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Een groot aantal lidverenigingen van Gehandicaptensport 
Nederland organiseren sport- en spelactiviteiten voor 
mensen met een verstandelijke handicap.
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2018 was voor de sportbond Gehandicaptensport Neder-

land een jaar van expansie. Vele activiteiten zowel voor 

de breedtesport als voor de topsport zijn ontplooid. Pro-

jecten zoals bijvoorbeeld talentontwikkeling goalball en 

Zichtbaar Sportief zijn gestart en een aantal projecten 

zoals sportstimulering bocce, MATP en talentontwikke-

ling boccia is verder uitgebreid. Gehandicaptensport Ne-

derland heeft in 2018 de samenwerking met sponsoren 

en fondsen kunnen uitbreiden waardoor nieuwe ambi-

tieuze projecten konden worden opgezet. GSN is dank-

baar voor het vertrouwen dat in de doelstellingen en het 

werk van de sportbond door zoveel verschillende partijen 

wordt gesteld.

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft 

het kabinet middels een breed gedragen Sportakkoord 

een krachtige impuls willen geven aan sport en bewegen. 

Het wil tevens de kracht van sport optimaal benutten als 

middel om de samenleving te verbinden en te versterken. 

Eén van de onderliggende ambities van het Sportakkoord 

is dat iedereen – ongeacht iemands leeftijd, fysieke of 

mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele ge-

aardheid of sociale positie – een leven lang plezier kan 

beleven aan sport. Inclusief sporten en bewegen is hier-

bij een kernbegrip. Het Nationaal Sportakkoord zal met 

name op lokaal niveau moeten worden opgevolgd door 

Lokale Sportakkoorden. Zij moeten gaan zorgen voor 

een effectieve verbinding tussen alle regionale en lokale 

partijen. Het is voor de lidorganisaties van GSN zaak de 

komende jaren bij die richting aansluiting te houden.

Gehandicaptensport Nederland heeft zich in 2018 weer 

ingezet om samen met haar lidorganisaties zoveel mo-

gelijk mensen met een beperking te helpen om van sport 

te genieten. Sporters van GSN hebben deelgenomen 

aan allerlei activiteiten, van een wekelijks laagdrempe-

lig zwemuurtje tot aan wedstrijden, de Nationale Spelen 

van Special Olympics of Europese en Wereldkampioen-

schappen. Al deze deelnames zijn alleen mogelijk met 

de ondersteuning van een groot aantal vrijwilligers. Dui-

zenden mensen zetten zich jaarlijks in voor de clubs van 

Gehandicaptensport Nederland. De sportbond maakte 

hiervan ook in 2018 zeer dankbaar gebruik. Veel van de 

activiteiten van GSN waren gericht op het bedienen van 

de vrijwilligers in de wetenschap dat de kwaliteit van het 

vrijwilligerswerk het grote verschil maakt. 

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

Goalball



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 2018 een wijziging ondergaan. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in december is 

mevrouw Martine Willemstein toegetreden als secretaris 

van het bestuur. 

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 mogelijk-

heden van gehandicaptensport in Nederland breed   

toegankelijk 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 woon- 

omgeving, 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-

streeft, 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 gehandicapte sporter/beweger te optima-

liseren. Centrale begrippen hierbij zijn diversiteit en 

keuzevrijheid.

 

Bij Gehandicaptensport Nederland zijn meer dan 11.000 

sporters en vrijwilligers aangesloten die genieten van 

sport en bewegen. 

Voorzitter Bestuur

Hanneke Suvaal 

Directeur

Dos Engelaar 
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Resultaten 2018

Ledenservice 
Als netwerk- en serviceorganisatie wil Gehandicapten-

sport Nederland haar dienstverlening en service laten 

aansluiten op de behoeften van de verenigingen. Deze 

ambitie is niet alleen doorvertaald naar de structuur van 

de organisatie, maar ook naar de competenties en het ge-

drag van de GSN-medewerkers. Goede serviceverlening 

blijft een speerpunt van beleid. Naast de telefonische be-

reikbaarheid op werkdagen, kunnen leden inmiddels ook 

via een geïntegreerd contactformulier op de website of 

via Facebookmessenger contact zoeken met het bonds-

bureau. Hierdoor is de kwaliteit van het servicecontact 

verder verbeterd.  

AVG
Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het ge-

bied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoons-

gegevens) is vervangen door de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de 

hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organi-

satie die persoonsgegevens verwerkt. Dat geldt dus ook 

voor Gehandicaptensport Nederland en alle lidorganisa-

ties. Samen met NOC*NSF en andere sportbonden heeft 

GSN in 2018 gewerkt aan een online tool met duidelijke 

handvatten en goede voorbeelden. Deze tool is speciaal 

ontworpen voor lidorganisaties om te ondersteunen bij 

het doorvoeren van de nieuwe regels. Het digitale stap-

penplan is in februari 2018 aan alle lidorganisaties be-

schikbaar gesteld. 

Gehandicaptensport Nederland heeft haar privacy state-

ment en verwerkersregister opgesteld in samenwerking 

met een advocaat gespecialiseerd in privacy. Daarnaast 

zijn er voorbeelddocumenten ontwikkeld en verspreid 

onder de lidorganisaties. 

Ledenopgave
In 2018 is de norm van <10% foutmarge in de ledengege-

vens gecontinueerd. Deze norm is een voorwaarde voor 

het verkrijgen van subsidies bij NOC*NSF. 

