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Voorwoord

Hoogtepunt in 2010 was het zeer geslaagde Wereldkampioenschap Zwemmen voor mensen met een handicap,
dat plaats vond van 15 t/m 20 augustus in Eindhoven en
op 21 augustus in Eersel. Er deed een recordaantal atleten mee: 649 sporters, uit 53 landen. Bovendien waren
ruim 7.000 supporters getuige van de vele topprestaties
van de atleten. Er zijn maar liefst 68 wereldrecords gebroken! Een succesvol evenement waar we als Vereniging
Gehandicaptensport Nederland enorm trots op zijn.
In 2010 werd de organisatorische integratie (overdracht
van gehandicaptensporters en -verenigingen naar de
reguliere bonden) afgerond, met als laatste de overdracht
van de verantwoordelijkheid voor het zwemmen voor
mensen met een handicap aan de KNZB. Dat betekent dat
er bij Vereniging Gehandicaptensport Nederland 6 sporten
resteren: goalball, showdown, boccia, rolstoelrugby,
sledgehockey en ID voetbal en een aantal zogeheten
omni-verenigingen (multisport verenigingen). Showdown
en ID voetbal kenden een aantal sportieve successen:
tijdens het EK Showdown in Zweden behaalde Sven van
der Wege een bronzen medaille en het Nederlands
ID Voetbalteam onder leiding van coach René Bouma
behaalde na verlenging een zilveren medaille tijdens het
WK in Zuid-Afrika.
Een van de belangrijkste onderwerpen op de Algemene
Ledenvergaderingen was - naast het Jaarverslag 2009 en
het Jaarplan 2011 - het besluit om het beleid voor preventie seksuele intimidatie, pesten en agressie te intensiveren.
De voorzitter van de Vereniging ondertekende als eerste
de gedragscode om daarmee de vrijwilligers van de aangesloten verenigingen te stimuleren om ook de gedragsregels te ondertekenen. Tevens werden voor en na de
algemene ledenvergaderingen bijeenkomsten georganiseerd die in het teken stonden van advies en service aan
de aangesloten verenigingen.
De benodigde menskracht en diensten werden wederom
afgenomen van de Stichting Gehandicaptensport Nederland. Ten gevolge van de organisatorische integratie, het
teruglopen van het aantal leden en de contributiebijdrage

Vereniging Gehandicaptensport Nederland is onderdeel van de door het Ministerie van VWS
erkende, landelijke organisatie Gehandicaptensport Nederland. De organisatie stimuleert en
faciliteert sport en bewegen voor mensen met
een handicap onder het motto: ‘fit’ voor het leven.
Naast de Vereniging zijn Stichting Gehandicaptensport Nederland, SailWise en Special Olympics
Nederland onderdelen hiervan. Ook werkt de
organisatie nauw samen met Fonds Gehandicaptensport.

als gevolg daarvan en het feit dat de Vereniging niet
langer subsidie ontvangt, hebben we bij de Vereniging van
twee gewaardeerde collega’s afscheid genomen en
de adviesfunctie voor de aangesloten verenigingen ingekrompen.
Het bestuur werd met ingang van 1 januari 2010 versterkt
met de heren Maarten van Bottenburg en Marcel
Sturkenboom.
Alle activiteiten binnen de diverse takken van sport waren
niet mogelijk zonder de steun van een groot aantal
sponsors, fondsen, donateurs en vrijwilligers. Namens de
hele Vereniging, iedereen van harte bedankt!
Bunnik, mei 2011

Voorzitter Bestuur
Mr. Fon Koemans

Directeur
Ir. Marc Hofstra
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Over Vereniging Gehandicaptensport Nederland

