Jaarverslag 2019
Gehandicaptensport Nederland

Een groot aantal lidverenigingen van Gehandicaptensport
Nederland organiseren sport- en spelactiviteiten voor
mensen met een verstandelijke handicap.
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Voorwoord

Bij de totstandkoming van dit jaarverslag 2019 bevinden
we ons middenin een grote gezondheidscrisis die op alle
sectoren van de samenleving grote invloed heeft en waarvan de gevolgen ook voor de (gehandicapten)sport nog
onduidelijk zijn. Meer dan ooit wellicht zullen mensen
ervaren hoe belangrijk sport en bewegen voor ons allen
is, niet alleen fysiek maar juist ook sociaal. Mits de veiligheid van burgers geborgd kan worden is daarom de sport
één van de sectoren die met voorrang opengesteld wordt.
Gehandicaptensport Nederland maakt zich er sterk voor
dat ook mensen met een beperking van deze geleidelijke
openstelling gebruik kunnen maken en – met inachtneming van de risico’s – weer volop kunnen meedoen.
In 2019 – het jaar waar dit jaarverslag zich formeel toe
beperkt – heeft Gehandicaptensport Nederland een positieve groei doorgemaakt. Niet alleen is door de ontwikkeling van de diverse marketing- en communicatiekanalen
het contact met leden, lidorganisaties en ‘buitenwereld’
verder versterkt, er is in het afgelopen jaar ook veel energie gestoken in de inhoudelijke versterking van de activiteiten van de sportbond en de werkorganisatie zelf.
De projectmatige aanpak waarin samen met andere partners een netwerk wordt opgebouwd om vervolgens in
gezamenlijkheid tot concrete resultaten te komen wordt
door steeds meer betrokkenen onderschreven.
Er zijn in 2019 meer dan honderd competitiedagen, eventdagen en uitzendingen voor toernooien in het buitenland georganiseerd en er zijn diverse nieuwe projecten
opgezet. De clubactiviteiten die binnen de aangesloten
verenigingen en stichtingen zijn georganiseerd zijn nog
een veelvoud hiervan. Al deze activiteiten betekenen ook
dat erg veel mensen – veelal vrijwilligers – zich blijvend
inzetten voor de gehandicaptensport. Gehandicaptensport Nederland is met name deze duizenden vrijwilligers
veel dank verschuldigd voor hun inzet.
Er zijn gedurende het jaar nieuwe websites, ledenbrieven en themaplatforms gelanceerd om nog doelgerichter
te communiceren met iedereen. De ambitie van GSN is
dat verenigingen, vrijwilligers en niet in de laatste plaats
de sporters zelf bereikt worden met relevante en toegespitste informatie en zich bediend en verbonden blijven

voelen. Goede communicatie is altijd van belang maar in
tijden dat zelf sporten niet of nog niet kan is het digitale
contact met elkaar van grote essentiële waarde.
Met het verder toenemen van het aantal activiteiten zijn
ook de uitgaven van de sportbond gestegen en wordt
Gehandicaptensport Nederland steeds meer uitgedaagd
om voldoende financiële middelen te verwerven om alle
ambities gestalte te kunnen geven. De invloed van de coronacrisis op de financiële weerstand van de sportbond,
de verenigingen en de sporters zelf zal deze uitdaging
niet verminderen is de verwachting. Gehandicaptensport
Nederland is daarom gelukkig en dankbaar voor het getoonde en blijvende vertrouwen van zoveel verschillende
fondsen en donateurs in de doelstellingen, werkwijze en
resultaten van de sportbond.

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 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 zeven specifieke sporten: boccia, goalball, para ice
hockey, rolstoelrugby, showdown, blindenvoetbal en
bocce. Deze specifieke takken van sport zijn (nog) niet
organisatorisch geïntegreerd bij een reguliere sportbond.
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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 2019 enkele wijzigingen ondergaan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni is
mevrouw I. Claringbould afgestreden als lid van het bestuur. Mevrouw Claringbould heeft zich als algemeen
bestuurslid bijna zes jaar lang ingezet voor Gehandicaptensport Nederland.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in december is
mevrouw M. Willemstein na een korte bestuursperiode
afgetreden als algemeen bestuurslid. Tijdens dezelfde
vergadering is mevrouw M. Spreij als algemeen lid toegetreden tot het bestuur van de sportbond. Het bestuur van
Gehandicaptensport Nederland heeft in december 2019
een zelfevaluatie uitgevoerd.

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 moet worden 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 met de wensen en behoeften van de gehandicapten sporter/beweger te optimaliseren. 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.

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.

Voorzitter Bestuur
Hanneke Suvaal

Directeur
Dos Engelaar
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Resultaten 2019

Ledenservice
Als netwerk- en serviceorganisatie wil Gehandicaptensport Nederland haar dienstverlening en service laten
aansluiten op de behoeften van de verenigingen. Deze
ambitie is doorvertaald naar de structuur van de organisatie en het gedrag van de medewerkers. Goede serviceverlening is een speerpunt. Leden kunnen via een
geïntegreerd contactformulier op de website en via de
mail contact opnemen. Ook telefonisch is het bureau vijf
dagen per week bereikbaar. Naast de onlinemogelijkheden blijft het telefonische contact een belangrijke service,
omdat leden op die manier direct hun (maatwerk)vragen
kunnen stellen. Naar aanleiding van de contacten met de
leden is eind 2019 besloten om een maandelijkse ledenmail te versturen, waarin leden specifiek geïnformeerd
worden over onderwerpen zoals de contributie, verzekering, AVG en aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Positieve sportcultuur
Voor Gehandicaptensport Nederland is het streven naar
een positieve sportcultuur en een veilig sportklimaat een
vanzelfsprekendheid. Daarom gaat er veel aandacht uit
naar de inbedding van deze thema’s, zowel bij GSN als
bij de verenigingen.
Veilig sportklimaat vormt een integraal onderdeel van gehandicaptensport en het verenigingsleven. Het bestuur
van Gehandicaptensport Nederland heeft het onderwerp
tijdens de twee Algemene Ledenvergaderingen in 2019
expliciete aandacht gegeven en heeft daarnaast onder
andere afspraken gemaakt over een vervolgonderzoek
op het rapport van Commissie de Vries. Via de online
kanalen worden leden, partners en andere betrokkenen
geïnformeerd over de stappen die zij zelf kunnen zetten
op het gebied van veilig en met plezier sporten voor iedereen.

