303.215

368.460 426.102 303.215

Totaal lasten 553.895 623.386 483.767

Saldo van baten en lasten 272 32.102 13.146

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:
Bestemmingsfondsen 8.000 0
Bestemmingsreserves 0 0
Overige reserves 24.102 13.146
Resultaatbestemming 32.102 13.146

VERWERKING VAN HET RESULTAAT

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 sluit met een positief saldo van € 32.102. Hier van is €8.000 gealloceerd
aan het bestemmingsfonds Boccia. Het overige saldo ad € 24.102 is  toegevoegd aan de overige reserves.
Na verwerking van het resultaat en de allocatie van bestemmingsreserves bedragen de overige reserves € 267.504 positief.
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BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen de rekening en de begroting van 2017 geeft het volgende beeld:

Realisatie Begroting Verschil t.o.v. begroting
2017 2017 Voordelig Nadelig

BATEN € € € €

ORGANISATIE

Fondsen 65.000 50.000 15.000
Contributies en Spelerskaarten 87.724 93.000 5.276

ACTIVITEITEN
Bijdragen bestedingsplan 270.722 255.167 15.555
Overige inkomsten 232.042 156.000 76.042
Totaal baten 655.487 554.167 106.597 5.276

LASTEN

ORGANISATIE
Personeel 73.314 81.185 7.871
Huisvesting en inrichting 20.967 18.000 2.967
Organisatie 89.508 79.250 10.258

ACTIVITEITEN
Marketing en communicatie 13.495 7.000 6.495
Sport en bewegen 426.102 368.460 57.642

Totaal lasten 623.386 553.895 7.871 77.362
  

Verschil: 31.830

De belangrijkste afwijkingen van de resultaten 2017 ten opzichte van de begroting aan de batenkant zijn onstaan door:

Organisatie

De opbrengsten vanuit fondsen zijn hoger doordat gedurende 2017 enkele (nieuwe) projecten extra ondersteuning 
hebben gekregen vanuit fondsen. De opbrengsten vanuit contributies zijn gedaald doordat het aantal aangesloten
sporters is gedaald.

Activiteiten

De hogere inkomsten vanuit bijdragen NOC*NSF hebben betrekking op het topsportprogramma rolstoelrugby.

De belangrijkste afwijkingen van de resultaten 2017 en de begroting aan de lastenkant zijn onstaan door:

Organisatie

De personeelskosten algemeen zijn lager dan begroot omdat in de loop van het jaar meer personeelskosten zijn doorbelast 
naar nieuwe projecten. De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot omdat er tijdelijk extra opslagruimte is gehuurd. De 
organisatiekosten zijn hoger dan begroot door hogere advies- en accountantskosten en een verschuiving t.a.v. (inter)nationale
contributies.

Activiteiten

Gedurende het jaar is het besluit genomen om een extra investering te doen op marketing/communicatie. Verder zijn er
in de loop van 2017 zijn extra subsidiegelden ter beschikking gesteld voor het topsportprogramma rolstoelrugby.
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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 2017 dient aan de Sportagenda 2017+ te worden voldaan.

De in 2017 ontvangen bevoorschottingen van NOC*NSF zijn in 2018 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 20 februari 2018 de bijdrage Sportagendagelden voor 2017 toegezegd.
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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 2017 is als volgt 
te specificeren:

Werkelijk Begroot
Personeel: 2017 percentage 2017 percentage

€ €

Sport en bewegen 194.998 73 189.835 70
Algemeen 73.314 27 81.185 30

268.312 100 271.020 100

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 2017 5 medewerkers. Daarvan is er één in maart 2017 gestart. Dit contract was initieel 
voor 0,84 fte en per half juli voor 1 fte. Een lopend contract van 0,84 is per februari 2017 omgezet naar 1 fte.
Per september lopen er twee stagiaires stage op het bondsbureau. Deze zijn niet meegenomen in de fte berekening.
Het gemiddeld aantal fte bedraagt in 2017: 4,6 (2016: 3,4)

Directiesalaris
De directie is in loondienst van Vereniging Gehandicaptensport Nederland.
De salarissen worden jaarlijks geindexeerd conform de indexering van de CAO sport.
In 2017 bestond de directie uit 1,0 fte en werd een bedrag van €69.965 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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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 10
Utrecht 17-04-2018