Nieuwe leden 2018: 

Z.T.T.V. Showdown Zeist

Stichting Budo Kai Sei Zoetermeer

Positieve sportcultuur
Voor Gehandicaptensport Nederland is het streven naar 

een positieve sportcultuur en een veilig sportklimaat van 

groot belang. Daarom gaat er veel aandacht uit naar de 

inbedding van deze thema’s en onderliggende onderwer-

pen in alle onderdelen en aandachtsgebieden, zowel bij 

GSN als bij de verenigingen. 

Veilig sportklimaat vormt een integraal onderdeel van 

gehandicaptensport en het verenigingsleven. In 2018 zijn 

weer verdere stappen gezet op weg naar de volledige in-

tegratie en borging binnen het aangepast sporten. Het 

bestuur van Gehandicaptensport Nederland heeft het on-

derwerp tijdens de twee Algemene Ledenvergaderingen 

expliciete aandacht gegeven en heeft daarnaast o.a. ver-

kennende gesprekken gevoerd voor vervolgonderzoek op 

het rapport van Commissie de Vries. Ook zijn er in 2018 

weer bijscholingen geweest op het gebied van herkennen 

en voorkomen van seksuele intimidatie in de sport. 

Kennisbijeenkomst 2018
Gehandicaptensport Nederland streeft naar het optimaal 

delen van kennis en expertise. Op zaterdag 6 oktober 

2018 vond voor de derde keer de kennisbijeenkomst van 

Gehandicaptensport Nederland plaats. Tot de deelne-

mers behoorden vrijwilligers en professionals die werk-

zaam zijn binnen het aangepast sporten, gemeenten, 

sportservicebureaus en diverse sportgerelateerde orga-

nisaties.

GSN stimuleert en faciliteert kennisdeling tussen alle 

partijen die actief zijn binnen het aangepast sporten. 

Diverse thema’s zijn aan de orde gekomen, waaronder 

omgaan met sporters met autisme, social media en fond-

senwerving. Ook dit jaar was het een succesvolle dag die 

de deelnemers in een tevredenheidsonderzoek hebben 

beoordeeld met een 8,3!
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Sporten van Gehandicaptensport 
Nederland

Gehandicaptensport Nederland is de sportbond voor tak-

ken van sport die niet organisatorisch zijn geïntegreerd 

bij een reguliere sportbond. Voor deze takken van sport 

zet de sportbond zich in om de zgn. ‘sportpiramide’ opti-

maal in te richten. De sporten bevinden zich ieder in hun 

eigen ontwikkkelstadium; voor sommige sporten is er 

aanbod op alle niveaus en voor andere takken van sport 

is daar (nog) geen sprake van. In 2018 zijn er meer dan 

60 competitie-, toernooi- en event-dagen georganiseerd 

voor boccia, bocce, rolstoelrugby, goalball, para ice hoc-

key, blindenvoetbal en showdown. De uitvoering lag bij 

een krachtige groep gespecialiseerde vrijwilligers. 

Naast het landelijke aanbod voor de eigen sporten wor-

den door de lidorganisaties van Gehandicaptensport Ne-

derland meer dan veertig verschillende takken van sport 

en beweegactiviteiten aangeboden aan mensen met een 

handicap. De honderden wekelijkse activiteiten bij de 

clubs van Gehandicaptensport Nederland zijn vooral ge-

richt op recreatie en plezier in de sport.  

Gehandicaptensport Nederland is voor het bereiken van 

haar doelstellingen in belangrijke mate afhankelijk van 

goede samenwerking met andere organisaties. Naast 

NOC*NSF, de koepelorganisatie voor alle sportbonden in 

Nederland, wordt samengewerkt met diverse partijen die 

zich op gehandicaptensport richten waaronder het Fonds 

Gehandicaptensport/Uniek Sporten, de Johan Cruyff 

Foundation, het Kenniscentrum Sport, Special Heroes, 

Special Olympics en diverse onderwijsinstellingen. 

Gehandicaptensport Nederland heeft zich in 2018 in sa-

menwerking met de Johan Cruyff Foundation met enkele 

talentprojecten specifiek op de jeugd gericht. De activitei-

ten om meer jongeren met een handicap te betrekken bij 

sport zijn hierdoor uitgebreid. 

In 2018 hebben enkele tientallen sporters namens Neder-

land deelgenomen aan internationale evenementen. Met 

name voor boccia en het rolstoelrugby zijn er veel deel-

names in het buitenland geweest. Ook een Nederlands 

goalballteam (EK) en een showdownteam (WK) zijn in 

2018 uitgezonden naar een event. 
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Bocce
Bocce is een nog jonge sport voor mensen met een ver-

standelijke handicap die zich in 2018 verder heeft ont-

wikkeld in Nederland. Zo zijn er drie sportaanbieders 

bijgekomen die bocce structureel op de activiteitenka-

lender hebben geplaatst, waaronder één Jeu de boules 

vereniging. Daarnaast zijn er, met behulp van het starters-

pakket, gedurende 2018 tientallen bocce clinics gegeven 

aan verschillende zorginstellingen en sportaanbieders.