AVG
Sinds 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Samen met NOC*NSF en andere sportbonden heeft GSN in 2018 gewerkt aan een online tool
met duidelijke handvatten en goede voorbeelden. De tool
is speciaal ontworpen voor lidorganisaties om te ondersteunen bij het doorvoeren van de nieuwe regels. Alle
leden hebben dit verslagjaar opnieuw de mogelijkheid
gekregen om de tool te behouden. Daarnaast heeft GSN
zelf ook leden kunnen helpen met vragen.
Het privacy statement en verwerkersregister zijn nog
steeds van toepassing.

Ledenopgave
Nieuwe leden 2019
Showdownvereniging Bravo Apeldoorn
Parkinsonsport.nl
Only Friends Achterhoek
Super COOL Almere
Only Friends Eindhoven
De Enschedese Watervrienden

Sporten van Gehandicaptensport
Nederland
Een belangrijke rol van Gehandicaptensport Nederland is
die van sportbond voor een aantal takken van sport die
niet organisatorisch zijn geïntegreerd bij een reguliere
sportbond. Voor deze takken van sport zet de sportbond
zich in om het aanbod op alle niveaus – van recreatie tot
topsport – uit te breiden en de versterken. Iedere sport
heeft een eigen karakter, vaak een eigen doelgroep en
heeft daardoor ook eigen specifieke uitdagingen in het
stadium van ontwikkeling waar de sporttak zich in bevindt. Dit vraagt om een aanpak waarin maatwerk een
belangrijke rol speelt.
In 2019 zijn er meer dan 75 competitie, toernooi- en eventdagen georganiseerd voor boccia, bocce, rolstoelrugby,
goalball, para icehockey, blindenvoetbal en showdown.
Naast het landelijke aanbod voor de eigen sporten worden door de lidorganisaties van Gehandicaptensport Nederland meer dan veertig verschillende takken van sport
en beweegactiviteiten aangeboden aan mensen met een
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handicap. De vele wekelijkse activiteiten bij de clubs van
Gehandicaptensport Nederland zijn vooral gericht 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 in het afgelopen
jaar haar samenwerking met de Johan Cruyff Foundation
verder geïntensiveerd. De samenwerking is met name
gericht op het bereiken en betrekken van jongeren met
een handicap en het creëren van een structuur waarin
enthousiaste en gedreven sporters met een handicap de
kans krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen. De
samenwerking is door beide partijen in november 2019
positief geëvalueerd en voor een volgend jaar voortgezet.
2019 was een jaar waarin door Gehandicaptensport
Nederland met haar sporters veel is deelgenomen aan

Bocce

buitenlandse toernooien. Met name Team NL Boccia had
in het afgelopen jaar een drukke wedstrijdkalender die
er enerzijds op gericht was om kwalificatie voor de Paralympische Spelen in 2020 af te dwingen en anderzijds
om nieuwe talenten de kans te geven om kennis te maken
met de internationale wedstrijdsport. Ook voor rolstoelrugby en goalball was 2019 voor wat betreft de internationale toernooideelname een druk jaar.

Bocce
Bocce is een sport voor mensen met een verstandelijke
beperking die zich kenmerkt door haar toegankelijkheid.
In 2019 is – mede dankzij de ondersteuning van stichting
Zabawas – een volgende stap gemaakt om de sport nog
laagdrempeliger te kunnen aanbieden. De aanschaf van
opblaasbare banen heeft ervoor gezorgd dat het aantal
clinics omhoog is gegaan. Het transport van de banen
is zo eenvoudig geworden dat de sport gemakkelijk op
verschillende ondergronden gespeeld kan worden. Bocce
heeft in 2019 op het programma gestaan van verschillende Regionale Spelen van Special Olympics, zoals in
Papendrecht, Almere, Groningen en Den Haag. In voorbereiding op de Nationale Spelen 2020 zijn er diverse
nieuwe bocce officials opgeleid in Den Haag. Meer informatie over bocce is te vinden op:
www.gehandicaptensport.nl/onze-sporten/bocce
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Para ice hockey
In 2019 zijn er meerdere instuifdagen georganiseerd om
potentiele sporters met of zonder lichamelijke handicap
kennis te laten maken met para ice hockey. Deze instuifdagen hebben geresulteerd in enkele nieuwe sporters.
Een mixed team van Dordrecht en Amsterdam heeft
een wedstrijd gespeeld tegen de Antwerp Phantoms uit
België. Ook zijn er in 2019 gesprekken gevoerd met de
Nederlandse IJshockeybond om te bekijken of de sport
organisatorisch geïntegreerd kan worden bij de reguliere
sportbond. Meer informatie over para ice hockey is te
lezen op: www.paraicehockey.nl

Showdown
In het showdown seizoen 2018/2019 namen meer dan
zeventig sporters met een visuele handicap deel aan de
nationale showdowncompetitie. De sporters werden onderverdeeld in vier verschillende klassen, die op basis
van speelsterkte waren samengesteld. De competitie
werd georganiseerd bij showdownvereniging ASSV in
Amsterdam. De hoofdklasse werd gewonnen door Jack
van Oosterhout. De tweede plaats ging naar Twan Kruis
en de derde plek was voor Nicky Corstanje.