TOELICHTING BALANS

31-12-2017 31-12-2016
€

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1

Boekwaarde 1 januari 0 0
Aanschaf computer 1.692 0
Afwaardering 0 0

1.692 0
Af: afschrijvingen 282 0

Boekwaarde 31 december 1.410 0

Aanschafwaarde 31 december 15.135 15.135

Overige vorderingen en overlopende activa 2

Stichting Fonds Gehandicaptensport 4.000 25.000
Te ontvangen sponsoring 25.000 0
Te ontvangen rente 26 427
Overige te ontvangen bedragen 35.051 38.097
Vooruitbetalingen 4.621 2.511

68.698 66.035

Liquide middelen 3
Rabobank 338.269 299.877
ING Bank 7.018 7.222

345.287 307.100

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 11
Utrecht 17-04-2018

TOELICHTING BALANS

31-12-2017 31-12-2016
EIGEN VERMOGEN € €

Overige reserves 4
Stand 1 januari 243.402 229.706
Vrijval doelgiften/bestemmingsfondsen -8.000 550
Toevoeging vanuit de staat van baten en lasten 32.102 13.146

Stand 31 december 267.504 243.402

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 2017 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
01-01-2017 2017 2017 31-12-2017

€ € € €

Blindenvoetbal 5.556 0 0 5.556
Showdown 10.225 0 0 10.225
Boccia 2.197 8.000 0 10.197
Doelgiften specifiek 17.978 8.000 0 25.978

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 een deel van de bestemming (€2.197) ruimer gesteld, maar specifiek te besteden aan
deze tak van sport. Het overige deel betreft een overschot aan NOC*NSF bijdrage in 2017, welke in 2018 besteed mag worden.

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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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 12
Utrecht 17-04-2018

TOELICHTING BALANS

31-12-2017 31-12-2016
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 30.585 22.585

31-12-2017 31-12-2016
KORTLOPENDE SCHULDEN € €

Voorzieningen 7
Voorziening jubileumuitkeringen 4.588 4.254

Belastingen en premies sociale lasten 8
Loonheffing 0 0
BTW 10.499 0
Af te dragen pensioenpremies 0 260

10.499 260

Overige schulden en overlopende passiva 9

Diverse te betalen en vooruitontvangen bedragen

Te betalen vakantiegelden/vakantieuren 16.520 13.223
Vooruitontvangen subsidies 7.800 3.950
Vooruitontvangen bedragen 5.841 5.626
Terug te betalen subsidies 851 0
Overige te betalen kosten 7.809 18.096

38.822 40.895

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN

Hieronder vallen de verplichtingen ingevolge het huurcontract van het adres Orteliuslaan 1041 te Utrecht.
In dit contract zijn huur- en servicekosten voor 3 werkplekken en een ontmoetingsplek inbegrepen.
Het jaarbedrag van deze verplichting bedraagt €15.875. De looptijd hiervan is tot en met oktober 2019.

Voor de leaseauto bedraagt de financiële verplichting € 8.860 per jaar. De looptijd hiervan is tot en met augustus 2018.

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 2018.

Fonds Gehandicaptensport heeft € 65.000 toegezegd voor 2018.
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 13
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    TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
Baten 2017 2017 2016

€ € €
ORGANISATIE

Fondsen 10
Stichting Fonds Gehandicaptensport 50.000 65.000 50.000

50.000 65.000 50.000

Contributies en Spelerskaarten
Contributies en Spelerskaarten 11 93.000 87.724 93.633

93.000 87.724 93.633

Overige inkomsten 12
Giften 0 16.263 19.506
Interest 0 26 427
Bijdragen deelnemers algemeen 9.800 21.040 15.251
Opbrengsten sponsoring 0 57.977 0
Overige bijdragen 116.200 55.186 48.895
Fondsen werving overig 30.000 81.551 64.162

156.000 232.042 148.242

ACTIVITEITEN

Bijdragen bestedingsplan 13
Sport en bewegen 145.945 161.500 115.473
Organisatie 109.222 109.222 89.565

255.167 270.722 205.038

NOC*NSF

Sport en bewegen
Topsportprogramma Boccia 145.000 145.000 86.421
Basisbijdrage sportparticipatie 0 0 19.657
Organisatie scholingen 945 0 0
Topsportprogramma Rolstoelrugby 0 15.000 0
Classificatie 0 1.500 1.595
Maatwerkfinanciering PS 0 0 7.800

145.945 161.500 115.473

Organisatie
Algemeen functioneren 109.222 109.222 89.565
Overig 0 0 0

109.222 109.222 89.565



Jaarverslag Vereniging Gehandicaptensport Nederland 201728

Vereniging Gehandicaptensport Nederland 14
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    TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
Lasten 2017 2017 2016

€ € €
ORGANISATIE

Personeel 14

Loonkosten 211.670 212.242 160.962
Sociale lasten 30.850 30.924 25.609
Pensioenkosten 20.000 16.948 11.316
Overige personeelskosten 8.500 8.198 5.366