In 2018 heeft bocce ook een doorstart gemaakt als bui-

tensport die uitermate goed beoefend kan worden op 

kunstgras. In Aalten zijn voor het eerst twee officiële 

kunstgrasboccebanen aangelegd. Deze banen zijn ge-

bruikt tijdens het ONK bocce op zaterdag 9 juni 2018 

in Aalten. Het ONK, waar enkele tientallen sporters met 

een verstandelijke beperking aan deel hebben genomen, 

werd gehouden tijdens de Nationale Spelen van Special 

Olympics. Op 19 oktober 2018 is de dag van de toekomst 

voor bocce georganiseerd waar alle verenigingen hebben 

meegedacht hoe bocce zich in de aankomende jaren kan 

ontwikkelen naar een landelijk dekkende sport. Tijdens 

deze dag zijn er ook nieuwe scheidsrechters opgeleid, die 

inzetbaar zijn in 2019.

Para ice hockey
In 2018 heeft Gehandicaptensport Nederland tijdens de 

Paralympische Spelen in Pyeongchang verschillende in-

stuifdagen georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in meer 

deelnemers bij de verenigingen Amstel Tijgers uit Amster-

dam en Polar Bears in Dordrecht. Een gemixt team van 

deze verenigingen heeft in 2018 meerdere wedstrijden 

gespeeld tegen Antwerp Phantoms. Daarnaast is Gehan-

dicaptensport Nederland in 2018 een samenwerkingsver-

band aangegaan met de IJshockeybond. Het doel van de 

samenwerking is om de breedtesport van para ice hockey 

verder uit te breiden. Dit gebeurt door meer instuifdagen 

te organiseren op ijshockeybanen in Nederland waar po-

tentiële sporters kennis kunnen maken met para ice hoc-

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

www.paraicehockey.nl 

Showdown
In het Showdown seizoen 2017/2018 deden er circa 

tachtig deelnemers mee aan de Nationale Showdown-

competitie. De sporters werden onderverdeeld in vier 

verschillende klassen, die op basis van speelsterkte 

waren samengesteld. De competitie werd georganiseerd 

ShowdownPara ice hockey
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bij showdownvereniging ASSV in Amsterdam. De hoofd-

klasse werd gewonnen door Matthieu Juglar. De tweede 

plaats ging naar Jack van Oosterhout en de derde plek 

was voor Twan Kruis.

Het Nationaal Kampioenschap vond op zaterdag 9 juni 

2018 plaats te Amsterdam. Bij de mannen werd Jack van 

Oosterhout Nederlands kampioen, bij de vrouwen prolon-

geerde Nicky Corstanje haar titel. In september 2018 werd 

het EK Showdown in Warschau (Polen) georganiseerd. 

Aan dit internationale toernooi namen Nicky Corstanje, 

Jack van Oosterhout en Twan Kruis deel. Helaas vielen 

ze buiten de prijzen. Alle informatie over showdown is te 

lezen op de website: www.showdown.nl 

Goalball
Er hebben in het seizoen 2017/2018 achttien teams 

deelgenomen aan de Nationale Goalballcompetitie. De 

competitie was onderverdeeld in een hoofd-, eerste en 

een tweede klasse. De hoofdklasse werd gewonnen door 

Hercules Ladies+, in de eerste klasse ging de titel naar 

Team Waalwijk 3 en in de tweede klasse mocht GVUZ 3 

op het hoogste plekje van het podium plaatsnemen. Net 

als in voorgaande jaren zijn er in het kader van Junior 

Goalball vaste jeugdtrainingen georganiseerd bij Barti-

meus in Zeist en werd er na afloop van het seizoen een 

verenigings- en officialsdag georganiseerd.

In december 2018 is in het kader van een samenwerking 

met de Johan Cruyff Foundation het project ‘Talentont-

wikkeling Goalball’ gestart. Het project richt zich op het 

vinden en ontwikkelen van nieuwe goalball talenten met 

als stip op de horizon de deelname aan de Paralympische 

Spelen. 

Op 21 april 2018 werd het Nationaal Kampioenschap 

Goalball georganiseerd in Waalwijk. De titel ging naar 

Waalwijk 1, terwijl Hercules 1 en Waalwijk 2 de tweede en 

derde plaats bemachtigden. De Nationale Damesselectie 

heeft in oktober 2018 aan het Goalball EK-B meegedaan 

in Polen. Het jonge team strandde in de kwartfinale waar-

door de vijfde plaats het hoogst haalbare bleek te zijn. 

De promotie naar de A-categorie werd zo net misgelopen. 

Meer informatie over goalball is te lezen op: www.goal-

ball.nl 

MATP
Gehandicaptensport Nederland is in 2018 gestart met de 

ontwikkeling van MATP in Nederland. Het Motor Activitiy 

Training Program (MATP) is een internationaal sport- en 

beweegprogramma voor mensen met een ernstige meer-

voudige beperking (EMB). 

Op 6 oktober heeft er een ‘MATP Start-Up’ plaatsgevon-

den in Utrecht, waarvoor zorginstellingen en bewegings-

agogen waren uitgenodigd om mee te denken over de 

ontwikkeling van MATP in Nederland. Uit de Start-Up 

zijn een MATP-expertiseteam en meerdere pilottrajecten 

ontstaan. Daarnaast is er een starterspakket ontwikkeld 

waarmee beginnende zorginstellingen MATP kunnen op-

zetten.

Blindenvoetbal
In 2018 zijn er clinics gehouden om vooral kinderen met 

een visuele beperking kennis te laten maken met de 

sport. Daarnaast zijn vanaf november betaalde voetbal-

Goalball
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organisaties benaderd om een eigen blindenvoetbalteam 

te starten. De eerste gesprekken met clubs zijn gevoerd. 