De Vereniging Gehandicaptensport Nederland vertegenwoordigt Nederland binnen de internationale handicapspecifieke sportfederaties International Blind Sport
Federation (IBSA), Cerebral Palsy International Sports
& Recreation Association (CPISRA), International Federation for para-athletes with an intellectual disability (INASFID) en International Weelchair & Amputee Sports
Federation (IWAS) In deze hoedanigheid behartigt de
Vereniging de belangen van de verschillende nationale
sportbonden richting de internationale sportkoepels.
Daarnaast richt de Vereniging Gehandicaptensport
Nederland zich nationaal op het organiseren van (recreatieve) competities en kampioenschappen voor mensen

met een handicap. Tevens worden topsporters -individueel
en als team- uitgezonden naar internationale toernooien
en wedstrijden en verzorgt de Vereniging de voorbereiding
daarop. Iedereen krijgt daarmee op zijn of haar niveau een
passend sportaanbod. Het doel hiervan is dat mensen met
een handicap zich mentaal en fysiek fitter gaan voelen,
meer zelfvertrouwen krijgen en met een beter zelfbeeld in
het leven staan.
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Resultaten 2010

In het na-Paralympische jaar 2009 heeft de Vereniging
Gehandicaptensport Nederland een nieuwe start gemaakt met haar topsportprogramma’s. De eerste resultaten van deze programma´s in 2010 vragen op sommige
terreinen om een herbezinning van de doelstellingen:
voor enkele takken van sport is het niet meer mogelijk
zich te kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Londen; andere sporten zetten nu daarvoor de eindspurt in.
Tevens is er dit jaar verder gebouwd aan de sportinfrastructuur op zowel het terrein van de breedtesport als ook
de sportstimulering. Immers, hoe breder de basis, hoe
hoger de top. Op deze terreinen is er binnen de relatief
kleine takken van sport die binnen de Vereniging Gehandicaptensport Nederland zijn overgebleven nog veel te
ontwikkelen.

De Vereniging Gehandicaptensport Nederland, als vertegenwoordiger van een groot aantal sporten voor gehandicapten, is sindsdien actief bezig geweest met het
overdragen van de sporten naar de reguliere sportbonden.
De meeste sporten die ook regulier worden aangeboden
zijn inmiddels overgedragen.
In 2010 werden de volgende sportbonden verantwoordelijk voor hun tak van gehandicaptensport: NOB (duiken),
NBB (badminton), KNWV (watersport), KNBSB (honk- en
softbal), NBB (bridge) en KNHB (rolstoelhockey, 2e traject
na g-/lg-veldhockey). Per 1 januari 2011 is ook de KNZB
gevolgd. Voor sporten die (nog) niet aan een reguliere
sportbond kunnen worden overgedragen, blijft de Vereniging Gehandicaptensport Nederland de verantwoordelijke
organisatie.

De volgende doelstellingen zijn in 2010 behaald:
• organisatorische integratie van diverse takken van sport
• organisatie van (recreatieve) competities en sportstimuleringsactiviteiten voor mensen met een handicap
• voorbereiding en uitzending van Nederlandse sporters
naar Europese en wereldkampioenschappen en de
Paralympische Spelen (topsport)
• serviceverlening aan lidorganisaties
• opleiding van kader en officials
Deze doelstellingen leidden tot diverse programma’s en
activiteiten. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Het project organisatorische integratie is een eerste belangrijke stap om de integratie van de gehandicaptensport(er) bij de reguliere sportbonden c.q. verenigingen
te realiseren. Veel partijen hebben zich hier sterk voor
gemaakt; van belang is nu om vervolgstappen te zetten
om tot echte integratie te komen. Om die reden is in het
najaar van 2010 in opdracht van de Vereniging Gehandicaptensport Nederland - na afstemming met NOC*NSF een onderzoek gestart door het Mulier Instituut: hoe staat
de sport in Nederland ervoor als het gaat om het inbedden van sporters met een handicap in de georganiseerde
sport en wat kunnen we doen om het aanbod en de
mogelijkheden van de doelgroep verder te verbeteren?
Het doel van het onderzoek is de bonden en uiteindelijk de
sportverenigingen te helpen bij een optimale match
tussen sportaanbod en doelgroep. De Vereniging Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF zullen in overleg
bepalen hoe de conclusies uit het onderzoek vorm
kunnen krijgen in een gericht meerjarenbeleid.