271.020 268.312 203.253

Sport en bewegen 189.835 194.998 135.395
Algemeen 81.185 73.314 67.858

271.020 268.312 203.253
Af: doorbelasting activiteiten -189.835 -194.998 -135.395

81.185 73.314 67.858

Huisvesting 15

Huisvesting 18.000 20.967 17.951
Afschrijving inventaris 0 0 0

18.000 20.967 17.951

Organisatie 16

Verzekeringen 23.000 23.138 20.214
Leden- en financiële administratie 17.000 16.698 16.698
Accountant 10.000 12.269 11.453
Afschrijvingen 0 1.178 0
Reis en verblijf 11.500 8.686 15.427
Overige adviseurs 0 2.975 2.117
Bestuur 4.000 2.195 2.513
Commissies 1.000 0 0
Kantoorkosten 4.000 4.884 3.661
Contributies (inter)nationale organisaties 2.000 8.457 6.884
Algemene ledenvergadering 1.000 266 228
Bank 750 1.127 703
Overige kosten 5.000 7.634 5.224

79.250 89.508 85.122

ACTIVITEITEN

Marketing en communicatie 17

Communicatiebeleid 5.000 8.316 3.011
Website 2.000 5.179 6.610

7.000 13.495 9.621
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 15
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    TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
2017 2017 2016

€ € €
Sport en bewegen 18

Sport en bewegen 368.460 426.102 303.215
368.460 426.102 303.215

Sport en bewegen
Personeel 189.835 194.998 135.395
Werkplannen topsport 109.125 151.020 93.779
Werkplannen breedtesport 33.500 63.447 47.895
Regionale sportstimulering 3.000 1.281 8.740
Organisatie scholingen 25.000 12.275 13.142
Themadag 6.000 1.822 4.264
Classificatie 2.000 1.259 0

368.460 426.102 303.215

De activiteiten bij Sport en Bewegen zijn kerntaken van de vereniging. De programma's worden veelal met projectgeld 
gefinancieerd.
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 16
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De directie,

T. Engelaar

Het bestuur,

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

I.E.C. Claringbould E.D. ter Steege
Bestuurslid Bestuurslid
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OVERIGE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen voortgedaan na balansdatum.
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OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING
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Utrecht 17-04-2018

BIJLAGE

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten.

KASSTROOMOVERZICHT

2017 2016
€ € € €

Saldo van baten en lasten 32.102 13.146
Mutaties voorzieningen 334 1.192
Afschrijvingen 282 0

Cash flow 32.717 14.338

Mutaties vorderingen 2.940 -13.204
Mutaties schulden 4.221 16.459
Mutaties werkkapitaal 7.161 3.255
Kasstroom uit operationele activiteiten 39.879 17.593

Investeringen in materiële vaste activa 1.692 0
Afwaardering materiële vaste activa 0 0
Kasstroom uit investeringssactiviteiten 1.692 0

Netto-kasstroom (mutatie liquide middelen) 38.187 17.593

Beginstand liquide middelen 307.100 289.507

Eindstand liquide middelen 345.287 307.100
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Goalball
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Controleverklaring
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Goud –  Rolstoelrugby, Team, EK-C Duitsland 

Zilver – Boccia, Team BC1/BC2, World Open VS

Zilver – Boccia, Team BC1/BC2, World Open Spanje

Zilver – Boccia, Bernd Meints, World Open VS

Zilver – Boccia, Daniel Perez, World Open VS

Brons – Boccia, Team BC1/BC2, EK Portugal

Brons – Boccia, Team BC1/BC2, Regio Open Spanje

Brons – Boccia, Bernd Meins, Regio Open Spanje

Medaille overzicht 2017

De volgende personen ontvingen een 

Bondspenning:

•  Mevrouw Jacobs - Elbers en de heer Jacobs 

(boccia)

Bondsonderscheiding
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Er zijn in 2017 vijf werknemers in dienst van de sportbond (totaal gemiddeld 4,55 fte). 

Personele organisatie

Bestuur
Mevrouw H. Suvaal  

Voorzitter

De heer J. Bartels 

Penningmeester 

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:

Ilse Schaffers, Bart Weerdenburg en Wiebke Wilting

Opmaak:

Birgit Schrama

Colofon

Vereniging Gehandicaptensport Nederland

Orteliuslaan 1041

3528 BE Utrecht 

T  030 30 778 90

E info@gehandicaptensport.nl 

W  www.gehandicaptensport.nl

Kvk nr. 30178057
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