(In 2019 wordt hier een vervolg aan gegeven). 

Meer informatie over blindenvoetbal is te lezen op: 

www.gehandicaptensport.nl/onze-sporten/

blindenvoetbal

Boccia
Ook in 2018 is een uitgebreide bocciacompetitie georga-

niseerd. Door de opzet met veel verschillende klassen is 

er wedstrijdaanbod voor iedereen, voor Paralympische 

toppers tot aan puur recreatieve sporters die tijdens een 

competitiedag éénmalig kennis willen maken met de boc-

ciasport.  

Op zaterdag 8 december vond in de Heuvellandhal te 

Groesbeek het Open Nederlands Kampioenschap plaats. 

Ditmaal een wat andere opzet dan in voorgaande jaren. 

Het doel van de aanpassingen was om het ONK een vol-

gende ontwikkelstap te laten maken. Er was een live lo-

ting van de poule indeling via Facebook en het publiek 

kon de wedstrijden van heel dichtbij volgen wat voor 

extra sport ambiance zorgde. Net als voorgaande jaren 

stond het ONK open voor deelnemers uit het buitenland. 

De beste Nederlandse sporters in verschillende klassen 

mochten zich Nederlands kampioen 2018 noemen, de 

buitenlandse sporters streden om de toernooimedailles.

Barend Drost (Only Friends Amsterdam) wist zijn titel in 

de BC1 klasse te prolongeren. De BC2 klasse werd ge-

wonnen door Judith Bulthuis (ASV Vizier). Thomas Mirck 

van De Pont Rotterdam legde beslag op de titel in de BC3 

klasse. In de BC4 klasse was de winst voor Chantal van 

Engelen (Bocciavereniging Gooi). Patrick van Klink (Boules  

Plesant) ging er in de Open Klasse vandoor met het goud. 

Middels een tevredenheidsonderzoek is onderzocht hoe 

de deelnemers het ONK nieuwe stijl hebben ervaren. Het 

beoordelingscijfer was een 8,1. 

In het kader van het project ‘Jeugdimpuls Boccia’ is in 

2018 wederom een nationaal jeugdkampioenschap geor-

ganiseerd. In Hilversum namen op 7 november circa 25 

jongeren met een zware motorische beperking deel aan 

een succesvol NJK dat in samenwerking met studenten 

van ROC Hilversum tot stand was gekomen.  

In november 2018 is het eerste jaar van de samenwer-

king met de Johan Cruyff Foundation ten behoeve van de 

talentontwikkeling boccia afgesloten. Het project richt 

zich op zowel het vinden van nieuwe talentvolle sporters 

als op de ontwikkeling van al actieve jonge sporters. Met 

andere woorden: boccia talentherkenning als -talentont-

wikkeling. Het project is positief geëvalueerd en de sa-

menwerking is voortgezet in een tweede projectperiode 

die in december 2018 is gestart. 

Het programma van de nationale selectie heeft zich 

in 2018 sterk ontwikkeld. Het programma bij CTO Am-

sterdam is uitgebreid en ook in het trainingscentrum in 

Groesbeek wordt nog volop getraind. De trainingsgroep 

van TeamNL Boccia is uitgebreid van vijf naar negen spor-

ters. 

Het Team BC1/BC2 wist zich op het WK in Liverpool (GB) 

voor het eerst in de historie te plaatsen voor de kwartfi-

nale. Hierin werd verloren van Brazilië. Daniel Perez be-

haalde, net als in 2014, een individuele bronzen medaille 

op het WK. Daarnaast was er goud voor Bernd Meints op 

Boccia
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Rolstoelrugby

de Regio Open in Pinto (Spanje), waar Perez zilver haalde 

en het team brons. Verder behaalde de selectie in team 

en individuele toernooien nog een aantal halve finale-

plaatsen op de World Open in Povoa de Varzim (Portugal). 

Rolstoelrugby
2018 was voor het rolstoelrugby een bijzonder goed jaar. 

Na de promotie van de Europese C- naar de B-divisie in 

2017, wist het jonge team op het B-EK in oktober van het 

jaar (Pajulahti, Finland) opnieuw te promoveren dankzij 

de eerste plaats op dit toernooi. Nederland zal daardoor 

in 2019 voor het eerst in lange tijd weer vertegenwoor-

digd zijn op het hoogste Europese niveau. Verder heeft 

het programma rolstoelrugby in 2018 aansluiting gevon-

den bij CTO Amsterdam, waardoor de ontwikkeling van 

een hoogwaardige topsportomgeving steeds meer vorm 

krijgt. 

De Amsterdam Terminators wisten in 2018 net als in het 

jaar daarvoor de ‘dubbel’ te bemachtigen. Zowel in de 

competitie als op het NK (juni, Almere) eindigde de club 

uit de hoofdstad op de eerste plaats. 

Zichtbaar Sportief
In januari 2018 heeft Gehandicaptensport Nederland de 

verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het project 

‘Zichtbaar Sportief’ op zich genomen. Dit is een samen-

werkingsverband vanuit verschillende (sport)organisa-

ties (NOC*NSF, Kenniscentrum Sport, Koninklijke Visio, 

Bartimeus en de Oogvereniging) die de ambitie delen om 

meer mensen met een visuele beperking aan het sporten 

te krijgen en belemmeringen uit de weg te nemen. Zicht-

baar Sportief probeert te ondersteunen en te verbinden 

waar mogelijk. 