Para ice hockey

Het Nationaal Kampioenschap vond op zaterdag 8 juni
2019 plaats te Amsterdam. De titel bij de mannen ging
naar Twan Kruis die in de finale te sterk was voor Stefan
Heuker. De Nederlandse titel bij de dames was wederom
voor Nicky Corstanje. Zij won in de finale van Marthe de
Kruif.
Alle informatie over showdown is te lezen op de website:
www.showdown.nl

Goalball
Er hebben in het seizoen 2018/2019 achttien teams deelgenomen aan de nationale goalballcompetitie. De competitie was onderverdeeld in een hoofd-, eerste-, en een
tweede klasse. Anders dan in voorgaande jaren zijn de
goalballcompetitiedagen ditmaal op verschillende locaties in het land gespeeld. Kampioen in de hoofdklasse
goalball werd Waalwijk 1, dat Haag ’88 uit Zoetermeer en
Hercules 1 uit Utrecht voorbleef.
Meer informatie over de goalballcompetitie is te lezen op:
www.goalball.nl

Showdown
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Talentontwikkeling goalball
In december 2018 is in het kader van de samenwerking
met de Johan Cruyff Foundation het project ‘Talentontwikkeling goalball’ gestart. Het project richt zich op het
vinden en ontwikkelen van nieuwe goalballtalenten met
als stip op de horizon de deelname aan Paralympische
Spelen. Het project is positief geëvalueerd en de samenwerking is voortgezet in een nieuwe projectperiode die in
december 2019 is gestart.
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C-landen en eindigden daar op de 8e plaats. Voorafgaand
aan dit EK heeft het talentteam deelgenomen aan een internationaal toernooi in Brugge.
Meer informatie over het Johan Cruyff Talentteam Goalball is te vinden op:
www.gehandicaptensport.nl/onze-sportengoalball/
cruyff-foundation-talentteam

MATP
De talenttrainingen in Zeist voor de jonge goalball jeugd
zijn uitgebreid naar twee trainingen per maand. Er zijn
in 2019 een aantal nieuwe kinderen aangesloten bij de
talenttrainingen. Naast de jonge jeugd is er een groep
sporters die al wat langer goalball spelen en ambitie hebben om hogerop te komen. Deze spelers zijn in de leeftijd 17 – 24 jaar. Voor deze groep is een talentencoach
aangesteld, Rogier van Meggelen. Gehandicaptensport
Nederland heeft voorjaar 2019 het besluit genomen de
talentgroep uit te zenden naar het EK dames en heren in
2019. De dames eindigden het A-EK in Rostock, Duitsland
als 9e, waardoor zij degradeerden naar de B-divisie. De
heren kwamen in oktober in Italië in actie op het EK voor

Het Motor Activity Training Program (MATP) is een internationaal sport- en beweegprogramma voor mensen
met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Gehandicaptensport Nederland heeft in 2019 – mede dankzij de
ondersteuning van stichting Zabawas – de ontwikkeling
van MATP in Nederland geïntensiveerd. Er is veel energie
gestoken in het succesvol opbouwen van een platform
van zorginstellingen die het MATP concept als beweegprogramma ondersteunen. Zo is er een Facebookgroep
gestart met onder andere zorginstellingen en beweegagogen, waar informatie gedeeld wordt over MATP. Deze
groep kent bijna 200 leden.

MATP

Goalball
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Het programma gaat om een individueel trainingsprogramma, waarin niemand wordt uitgesloten en iedereen
wordt uitgedaagd om zijn ‘personal best’ te laten zien.
Om hiermee te kunnen starten is het starterspakket geoptimaliseerd door sessies met het MATP expertiseteam en
het ophalen van kennis op een MATP Seminar in Cyprus.
Daarnaast heeft MATP voor het eerst op twee Regionale
Spelen van Special Olympics gestaan. Aan beide events
deden gemiddeld 50 sporters mee.

Het Team BC1/BC2 wist zich helaas niet te plaatsen voor
de Paralympische Spelen van Tokyo. Op de wereldranglijst komt het team één plek tekort voor plaatsing en is
daarmee reserve. Daniel Perez (BC1) plaatste zich individueel wel rechtstreeks. Andere in het oog springende
resultaten waren de gouden medaille van Perez op de
World Open in Montreal en zijn zilveren medaille op het
EK in Sevilla.

Talentontwikkeling boccia
Meer informatie over MATP is te vinden op:
https://www.gehandicaptensport.nl/onze-sporten/matp

Boccia
Het Boccia competitieseizoen 2018/2019 bestond uit acht
wedstrijddagen die op zes verschillende locaties werden
georganiseerd. Meer dan 100 sporters namen tijdens de
wedstrijddagen aan de competitieklassen en de recreanten- en kennismakingsactiviteiten deel.
Voor de wedstrijdsporters was er een A-divisie (110 wedstrijden) waarin Nick Peeters van SVG Den Bosch kampioen werd, een B- divisie (132 wedstrijden) die werd
gewonnen door Thomas Mirck van De Pont Rotterdam,
en een Open klasse (135 wedstrijden) waarin Patrick Klink
op de eerste plek eindigde.
Het topsportprogramma van de nationale selectie boccia heeft zich in 2019 verder ontwikkeld. Het programma
bij CTO Amsterdam is uitgebreid en ook in het trainingscentrum in Groesbeek wordt nog volop getraind. De
trainingsgroep van TeamNL Boccia is uitgebreid naar 11
sporters.
Voor het eerst deed er een Nederlandse boccia speler
mee aan de European Para Youth Games. Chantal van
Engelen (BC2) debuteerde in Helsinki op het internationale podium en legde direct beslag op het goud. Met deze
geweldige prestatie bekroonde zij een succesvolle stage
bij TeamNL Boccia en is zij vervolgens als volwaardig selectielid ingestroomd. Ook Thomas Mirck (BC3) maakte
de overstap vanuit het Cruyff talentteam en was de eerste
gootspeler in lange tijd die Nederland internationaal vertegenwoordigde bij de Regio Open in Nymburk.