Organisatorische integratie van diverse
takken van sport
Tijdens de Paralympische Spelen in 2000 is vastgelegd dat
NOC*NSF en de Vereniging Gehandicaptensport Nederland het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid zien
om sport voor mensen met een handicap zoveel mogelijk
vanuit de reguliere kaders binnen de georganiseerde sport
(denk aan sportbonden, sportverenigingen en NOC*NSF)
te organiseren. Het Ministerie van VWS omarmde dit
initiatief en ondersteunde het financieel.

Project ‘Uitdagend sportaanbod’
In 2009 heeft de Vereniging Gehandicaptensport Nederland bij het Ministerie van VWS voor enkele takken van
sport een projectaanvraag ‘Uitdagend sportaanbod’
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ingediend. Voor boccia, goalball en sledgehockey zijn de
aanvragen gehonoreerd. In 2010 is er ‘kwartier gemaakt’
en zijn veel voorbereidende werkzaamheden verricht:
promotiemateriaal is ontworpen en gedrukt, trainers en
scheidsrechtersopleidingen zijn uitgeschreven en een
groot aantal vrijwilligers is betrokken om de activiteiten
ten uitvoer te brengen.
De nadruk in de stimuleringsprojecten ligt op het werven
en behouden van nieuwe sporters, het versterken van verenigingen en het opleiden van technisch kader. Binnen de
projecten wordt met nadruk gezocht naar samenwerking
met partners en al bestaande sportstimuleringsprojecten.

Sporten van Gehandicaptensport Nederland

Michel Jansen hebben bij het Europees Kampioenschap in
Zweden een goede prestatie geleverd. Sven van der Wege
won de bronzen medaille en Achmad Martosoewondo
behaalde een verdienstelijke zevende plaats. Bij de dames
wist Bianca Wolloe zich te vechten naar een mooie vijfde
plaats. Michel Jansen eindigde op plaats 28. Tijdens
de prijsuitreiking van het EK ontvingen bondscoach Wim
Snijders en zijn Italiaanse collega van de IBSA Showdown
Sub-Committee een trofee voor hun werk als bondscoach
en hun bijdrage aan de Showdown sport in zijn totaliteit.
De landelijke competitie was weer een groot succes. Er is
nu een vaste speellocatie in Duivendrecht, waar zowel op
hoog als laag niveau gespeeld kan worden. Het laagdrempelige karakter van de sport biedt veel spelplezier
aan een brede groep sporters.

Boccia

Sledgehockey

Het Nederlands bocciateam heeft van 30 mei t/m 10 juni
deelgenomen aan de Wereldkampioenschappen Boccia in
Lissabon, Portugal. In het toernooi voor landenteams
(voor klasse BC1/BC2) legden de spelers van bondscoach
Corneel van der Heiden beslag op plaats 14. In het individuele toernooi bereikten twee spelers, Bernd Meins en
Judith Bulthuis, de laatste 32. Opvallend op het WK in
Portugal was de sterke opkomst van de Aziatische landen:
China, Zuid-Korea en Thailand wonnen diverse hoofdprijzen.

Na het fantastisch georganiseerde B-WK Sledgehockey,
eind 2009 in Eindhoven, is er in 2010 een doorstart gemaakt met de promotie en verdere uitrol van het Sledgehockey. Naast de Amsterdam Huskies zijn er twee
verenigingen bij gekomen in Tilburg en Dordrecht en zijn
ook op andere locaties een groot aantal clinics en kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd.

In het kader van het project ‘Uitdagend sportaanbod ‘ is in
2010 extra aandacht besteed aan de promotie van Boccia.
Bovendien is een aanzet gegeven om met Werkenrode
School in Groesbeek een talentencentrum Boccia op te
zetten. Het doel van het talentencentrum is te komen tot
een kwalitatief hoogwaardig en structureel sportaanbod
voor jongeren die zich verder willen ontwikkelen in de
Boccia-sport en daarmee een bouwsteen toe te voegen
aan de georganiseerde sportstructuur.