In 2018 heeft Zichtbaar Sportief zich met name gericht op 

deskundigheidsbevordering, kennisdeling en promotio-

nele activiteiten. Zo is er op 29 september 2018 een Multi-

sportdag georganiseerd waar potentiële sporters konden 

ervaren welke sport het beste bij hen past. Daarnaast is 

er een factsheet over sporten met een visuele handicap 

ontwikkeld en zijn er meerdere workshops gegeven met 

als thema ‘Samen versterken om meer mensen met een 

visuele beperking aan het sporten te krijgen’. 

Meer informatie over Zichtbaar Sportief is te vinden op 

www.gehandicaptensport.nl/algemeen/zichtbaar-

sportief

Bocce
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Eind 2018 is er tijdens de Algemene Ledenvergadering 

een uitgebreide presentatie gehouden over de nieuwe 

marketingcommunicatiestrategie van Gehandicapten-

sport Nederland en de voordelen die hieruit zullen voort-

vloeien. 

Website*

Sessies         42.000

Bezoekers         30.000

Pagina’s         123.000

Nieuwsbrief

Professionals inschrijvingen    834

Non-professionals inschrijvingen   501

Social media volgers

Facebook Gehandicaptensport Nederland 1280

Twitter @sportbondGSN     1288

*Toelichting: Sessies zijn het aantal bezoeken op de web-

site. Deze bezoeken zijn gebracht door een kleiner aantal 

bezoekers. Zij bezochten in totaal 123.000 pagina’s op de 

site. Een klik op een onderwerp (bijvoorbeeld een sport of 

informatie over lidmaatschap) betekent het openen van 

een nieuwe pagina.

Partners, sponsors en suppliers
Dankzij de bijdragen vanuit de Nederlandse Loterij en 

Fonds Gehandicaptensport zijn veel activiteiten mogelijk 

gemaakt.

Verder is de samenwerking met de Johan Cruyff Foun-

dation geïntensiveerd en zijn door de sponsoring van 

TeamNL de topsportactiviteiten van boccia ondersteund. 

Ook is in het verslagjaar Fila toegevoegd als supplier.

Fondsenwerving
Gehandicaptensport Nederland is sterk afhankelijk van 

giften van particuliere en vermogensfondsen. Door de 

steun van diverse fondsen is het ook in 2018 weer gelukt 

om projecten en activiteiten van Gehandicaptensport Ne-

derland mogelijk te maken. De inkomsten vanuit fondsen-

werving zijn stabiel gebleven t.o.v. het voorgaande jaar. 

Zichtbaarheid & communicatie

In 2018 is gehandicaptensport.nl verder ontwikkeld tot 

een platform waar (potentiële) sporters en professionals 

uitgebreide informatie en updates vinden over onder 

meer evenementen, clinic’s, nationale teams en doel-

groepspecifieke kennis. Langs drie online-pijlers wordt 

marketing en communicatie vormgegeven:

1.  Aanvullend op de website zijn in 2018 weer diverse  

social media-kanalen ingezet om de sporter, vrijwil-

liger en professional optimaal te betrekken bij de ac-

tiviteiten, evenementen, nieuws en ontwikkelingen 

rondom het aangepast sporten.

 

2.   Ook zijn diverse acties gepubliceerd om interactie met 

fans te creëren en is er rondom het World Open Boccia 

een gerichte campagne opgezet ter promotie. 

3.   Naast de website en social media waren nieuwsbrie-

ven en mailings in 2018 een derde online pijler om alle 

betrokkenen te bereiken. Hiermee worden mensen 

die geïnteresseerd zijn geïnformeerd over kennis en 

ontwikkelingen, evenementen en nationale teams. De 

lidorganisaties konden in 2018 voor ondersteuning, 

inspiratie en praktische informatie weer terecht op 

gehandicaptensport.nl. Via een vernieuwde aanpak 

en lay-out voor mailings en nieuwsbrieven werd deze 

(en andere) content tevens actief bij bestuurders en 

andere vrijwilligers onder de aandacht gebracht. Ook 

via social media verspreidden we verenigingsgerela-

teerde content aan deze doelgroep. 

Hoewel we via onze online middelen een groot bereik 

creëren, hebben we ervoor gekozen om nog enkele ver-

beteringen door te voeren voor gerichte communicatie 

richting onze doelgroepen. Om dit goed te kunnen doen, 

zijn we in 2018 gestart met marketing automation. Met 

de bijbehorende techniek zijn we in staat de interesses 

en behoeften van onze fans, achterban en sporters te 

kunnen achterhalen, zodat we onze berichtgeving hierop 

beter kunnen laten aansluiten
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Antidopingbeleid

In 2018 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 gebruik van bepaalde geneesmid-

delen. Juist omdat gehandicapte topsporters veelvuldig 

gebruik maken van geneesmiddelen is voorlichting op dit 

terrein essentieel.

Opleidingen Gehandicaptensport 
Nederland

De auditorganisatie van NOC*NSF heeft in 2018 de op-

leidingen van Gehandicaptensport Nederland positief 

beoordeeld. Hiermee is vastgesteld dat de toetsing van 

(opgeleid) sportkader door Gehandicaptensport Neder-

land inhoudelijk en procedureel in overeenstemming is 

met de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) en de daarop ge-

baseerde toetsdocumenten. Hiermee mag GSN vanaf nu 

het logo van NOC*NSF op de diploma’s plaatsen en ver-

melden dat NOC*NSF het desbetreffende diploma erkent. 