In november 2019 is het tweede jaar van de samenwerking 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. boccia talentherkenning als – talentontwikkeling. Het project is heel positief geëvalueerd en de samenwerking is
voortgezet voor een derde projectperiode die in december 2019 is gestart.
Op verschillende (mytyl)scholen, revalidatiecentra en andere locaties zijn gedurende het jaar clinics verzorgd. Er
is in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation een
starterspakket boccia ontworpen. De starterspakketten

Boccia
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hebben tot doel om geïnteresseerde scholen, zorginstellingen en verenigingen te ondersteunen in het opzetten
van structureel aanbod. De aanpak heeft ertoe geleid dat
er in 2019 een aantal nieuwe groepen in Nederland zijn
gestart met bocciatrainingen. Er zijn inmiddels drie talenten vanuit het Cruyff Talentteam boccia doorgestroomd
naar de nationale selectie.
Meer informatie over het Johan Cruyff Talentteam is te
vinden op https://www.boccia.nl/cruyff-talentteam

(Denemarken) beslag te leggen op de 6e plaats, goed
voor handhaving. Kwalificatie voor de Paralympische
Spelen was daarmee niet meer haalbaar. In de aanloop
naar het EK heeft het nationale team aan diverse buitenlandse toernooien (Polen en Duitsland) deelgenomen. De
intensivering van het topsportprogramma in 2019 was
mede mogelijk door aanvullende ondersteuning vanuit
NOC*NSF en een éénmalige bijdrage van het KPN Sportfonds.

Blindenvoetbal
Rolstoelrugby
De rolstoelrugbycompetitie 2018/2019 is gewonnen door
de Quad Fighters uit Groningen. Zij bleven de Amsterdam
Terminators Black en RIC – CDT Rugby Rotterdam voor.
Het NK Rolstoelrugby 2019 werd een prooi voor de Amsterdam Terminators. De Scorpions uit Utrecht behaalde
het zilver.
Het topsportprogramma rolstoelrugby heeft zich in 2019
verder ontwikkeld binnen CTO Amsterdam. Het nationale
team speelde voor het eerst sinds lange tijd weer op
het hoogste Europese niveau en wist op het EK in Vejle

Rolstoelrugby

Blindenvoetbal is een Paralympische sport. Inmiddels zijn
er ruim 50 landen met een nationaal blindenvoetbalteam.
Nederland hoort daar nog niet bij. Gehandicaptensport
Nederland is eind 2018 begonnen met het actief benaderen van betaald voetbalorganisaties om een eigen
blindenvoetbalteam op te zetten. Via de Ajax Foundation
zijn er in maart en april 2019 in totaal vier proeftrainingen
georganiseerd bij sportclub Only Friends uit Amsterdam.
Vanaf mei 2019 wordt blindenvoetbal structureel aangeboden in Amsterdam onder de naam Ajax Only Friends.

Blindenvoetbal
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Gehandicaptensport Nederland is in 2019 in gesprek
geweest met verschillende betaaldvoetbalorganisaties
(BVO) om op meerdere plekken in Nederland een team
op te zetten, deze gesprekken en acties duren voort tot
in 2020. Tijdens de multisportdagen in 2019 is blindenvoetbal ook een onderdeel geweest, daarnaast wordt de
sport onder de aandacht gebracht tijdens diverse evenementen, sportdagen en clinics. Mede hierdoor wordt de
sport steeds iets bekender in Nederland. Meer informatie
over blindenvoetbal is te vinden op:
https://www.gehandicaptensport.nl/onze-sporten/
blindenvoetbal

Zichtbaar Sportief
In 2019 heeft het samenwerkingsverband Zichtbaar Sportief een vlucht genomen. De contacten tussen de partijen
uit de sport (GSN en NOC*NSF) en partijen met expertise
over een visuele handicap (Koninklijke Visio, Bartiméus
en de Oogvereniging) zijn versterkt. Al deze partijen delen
de ambitie om meer mensen met een visuele beperking
aan het sporten te krijgen en belemmeringen uit de weg
te nemen.
Zichtbaar Sportief beoogt te ondersteunen en te verbinden waar mogelijk. In 2019 heeft dit geresulteerd in verschillende deskundigheidsproducten, zoals do & don’ts
en tips voor het trainen met een visuele beperking. Daarnaast zijn er multisportdagen georganiseerd in Amsterdam en Zwolle, waarin er samen werd gewerkt met de
lokale sportserviceorganisaties. Het aantal deelnemers
was bij de tweede versie van de dag verdubbeld en diverse deelnemers zijn na de multisportdagen begonnen
met regelmatig sporten. Door de lokale organisatie en
een aangesloten school te betrekken, hebben ook veel
studenten kennis gemaakt met een visuele handicap in
combinatie met sporten. Het organiseren van een multisportdag blijkt op verschillende manieren een positieve
impact te hebben.
Meer informatie over Zichtbaar Sportief is te vinden op de
landingspagina: www.gehandicaptensport.nl/projecten/
zichtbaar-sportief

Marketing & communicatie
In 2019 is de website doorontwikkeld tot een platform
waar (potentiële) sporters, huidige en nieuwe leden en
professionals uitgebreide informatie vinden. De menustructuur is zodanig aangepast dat de verschillende doelgroepen de juiste informatie kunnen vinden. De website
is via Google goed te vinden, doordat er wordt gewerkt
met Google Ads – een manier om zoekwoorden te koppelen aan de website.
Aanvullend op de website werden in 2019 diverse social media-kanalen ingezet om de sporter, vrijwilliger en
professional optimaal te betrekken bij de activiteiten,
evenementen, nieuws en ontwikkelingen rondom het
aangepast sporten. Hiervoor worden zowel Facebook,
Twitter, Linkedin, Instagram als YouTube ingezet.
Naast de website en social media werd een derde online
pijler gebruikt om alle betrokkenen te bereiken, namelijk
nieuwsbrieven en mailings. Hiermee wordt de achterban
geïnformeerd over kennis en ontwikkelingen, evenementen en nationale teams.
Hoewel via de online middelen een groot bereik wordt
gecreëerd, kunnen nog slagen gemaakt worden met gerichte communicatie richting de verschillende doelgroepen. Om dit goed te doen is de kennis en mogelijkheden
van digitale marketing verder ontwikkeld. Met de bijbehorende techniek is GSN in staat de interesses van de
achterban en sporters te achterhalen, zodat de website
en berichtgeving hierop nog beter op kan worden aangesloten.