Showdown
In 2010 is de topsportselectie verder vorm gegeven.
Regelmatige trainingen in Zeist en diverse toernooibezoeken hebben de basis gelegd voor een aantal topprestaties
onder leiding van bondscoach Wim Snijders. Bianca
Wolloe, Sven van der Wege, Achmad Martosoewondo en

De promotie van deze sport is -met hulp van sponsor
Sportlife- verder ondersteund door goede materialen:
sledges en speel- en beschermingsmateriaal als ook
promotiefolders en -banners.
De nationale selectie heeft de eerste stappen gezet in de
samenwerking met Duitsland om meer ijstijd te hebben.
Na een aantal succesvolle trainingsstages aldaar spelen
nu ook een aantal spelers uit het nationaal team in de
sterke Duitse competitie.

Goalball
Na de promotie in 2009 uit de C-categorie mocht het
Nederlands heren goalballteam in 2010 deelnemen aan
het Europees Kampioenschap voor B-landen dat van 19
t/m 24 oktober in Assens, Denemarken, werd gehouden.
Het team van bondscoach Rabin den Hoed slaagde er niet
in de nieuw verworven status in de B-categorie te behouden en moest genoegen nemen met een negende plek. In
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2011 nemen de goalballers daarom weer deel aan het EK
voor C-landen.

ID zwemmen

Het Nederlands dames goalball team nam van 7 t/m 12 juli
deel aan het EK voor B-landen in Turkije. Het team van
bondscoach Mike Russchen slaagde er niet in op één van
de plaatsen te eindigen die recht gaven op promotie naar
de A-categorie. Het toernooi werd afgesloten met een
vijfde plaats.
In 2010 zijn - in het kader van het sportstimuleringsproject ‘Uitdagend Sportaanbod’ - diverse kennismakingsevenementen en kennisdelingsbijeenkomsten goalball
georganiseerd. Tevens is een start gemaakt met de eerste
sportspecifieke trainersopleiding goalball. Deze trainersopleiding past binnen de kwalificatiestructuur sport zoals
die ook binnen andere takken van sport wordt gebruikt.
Medio 2011 ronden de eerste goalball trainers hun opleiding ‘goalball trainer 3’ af.

Goalball

De te lage sportparticipatie van visueel gehandicapten
heeft in het najaar van 2010 geleid tot een eerste expertmeeting visueel gehandicaptensport. Samen met handicapspecifieke organisaties zoals Visio, Bartimeus, Viziris
en NVBS (Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden) en met NOC*NSF is een concrete aanzet gegeven
om in de komende jaren een gezamenlijke inspanning te
leveren om de sportparticipatie van visueel gehandicapten te bevorderen.

Rolstoelrugby
Bondscoach Robbert Haasjes heeft in 2010 zijn functie
overgedragen aan Jocelyne Oostendorp. Helaas heeft het
Nederlands team niet mee kunnen doen aan het Wereldkampioenschap 2010, omdat Nederland nog niet tot de
beste twaalf landen van de wereld behoort.
De focus van het Rolstoelrugby ligt op de inensivering en
verjonging van het topsportprogramma. De nieuwe bondscoach, een substantiële bijdrage van sponsor Coloplast en
een particulier fonds en een grotere betrokkenheid van de
Vereniging Gehandicaptensport Nederland bij de onder-

Rolstoelrugby
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steuning van het programma moeten het verschil gaan
maken en ervoor zorgen dat het Rolstoelrugby in de
breedte- en in de topsport een verdere ontwikkeling doormaakt.