Opleiding sportleider 3 voor mensen met een 
handicap
De opleiding sportleider 3 voor mensen met een handicap 

is sporttakoverstijgend en wordt uitgezet in het middel-

baar 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 2018 door negen onderwijsinstellingen 

georganiseerd. In 2018 zijn er 96 diploma’s uitgereikt.

De Toetsingscommissie bestaat uit de volgende leden; 

De heer B. Geenen, mevrouw N. Voogt, mevrouw J. Davio 

en mevrouw W. Smits. Er hebben gedurende het jaar geen 

wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de 

Toetsingscommissie. 

Opleiding trainer 3 boccia
In het verslagjaar is er één diploma uitgereikt bij de oplei-

ding trainer 3 boccia. 

Showdown
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Para ice hockey

Blindenvoetbal Merseburg
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Para ice hockey
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 2
Utrecht 15-4-2019

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 2018 een wijziging ondergaan. 
Op 8 december 2018 is mevrouw Martine Willemstein benoemd tot secretaris van het bestuur. Eind 2018 bestaat het 
bestuur van de sportbond uit Mevrouw H. Suvaal (voorzitter), de heer J. Bartels (penningmeester), mevrouw M. 
Willemstein (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 10.000 sporters en vrijwilligers aangesloten die genieten van sport en
bewegen.

Toekomstverwachting
De begroting 2019 is als volgt vastgesteld:

Totale baten : 688.144,00€     
Besteding aan sport en bewegen : 509.781,00€     
Organisatielasten : 178.431,00€     
Saldo : -68,00€             

De belangrijkste geldverstrekkers hebben hun bijdragen voor 2019 toegezegd. Mocht de hoogte van deze bijdragen voor
2019 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 4
Utrecht 15-4-2019

BALANS PER 31 DECEMBER

Activa
Na voorstel resultaatsbestemming € € € €

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA 1
Andere vaste bedrijfsmiddelen 846 1.410

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren 11.758 8.538
Overige vorderingen en overlopende activa 2 17.397 68.698

29.155 77.236

Liquide middelen 3 395.591 345.287

Totaal 425.593 423.933

Passiva

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves 4 267.121 267.504
Bestemmingsreserves 5 61.000 65.000
Bestemmingsfondsen 6 22.585 30.585

350.706 363.089

VOORZIENINGEN 7 9.334 4.588

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 13.497 6.936
Belastingen en premies sociale lasten 8 3.805 10.499
Overige schulden en overlopende passiva 9 48.250 38.822

65.553 56.256

Totaal 425.593 423.933

31-12-201731-12-2018
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 5
Utrecht 15-4-2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
Baten 2018 2018 2017

€ € €

Fondsen 10 65.000 65.000 65.000
Contributies en Spelerskaarten 11 90.000 83.924 87.724
Overige inkomsten 12 178.000 260.209 232.042
Bijdragen bestedingsplan 13 291.420 329.749 270.722

624.420 738.882 655.487

Lasten

ORGANISATIE
Personeel 14 241.868 321.445 268.312
  waarvan doorbelast naar activiteiten -179.191 -271.716 -194.998
Huisvesting en inrichting 15 20.000 18.338 20.967
Organisatie 16 79.250 87.849 89.508

161.927 155.916 183.789

ACTIVITEITEN
Marketing en communicatie 17 7.000 18.720 13.495
Sport en bewegen 18 455.265 572.628 426.102

462.265 591.348 439.597

Totaal lasten 624.192 747.264 623.386

Saldo van baten en lasten 228 -8.382 32.102

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:
Bestemmingsfondsen 0 0
Bestemmingsreserves 0 0
Overige reserves -8.382 32.102
Resultaatbestemming -8.382 32.102

VERWERKING VAN HET RESULTAAT

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 sluit met een negatief saldo van € 8.382. 
Het saldo ad € 8.382 wordt onttrokken aan de overige reserves.
Na verwerking van het resultaat en de allocatie van bestemmingsreserves bedragen de overige reserves € 267.121 positief.
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 6
Utrecht 15-4-2019

BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen de rekening en de begroting van 2018 geeft het volgende beeld:

Realisatie Begroting Verschil t.o.v. begroting
2018 2018 Voordelig Nadelig

BATEN € € € €

ORGANISATIE

Fondsen 65.000 65.000 0
Contributies en Spelerskaarten 83.924 90.000 6.076

ACTIVITEITEN
Bijdragen bestedingsplan 329.749 291.420 38.329
Overige inkomsten 260.209 178.000 82.209
Totaal baten 738.882 624.420 120.538 6.076

LASTEN

ORGANISATIE
Personeel totaal 321.445 241.868 79.577
Personeel activiteiten -271.716 -179.191 92.525
Huisvesting en inrichting 18.338 20.000 1.662
Organisatie 87.849 79.250 8.599

ACTIVITEITEN
Marketing en communicatie 18.720 7.000 11.720
Sport en bewegen 572.628 455.265 117.363

Totaal lasten 747.264 624.192 94.187 217.259
  

Verschil: -8.610

De belangrijkste afwijkingen van de resultaten 2018 ten opzichte van de begroting aan de batenkant zijn onstaan door:

Organisatie

De opbrengsten vanuit contributies en spelerskaarten zijn gedaald doordat het aantal aangesloten sporters is gedaald.