Jaarverslag Vereniging Gehandicaptensport Nederland 2019

Website
 essies
S
(totaal aantal periodes waarin
de bezoeker actief was op de
website)

64.700
toename van 54%

Bezoekers

48.400
toename van 60%

 aginaweergaven
P
326.700
(totaal aantal bekeken pagina’s) toename 165%
Nieuwsbrief

1320 inschrijvingen

Facebook

1400 volgers

Twitter

1400 volgers

Instagram

500 volgers

LinkedIn

400 volgers

Fondsenwerving
Gehandicaptensport Nederland is sterk afhankelijk van
giften van particuliere en vermogensfondsen. Door de
steun van diverse fondsen is het ook in 2019 weer gelukt
om projecten en activiteiten van Gehandicaptensport Nederland mogelijk te maken.
De volgende fondsen hebben één of meerdere projecten
mogelijk gemaakt: KPN Sportfonds, Fonds Gehandicaptensport, Bartimeus fonds, Stichting Zabawas, Stichting
Blinden-Penning, Stichting Blindenhulp, Rotterdamse
Stichting Blindenbelangen, KSBS, Phelpsstichting, de
Groot Fonds, Dirk Jan & Kitty Reek Versteegh Stichting,
Pasman Stichting, Fundatie van Santheuvel Sobbe en
Gravin van Bylandt Stichting.

Antidopingbeleid
De Nederlandse Dopingautoriteit heeft In het afgelopen
jaar 3.140 dopingcontroles in de sport uitgevoerd. Binnen Gehandicaptensport Nederland zijn er geen positieve
dopinggevallen geweest. Tevens was er geen sprake van
positieve bevindingen. Gehandicaptensport Nederland
ondersteunt haar topsporters door voorlichting te geven
over doping en relevante informatie te delen. Ook worden
sporters ondersteund bij de aanvraag voor dispensatie

voor gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Juist omdat
gehandicapte topsporters veelvuldig gebruik maken van
geneesmiddelen is voorlichting op dit terrein essentieel.

Opleidingen Gehandicaptensport
Nederland
Opleiding sportleider 3 voor mensen met een
handicap
De opleiding sportleider 3 voor mensen met een handicap is sporttakoverstijgend en wordt uitgezet via het middelbaar beroepsonderwijs. De opleiding leert de cursist
leiding te geven aan sport- en beweeggroepen voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke 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 door vijf onderwijsinstellingen georganiseerd. In 2019 zijn er 91 diploma’s uitgereikt. De toetsingscommissie bestaat uit de
heer B. Geenen, mevrouw N. Voogt, mevrouw J. Davio en
mevrouw J. van der Hamsvoord.

Opleiding trainer-coach 3 boccia en goalball
In het verslagjaar zijn zowel de opleiding boccia trainercoach 3 als goalball trainer-coach 3 aangepast en deels
gedigitaliseerd. De inhoud van de opleidingen is hierdoor
vanaf het volgende jaar ook online te raadplegen.

Audit 2018
De auditorganisatie van NOC*NSF heeft in 2018 de opleidingen van Gehandicaptensport Nederland positief
beoordeeld. Hiermee is vastgesteld dat de toetsing van
(opgeleid) sportkader door Gehandicaptensport Nederland inhoudelijk en procedureel in overeenstemming is
met de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) en de daarop gebaseerde toetsdocumenten. Hiermee kan GSN het logo
van NOC*NSF op de diploma’s plaatsen en vermelden dat
NOC*NSF het desbetreffende diploma erkent.
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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 2019 wijzigingen ondergaan.
Eind 2019 bestaat het bestuur van de sportbond uit mevrouw H. Suvaal (voorzitter), de heer J. Bartels (penningmeester),
mevrouw M. Spreij, 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 2020 is als volgt vastgesteld:
Totale baten
Besteding aan sport en bewegen
Organisatielasten
Saldo

:
:
:
:

€
€
€
€

784.729,00
604.647,00
179.634,00
448,00

Het merendeel van geldverstrekkers heeft de bijdragen voor 2020 toegezegd. Bij de totstandkoming van dit jaarverslag,
maart 2020, is de economische situatie in Nederland erg onduidelijk. Mocht de hoogte van deze bijdragen voor 2020
wijzigen dan zal de directie met het bestuur afstemmen hoe hiermee om te gaan om gezamenlijk tot maatregelen te komen.
Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 (maart 2020) zijn de belangrijkste financiële gevolgen voor GSN in kaart gebracht
op basis van een financiële impactanalyse t.o.v. de vastgestelde begroting 2020 waarin de baten gelijk zijn aan de lasten.
In het meest negatieve scenario wordt een verlies van ongeveer € 75.000 in het boekjaar 2020 verwacht. Voor 2020 heeft
dit geen wezenlijke impact op de financiële positie van GSN omdat er een sterke liquiditeitspositie en overige reserve is.
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
31-12-2019
€

Activa
Na voorstel resultaatsbestemming

€

31-12-2018
€

€

VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Andere vaste bedrijfsmiddelen

1

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

2

Liquide middelen

3

1.132
8.574
80.422

Totaal

88.996

846
11.758
17.397

29.155

296.903

395.591

387.031

425.593

Passiva
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

4
5
6

VOORZIENINGEN

7

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Belastingen en premies sociale lasten
Overige schulden en overlopende passiva

8
9

Totaal

250.563
56.000
20.585

327.148

267.121
61.000
22.585

6.224
25.712
3.606
24.342

53.659
387.031

350.706
9.334

13.497
3.805
48.250

65.553
425.593
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Begroting
2019
€

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

10
11
12
13

40.000
83.000
246.000
319.144
688.144

40.000
88.129
279.183
360.772
768.084

65.000
83.924
260.209
329.749
738.882

14

321.049
-254.618
23.000
74.000
163.431

365.625
-295.289
18.448
83.984
172.768

321.445
-271.716
18.338
87.849
155.916

15.000
509.781
524.781

6.383
612.491
618.874

18.720
572.628
591.348

688.212

791.642

747.264

-68

-23.558

-8.382

0
-7.000
-16.558
-23.558

0
-4.000
-4.382
-8.382

Baten
Fondsen
Contributies en Spelerskaarten
Overige inkomsten
Bijdragen bestedingsplan
Lasten
ORGANISATIE
Personeel
waarvan doorbelast naar activiteiten
Huisvesting en inrichting
Organisatie

15
16

ACTIVITEITEN
Marketing en communicatie
Sport en bewegen

17
18

Totaal lasten
Saldo van baten en lasten
Het resultaat wordt als volgt verdeeld:
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Resultaatbestemming

VERWERKING VAN HET RESULTAAT
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 sluit met een negatief saldo van € 23.558.
Er wordt €2.000 onttrokken uit het bestemmingsfonds Rolstoelrugby en €5.000 uit de bestemmingsreserve Goalball. Het saldo
ad €16.558 wordt onttrokken aan de overige reserves.
Na verwerking van het resultaat en de allocatie van bestemmingsreserves bedragen de overige reserves € 250.563 positief.