Activiteiten

De hogere inkomsten vanuit bijdragen NOC*NSF hebben betrekking op een aanvullende bijdrage voor de
topsportprogramma's rolstoelrugby en boccia.

De belangrijkste afwijkingen van de resultaten 2018 en de begroting aan de lastenkant zijn onstaan door:

Organisatie

In de loop van het jaar zijn meer personeelskosten zijn doorbelast naar nieuwe projecten en activiteiten. Hierdoor zijn de 
personeelskosten algemeen lager dan begroot. De organisatiekosten zijn hoger dan begroot omdat er extra advies is 
ingewonnen op het gebied van AVG wetgeving.

Activiteiten

Gedurende het jaar is het besluit genomen om een extra investering van € 6.925 te doen op marketing/communicatie. 
Verder zijn er in de loop van 2018 extra subsidiegelden ter beschikking gesteld van € 25.329 voor topsport boccia en € 12.500 
voor topsport rolstoelrugby.
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 7
Utrecht 15-4-2019

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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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 8
Utrecht 15-4-2019

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 2018 ontvangen bevoorschottingen van NOC*NSF zijn in 2019 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 8 februari 2018 de Toekenning Sportagendagelden 2017+, bestedingsjaar 2018 toegezegd.
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Vereniging Gehandicaptensport Nederland 9
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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 2018 is als volgt 
te specificeren:

Werkelijk Begroot
Personeel: 2018 percentage 2018 percentage

€ €

Sport en bewegen 271.716 85 179.191 74
Algemeen 49.729 15 62.677 26

321.445 100 241.868 100

De personeelskosten worden doorberekend aan activiteiten op basis van geraamde tijdsbesteding en salariskosten per 
individuele werknemer en in overeenstemming met de begroting.
Doordat een aantal coaches in 2018 in dienstverband zijn gekomen, in plaats van op basis van overeenkomst van opdracht, is
de verhouding tussen de personeelslasten voor activiteiten en algemene werkzaamheden verschoven.

OVERIG

Werknemers
Bij de vereniging werken eind 2018 10 medewerkers. Eind 2017 werkten er nog maar 5 medewerkers bij de vereniging.
Het gemiddeld aantal fte bedraagt in 2018: 6,17 (2017: 4,6). De stagiairs zijn meegenomen in de fte berekening.

Directiesalaris
De directie is in loondienst van Vereniging Gehandicaptensport Nederland.
De salarissen worden jaarlijks geindexeerd conform de indexering van de CAO sport.
In 2018 bestond de directie uit 1,0 fte en werd een bedrag van €68.464 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

31-12-2018 31-12-2017
€

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1

Boekwaarde 1 januari 1.410 0
Aanschaf computer 0 1.692
Afwaardering 0 0

1.410 1.692
Af: afschrijvingen 564 282

Boekwaarde 31 december 846 1.410

Aanschafwaarde 31 december 15.135 15.135

Overige vorderingen en overlopende activa 2

Stichting Fonds Gehandicaptensport 4.000 4.000
Te ontvangen sponsoring 0 25.000
Te ontvangen rente 10 26
Overige te ontvangen bedragen 7.900 35.051
Vooruitbetalingen 5.487 4.621

17.397 68.698

Liquide middelen 3
Rabobank 388.573 338.269
ING Bank 7.018 7.018

395.591 345.287

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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TOELICHTING BALANS

31-12-2018 31-12-2017
EIGEN VERMOGEN € €

Overige reserves 4
Stand 1 januari 267.504 243.402
Vrijval doelgiften/bestemmingsfondsen 8.000 -8.000
Toevoeging/onttrekking vanuit de staat van baten en lasten -8.382 32.102

Stand 31 december 267.121 267.504

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 2018 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 4.000 0

Stand per 31 december 16.000 20.000

Toelichting bestemmingsreserve goalball
De onttrekking aan het goalball bestemmingsfonds betreft een besteding ten behoeve van het EK Goalball 2018.

Totaal bestemmingsreserves 61.000 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
01-01-2018 2018 2018 31-12-2018

€ € € €

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

Toelichting doelgiften specifiek
Het betreft hier doelgiften voor drie sporten: Blindenvoetbal, 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 betrof een overschot aan NOC*NSF bijdrage in 2017, welke in 2018 is besteed.

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

31-12-2018 31-12-2017
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 30.585

31-12-2018 31-12-2017
KORTLOPENDE SCHULDEN € €

Voorzieningen 7
Voorziening jubileumuitkeringen 9.334 4.588

Belastingen en premies sociale lasten 8
Loonheffing 0 0
BTW 3.805 10.499
Af te dragen pensioenpremies 0 0

3.805 10.499

Overige schulden en overlopende passiva 9

Diverse te betalen en vooruitontvangen bedragen

Te betalen vakantiegelden/vakantieuren 10.180 16.520
Vooruitontvangen subsidies 17.121 7.800
Vooruitontvangen bedragen 5.814 5.841
Terug te betalen subsidies 851 851
Overige te betalen kosten 14.285 7.809

48.250 38.822

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.
Het contract is verlengd tot medio 2019 (per leverdatum nieuwe auto).

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 2019.

Fonds Gehandicaptensport heeft € 40.000 toegezegd voor 2019.
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    TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
Baten 2018 2018 2017

€ € €
ORGANISATIE

Fondsen 10
Stichting Fonds Gehandicaptensport 65.000 65.000 65.000

65.000 65.000 65.000

Contributies en Spelerskaarten
Contributies en Spelerskaarten 11 90.000 83.924 87.724

90.000 83.924 87.724

Overige inkomsten 12
Giften 0 21.994 16.263
Interest 0 10 26
Bijdragen deelnemers algemeen 11.500 20.760 21.040
Opbrengsten sponsoring 50.000 50.000 57.977
Overige bijdragen 76.500 107.295 55.186
Fondsen werving overig 40.000 60.150 81.551

178.000 260.209 232.042

ACTIVITEITEN

Bijdragen bestedingsplan 13
Sport en bewegen 189.500 227.329 161.500
Organisatie 101.920 102.420 109.222

291.420 329.749 270.722

NOC*NSF

Sport en bewegen
Topsportprogramma Boccia 145.000 163.129 145.000
Basisbijdrage sportparticipatie 0 0 0
Organisatie scholingen 0 0 0
Topsportprogramma Rolstoelrugby 44.500 57.000 15.000
Classificatie 0 0 1.500
Boccia reizen training 0 7.200 0

189.500 227.329 161.500

Organisatie
Algemeen functioneren 101.920 102.420 109.222
Overig 0 0 0

101.920 102.420 109.222
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    TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
Lasten 2018 2018 2017

€ € €
ORGANISATIE

Personeel 14

Loonkosten 192.952 243.539 212.242
Sociale lasten 25.831 39.213 30.924
Pensioenkosten 18.195 20.246 16.948
Overige personeelskosten 4.699 18.447 8.198

241.677 321.445 268.312

Sport en bewegen 179.191 271.716 194.998
Advies project sporthulpmiddelen 0 1.458 0
Algemeen 62.677 48.270 73.314

241.868 321.445 268.312
Af: doorbelasting activiteiten -179.191 -273.174 -194.998

62.677 48.270 73.314

Huisvesting 15

Huisvesting 20.000 18.338 20.967
20.000 18.338 20.967

Organisatie 16

Verzekeringen 20.000 18.546 23.138
Leden- en financiële administratie 17.000 16.698 16.698
Accountant 11.000 14.529 12.269
Afschrijvingen 0 760 1.178
Reis en verblijf 10.500 8.561 8.686
Overige adviseurs 1.000 7.983 2.975
Bestuur 4.000 3.046 2.195
Commissies 1.000 0 0
Kantoorkosten 10.000 9.289 4.884
Contributies (inter)nationale organisaties 2.000 7.071 8.457
Algemene ledenvergadering 1.000 491 266
Bank 750 875 1.127
Overige kosten 1.000 0 7.634

79.250 87.849 89.508

ACTIVITEITEN

Marketing en communicatie 17

Communicatiebeleid 5.000 10.889 8.316
Website 2.000 7.831 5.179

7.000 18.720 13.495
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    TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting Realisatie Realisatie
2018 2018 2017

€ € €
Sport en bewegen 18

Sport en bewegen 455.265 572.628 426.102
455.265 572.628 426.102

Sport en bewegen
Personeel 179.191 271.716 194.998
Werkplannen topsport 162.125 218.582 151.020
Werkplannen breedtesport 66.949 59.632 63.447
Regionale sportstimulering 20.000 13.036 1.281
Organisatie scholingen 19.000 8.058 12.275
Themadag 5.000 1.085 1.822
Classificatie 3.000 519 1.259

455.265 572.628 426.102

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

M. Willemstein I.E.C. Claringbould
Secretaris Bestuurslid

E.D. ter Steege
Bestuurslid
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OVERIGE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen voortgedaan na balansdatum.
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Boccia
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Controleverklaring
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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

2018 2017
€ € € €

Saldo van baten en lasten -8.382 32.102
Mutaties voorzieningen 4.746 334
Afschrijvingen 564 282

Cash flow -3.073 32.717

Mutaties vorderingen 48.081 2.940
Mutaties bestemmingsreserve -4.000 0
Mutaties schulden 9.296 4.221
Mutaties werkkapitaal 53.377 7.161
Kasstroom uit operationele activiteiten 50.305 39.879

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

Netto-kasstroom (mutatie liquide middelen) 50.305 38.187

Beginstand liquide middelen 345.287 307.100

Eindstand liquide middelen 395.591 345.287
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Goud – Rolstoelrugby, Team, EK-B Finland

Goud – Boccia, Bernd Meints, Regio Open Spanje

Zilver – Boccia, Daniel Perez, Regio Open Spanje

Brons – Boccia, Team BC1/2, Regio Open Spanje

Brons – Boccia, Daniel Perez, WK Engeland

Medaille overzicht 2018

De volgende personen ontvingen een Speld van  

Verdienste:

• Mw. E. van der Zee: ISVA Arnhem 

• Mw. I. Wtenweerde: ISVA Arnhem

• Mw. M. Regtering-Erkelens: ISVA Arnhem 

• Mw. B. Jacobs: ISVA Arnhem 

• Mw. M. Polderman-Kortekaas: Cormeta  

 

Bondsonderscheiding
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Er zijn in 2018 tien werknemers in dienst van de sportbond (totaal gemiddeld  6,2 fte). 

Personele organisatie

Bestuur
Mevrouw H. Suvaal  

Voorzitter

De heer J. Bartels 

Penningmeester 

Mevrouw M. Willemstein

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:

Ilse Schaffers, Wiebke Wilting, Bart Weerdenburg,  

Brake Fotografie

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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