19

20

Jaarverslag Vereniging Gehandicaptensport Nederland 2019

Vereniging Gehandicaptensport Nederland
Utrecht

6

2 juni 2020

BEGROTINGSVERGELIJKING
Een vergelijking tussen de rekening en de begroting van 2019 geeft het volgende beeld:

BATEN

€

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

Verschil t.o.v. begroting
Voordelig
Nadelig
€
€

ORGANISATIE
Fondsen
Contributies en Spelerskaarten

40.000
88.129

40.000
83.000

0
5.129

360.772
279.183
768.084

319.144
246.000
688.144

41.628
33.183
79.940

365.625
-295.289
18.448
83.984

321.049
-254.618
23.000
74.000

40.671
4.552

ACTIVITEITEN
Marketing en communicatie
Sport en bewegen

6.383
612.491

15.000
509.781

8.617

Totaal lasten

791.642

688.212

53.840

ACTIVITEITEN
Bijdragen bestedingsplan
Overige inkomsten
Totaal baten

0

LASTEN
ORGANISATIE
Personeel totaal
Personeel activiteiten
Huisvesting en inrichting
Organisatie

Verschil:

44.576
9.984

102.710
157.270

-23.490

De belangrijkste afwijkingen van de resultaten 2019 ten opzichte van de begroting aan de batenkant zijn onstaan door:
Organisatie
De opbrengsten vanuit contributies en spelerskaarten zijn gestegen met € 5.000, mede dankzij de aangescherpte
facturatiemethodiek. Onderdeel van deze aanscherping is dat leden die meer dan 3 maanden (cumulatief) proeflid is
geweest, wordt meegenomen in de facturatie.
Activiteiten
De hogere inkomsten vanuit bijdragen NOC*NSF ad € 41.000 hebben betrekking op een aanvullende bijdrage voor de
topsportprogramma's rolstoelrugby en boccia.
De belangrijkste afwijkingen van de resultaten 2019 en de begroting aan de lastenkant zijn onstaan door:
Organisatie
In de loop van het jaar zijn meer personeelskosten doorbelast naar nieuwe projecten en activiteiten. De organisatiekosten zijn
hoger dan begroot omdat in 2019 extern advies ad € 5.000 is ingewonnen ten behoeven van het strategisch traject 2020+.
De uitgaven voor lidmaatschappen en contributies (inter)nationale organisaties zijn € 5.000 hoger dan begroot.
Activiteiten
Deelnamekosten voor Topsport Goallball en Topsport Rolstoelrugby hebben voor hogere kosten gezorgd dan begroot. De
impact hiervan was € 21.834 voor Topsport Goalball en € 18.296 voor Topsport Rolstoelrugby.

Jaarverslag Vereniging Gehandicaptensport Nederland 2019

Vereniging Gehandicaptensport Nederland
Utrecht

7

2 juni 2020

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
Verbouwingen met aanschafwaarde
Inventaris met aanschafwaarde
Inventaris met aanschafwaarde

>
>
>
<

€
€
€
€

1.500
1.500
1.500
1.500

25
10
20
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.
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.

%
%
%
%
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TOELICHTING ALGEMEEN
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.
Private Aanvulling WW & WGA (PAWW)
De PAWW is ontwikkeld om het WW-gat te dichten met een eigen bijdrage van de werknemers. Deze Private Aanvulling van
de WW en loongerelateerde WGA is niet verplicht, maar per CAO wordt besloten of men hier zich bij wil aansluiten.
Per 1 februari 2019 heeft de CAO Sport kenbaar gemaakt zich hier bij aan te sluiten. Vanaf dat moment is afdragen aan de
PAWW dus wél verplicht. Gehandicaptensport Nederland houdt de PAWW bijdrage in op het loon bij haar medewerkers
en verzorgt de afdracht.
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 2019 ontvangen bevoorschottingen van NOC*NSF zijn in 2020 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 13 februari 2019 de Toekenning Sportagendagelden 2017+, bestedingsjaar 2019 toegezegd.
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TOELICHTING ALGEMEEN
Kosten
Kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Salarissen
De procentuele doorberekening van salarissen in de staat van baten en lasten over 2019 is als volgt
te specificeren:
Werkelijk
Begroot
2019
percentage
2019
Personeel:
€
€
Sport en bewegen
Algemeen

295.289
70.336
365.625

81
19
100

percentage

254.618
66.431
321.049

De personeelskosten worden doorberekend aan activiteiten op basis van geraamde tijdsbesteding en salariskosten per
individuele werknemer en in overeenstemming met de begroting.
OVERIG
Werknemers
Bij de vereniging werken eind 2019 9 medewerkers. Eind 2018 werkten er 10 medewerkers bij de vereniging.
Het gemiddeld aantal fte bedraagt in 2019: 6,99 (2018: 6,17). De stagiairs zijn niet 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 2019 bestond de directie uit 1,0 fte en werd een bedrag van €73.893 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.

79
21
100
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TOELICHTING BALANS
31-12-2019
Andere vaste bedrijfsmiddelen

31-12-2018

€

1

Boekwaarde 1 januari
Aanschaf computer
Afwaardering
Af: afschrijvingen

846
894
0
1.740
608

1.410
0
0
1.410
564

Boekwaarde 31 december

1.132

846

17.721

16.827

4.000
0
57.767
16.845
1.810
80.422

4.000
10
7.900
0
5.487
17.397

290.241
6.662

388.573
7.018

296.903

395.591

Aanschafwaarde 31 december
Overige vorderingen en overlopende activa

2

Stichting Fonds Gehandicaptensport
Te ontvangen rente
Overige te ontvangen bedragen
Vooruitontvangen facturen
Vooruitbetaalde facturen

Liquide middelen
Rabobank
ING Bank

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

3
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TOELICHTING BALANS
31-12-2019

EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Stand 1 januari
Vrijval doelgiften/bestemmingsfondsen
Toevoeging/onttrekking vanuit de staat van baten en lasten

4

Stand 31 december

€

31-12-2018

€

267.121
7.000
-23.558

267.504
8.000
-8.382

250.563

267.121

Toelichting verdeling resultaat
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 sluit met een negatief saldo van € 23.558.
Er wordt €2.000 onttrokken uit het bestemmingsfonds Rolstoelrugby en €5.000 uit de bestemmingsreserve Goalball. Het saldo
ad €16.558 wordt onttrokken aan de overige reserves.
Na verwerking van het resultaat en de allocatie van bestemmingsreserves bedragen de overige reserves € 250.563 positief.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve toekomstige activiteiten
Stand per 1 januari
Dotaties

5

Onttrekkingen

45.000
0
45.000
0

45.000
0
45.000
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.
Gedurende de periode 2016 - 2019 is het door anders gegenereerde inkomsten niet nodig gebleken om deze
bestemmingsreserve te benutten.
Bestemmingsreserve goalball
Stand per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen

16.000
0
16.000
5.000

20.000
0
20.000
4.000

Stand per 31 december

11.000

16.000

Toelichting bestemmingsreserve goalball
De onttrekking aan het goalball bestemmingsfonds betreft een besteding ten behoeve van het EK Goalball 2019.
Totaal bestemmingsreserves

56.000

61.000
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TOELICHTING BALANS
6

Bestemmingsfondsen

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
01-01-2019

Blindenvoetbal
Showdown
Boccia
Doelgiften specifiek

Bij
€

2019
€

5.556
10.225
2.197
17.978

0
0
0
0

Af

2019
€
0
0
0
0

Stand
31-12-2019

€

5.556
10.225
2.197
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 is de bestemming (€2.197) ruimer gesteld, maar specifiek te besteden aan
deze tak van sport.
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.
Bestemmingsfonds Rolstoelrugby
Stand 1 januari
Bij: Diverse ontvangsten uit de staat van baten en lasten
Af: Onttrekkingen
Stand 31 december

31-12-2019

€

4.607
0
2.000
2.607

31-12-2018

€

4.607
0
0
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.
De onttrekking in 2019 van het bestemmingsfonds Rolstoelrugby was ten behoeve van het EK Rolstoelrugby
Totaal bestemmingsfondsen

20.585

22.585
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TOELICHTING BALANS
31-12-2019

KORTLOPENDE SCHULDEN
Voorzieningen
Voorziening jubileumuitkeringen

7

Belastingen en premies sociale lasten
Loonheffing
BTW
Af te dragen premie PAWW

8

Overige schulden en overlopende passiva

€

31-12-2018

€

6.224

9.334

-302
3.699
209

0
3.805
0

3.606

3.805

301
13.165
0
5.318
0
5.558
24.342

0
10.180
17.121
5.814
851
14.285
48.250

9

Diverse te betalen en vooruitontvangen bedragen
Te betalen netto lonen
Te betalen vakantiegelden/vakantieuren
Vooruitontvangen subsidies
Vooruitontvangen bedragen
Terug te betalen subsidies
Overige te betalen kosten

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 €16.898. De looptijd hiervan is tot en met oktober 2020.
Voor de leaseauto bedraagt de financiële verplichting € 11.483 per jaar. De looptijd van de vorige lease auto was tot en met
augustus 2018. Er loopt momenteel een shortlease contract i.v.m. vertraging van levering nieuwe auto. De verplichting hier voor
is € 12.052 per jaar.
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 (t/m 2019 € 16.698 per jaar, per 2020
€20.328 per jaar).
Aangegane verplichtingen die betrekking hebben op volgend boekjaar zijn verwerkt in de begroting 2020.
Fonds Gehandicaptensport heeft € 40.000 toegezegd voor 2020.
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TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
ORGANISATIE
Fondsen
Stichting Fonds Gehandicaptensport
Contributies en Spelerskaarten
Contributies en Spelerskaarten
Overige inkomsten
Giften
Interest
Bijdragen deelnemers algemeen
Opbrengsten sponsoring
Overige bijdragen
Fondsen werving overig

10

11
12

Begroting
2019
€

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

40.000
40.000

40.000
40.000

65.000
65.000

83.000
83.000

88.129
88.129

83.924
83.924

0
0
0
70.000
116.000
60.000
246.000

7.410
0
19.925
66.529
99.000
86.320
279.183

21.994
10
20.760
50.000
107.295
60.150
260.209

231.266
87.878
319.144

272.894
87.878
360.772

227.329
102.420
329.749

165.000
0
66.266
0
0
231.266

167.732
18.721
66.441
20.000
0
272.894

163.129
0
57.000
0
7.200
227.329

87.878
87.878

87.878
87.878

102.420
102.420

ACTIVITEITEN
Bijdragen bestedingsplan
Sport en bewegen
Organisatie

13

NOC*NSF
Sport en bewegen
Topsportprogramma Boccia (structureel)
Topsportprogramma Boccia (incidenteel)
Topsportprogramma Rolstoelrugby (structureel)
Topsportprogramma Rolstoelrugby (incidenteel)
Boccia reizen training
Organisatie
Algemeen functioneren (structureel)

Toelichting bijdrages NOC*NSF
De verkregen bijdrages NOC*NSF zijn nog niet afgerekend, de deadline hier voor is 1 juli. Van deze bijdrages is € 38.721
incidenteel en € 322.051 structureel.
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TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Lasten
ORGANISATIE
Personeel

Sport en bewegen
Advies project sporthulpmiddelen
Algemeen
Af: doorbelasting activiteiten

Realisatie
2018
€

273.790
36.653
25.818
6.668
342.929

283.073
48.392
23.170
10.991
365.625

243.539
39.213
20.246
18.447
321.445

254.618
0
66.431
321.049
-254.618
66.431

295.289
12.257
58.078
365.625
-295.289
70.336

271.716
1.458
48.270
321.445
-271.716
49.729

23.000
23.000

18.448
18.448

18.338
18.338

22.000
17.000
8.000
0
10.000
0
3.750
500
8.000
3.000
1.000
750
0
74.000

22.447
16.698
7.334
608
11.674
5.030
2.572
13
8.182
8.098
113
1.216
0
83.984

18.546
16.698
14.529
760
8.561
7.983
3.046
0
9.289
7.071
491
875
0
87.849

10.000
5.000
15.000

4.787
1.596
6.383

10.889
7.831
18.720

15

Huisvesting
Organisatie

Realisatie
2019
€

14

Loonkosten
Sociale lasten
Pensioenkosten
Overige personeelskosten

Huisvesting

Begroting
2019
€

16

Verzekeringen
Leden- en financiële administratie
Accountant
Afschrijvingen
Reis en verblijf
Overige adviseurs
Bestuur
Commissies
Kantoorkosten
Contributies (inter)nationale organisaties
Algemene ledenvergadering
Bank
Overige kosten
ACTIVITEITEN
Marketing en communicatie
Communicatiebeleid
Website

17
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TOELICHTING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Sport en bewegen
Sport en bewegen
Sport en bewegen
Personeel
Werkplannen topsport
Werkplannen breedtesport
Advies project sporthulpmiddelen
Regionale sportstimulering
Organisatie scholingen
Themadag
Classificatie

18

Begroting
2019
€

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

509.781
509.781

612.491
612.491

572.628
572.628

254.618
175.163
43.000
0
13.000
15.000
7.000
2.000
509.781

295.289
233.409
68.315
28
12.549
2.270
0
632
612.491

271.716
218.582
59.632
0
13.036
8.058
1.085
519
572.628

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
Voorzitter

J.A.M.J. Bartels
Penningmeester

M. Spreij

E.D. ter Steege
Bestuurslid
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OVERIGE GEGEVENS
Statutaire regeling omtrent winstbestemming
In de statuten van Gehandicaptensport Nederland zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de winstbestemming.
Conform Artikel 17.2 uit de statuten is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans
en de staat van baten en lasten van Gehandicaptensport Nederland op te maken en op papier te stellen.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen voortgedaan na balansdatum.
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Goalball

Foto: De Brug provincie Groningen

MATP

Jaarverslag Vereniging Gehandicaptensport Nederland 2019

35

Fitness

Rolstoelrugby
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Controleverklaring

Coney Assurance BV
Van Nelleweg 1413
3044 BC Rotterdam
T +31 (0)10 284 92 88

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan:

het bestuur

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Gehandicaptensport Nederland te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Gehandicaptensport Nederland per 31 december 2019 en van
het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJKC1, kleine organisaties
zonder winststreven.
Benadrukking van Aangelegenheid
Wij verwijzen naar de toelichting door het bestuur in het jaarverslag inzake de COVID 19 ontwikkelingen.
Deze benadrukking doet geen afbreuk aan het goedkeurende oordeel.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
de balans per 31 december 2019;
2.
de staat van baten en lasten over 2019; en
3.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Gehandicaptensport Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit het bestuursverslag en de overige gegevens alsmede het kasstroomoverzicht 2019 in bijlage.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.coney.nl
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldenen RJKC1, kleine organisaties zonder
winststreven.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederland geldende RJKC1, Kleine
Organisaties zonder winststreven. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJKC1, Kleine Organisaties zonder winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJKC1, Kleine Organisaties zonder winststreven. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.coney.nl
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Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing
van de Stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Rotterdam, 2 juni 2020
Coney Assurance B.V.
was getekend
drs. P. de Kok RA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - www.coney.nl
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Showdown
Boccia
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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
€

2019
€

€

2018
€

Saldo van baten en lasten
Mutaties voorzieningen
Afschrijvingen

-23.558
-3.110
608

-8.382
4.746
564

Cash flow

-26.060

-3.073

Mutaties vorderingen
Mutaties bestemmingsreserve
Mutaties schulden
Mutaties werkkapitaal
Kasstroom uit operationele activiteiten

-59.841
0
-11.894

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

894
0

-71.734
-97.794

894

48.081
-4.000
9.296

0
0

53.377
50.305

0

Netto-kasstroom (mutatie liquide middelen)

-98.688

50.305

Beginstand liquide middelen

395.591

345.287

Eindstand liquide middelen

296.903

395.591
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Medaille overzicht 2019

Bondsonderscheiding

Goud – Boccia, Daniel Perez, World Open Canada

De volgende personen ontvingen een Speld van
Verdienste in 2019:
•	De heer A.H. Kornegoor (Stichting Spel- en Sportinstuif Verstandelijk Gehandicapten BRENG)
•	Mevrouw C. Lemmers (Stichting Hulp voor Minder
Validen Heerhugowaard)
•	De heer J. Beelen (Stichting Hulp voor Minder
Validen Heerhugowaard)
		

Zilver – Boccia, Daniel Perez, EK Spanje

EK Goalball dames

EK Boccia teamwedstrijd

Jaarverslag Vereniging Gehandicaptensport Nederland 2019

Personele organisatie

Er zijn eind 2019 negen werknemers in dienst van de sportbond (totaal gemiddeld 6,7 fte).

Bestuur

Directie

Mevrouw H. Suvaal, voorzitter
De heer J. Bartels, penningmeester
De heer E. ter Steege, lid
Mevrouw M. Spreij, lid

De heer T. Engelaar, directeur

Erevoorzitter
De heer H. Jacobse

Rolstoelrugby team

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

Coördinatie en tekstredactie:
Afdeling communicatie Gehandicaptensport Nederland
Fotografie:
Wiebke Wilting, Laurence Anciaux/Collectif Huma,
Lars Emil Egeberg Simonsen, Robert Biesemans en
De Brug provincie Groningen
Opmaak:
Birgit Schrama

43

Meer informatie
Vereniging Gehandicaptensport Nederland
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
T

030 30 778 90

E

info@gehandicaptensport.nl

W www.gehandicaptensport.nl