ID voetbal
Voor het ID voetbal was 2010 een WK-jaar. Het WK vond
plaats in Polokwane, Zuid-Afrika, van 23 augustus t/m 11
september. Nederland nam deel met een jonge ploeg die
onder leiding stond van bondscoach René Bouma. Na
twee zilveren medailles op het WK in 2002 en 2006 was
het Nederlands voetbalteam vastbesloten nu eindelijk de
wereldtitel naar Nederland te halen. De voetbalmissie
strandde pas in de verlenging van de WK-finale, toen
tegenstander Saoedi-Arabië het beslissende doelpunt
(1-0) wist te scoren. Het Nederlands team kan desalniettemin terugkijken op een sportief zeer geslaagd toernooi.

Rolstoelhockey
Formeel is het rolstoelhockey in juni 2010 geïntegreerd in
de KNHB. Deze sportbond heeft echter al in een eerder
stadium de activiteiten binnen het rolstoelhockey op zich
genomen. In deze soepel verlopen overgangsperiode is er
nauw samengewerkt tussen de KNHB en de Vereniging
Gehandicaptensport Nederland.

ID zwemmen
Het zwemmen voor mensen met een verstandelijke handicap is in de praktijk in juli 2010 overgedragen aan de
KNZB. Dat betekende dat de voorbereidingsperiode voor
het WK zwemmen in Eindhoven nog onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Gehandicaptensport Nederland
heeft plaatsgevonden. Tijdens het WK zwemmen in Eindhoven stonden sinds lange tijd ook diverse nummers op
het programma voor ID zwemmers (S14 klasse). De
Nederlandse ID zwemploeg onder leiding van bondscoach
Tineke van Benthum was - met twee gouden, een zilveren
en een bronzen medaille - zeer succesvol op het WK.
Marlou van der Kulk was verantwoordelijk voor de twee
gouden medailles; Marga Toeters (zilver) en Marc Evers
(brons) maakten het Nederlandse succes in de S14 klasse
compleet.

WK IPC Zwemmen 2010
Van 15 t/m 20 augustus heeft het WK Zwemmen 2010
plaatsgevonden in Eindhoven en op 21 augustus in Eersel.
Een deelnemersaantal van 649 atleten uit 53 landen: een
absoluut record voor een WK Zwemmen voor gehandicapten. Bovendien waren ruim 7.000 supporters in het
Pieter van den Hoogenband zwemstadion en 650 bezoekers op het E3 strand in Eersel getuige van de vele topprestaties van de atleten. Er zijn maar liefst 68 wereldrecords gebroken! De officiële WK website trok dagelijks
ruim 8.000 bezoekers, de live-stream met beelden werd
gretig afgenomen en de dagelijkse uitzendingen van
GoedTV - met livebeelden van de finales - had hoge kijkcijfers ( >100.000).
Sir Philip Craven, President IPC:
“From day one it was evident that your organization
was a brilliant success and it seemed to get
better and better.”
Behalve het kampioenschap kende dit evenement ook een
aantal side events: bij 14 events die door de verschillende
partners van het WK zijn georganiseerd waren ruim 500
extra belangstellenden. Het ging daarbij onder andere om
seminars, trainerscursussen en verenigingsdagen. In aanloop naar het evenement zijn tien projecten van (S)Cool on
Wheels in de provincie Noord-Brabant uitgevoerd. (S)Cool
on Wheels is een voorlichtingsprogramma voor groep 7 en
8 van het basisonderwijs. Door dit programma ervaren kinderen hoe het is om te leven met een handicap.
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF:
“Ik was werkelijk onder de indruk van de organisatie,
die in niets verschilde van het EK zwemmen
in 2008 in het zelfde zwembad.
Volle tribunes, uitstekende sportieve sfeer, meer dan
driehonderd vrijwilligers, perfect ingerichte
atletenverblijven, top trainingsmogelijkheden, etc. etc.
Vol allure dus. Complimenten.”

Dit toernooi was niet alleen het grootste zwem-WK tot nu
toe, maar volgens het Internationaal Paralympisch Comité
(IPC) ook het meest succesvolle. Daar mogen we als
Nederland trots op zijn!
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De succesvolle organisatie van het toernooi is mede te
danken geweest aan de inzet en het enthousiasme van de
bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van de Stichting WK zwemmen 2010 en haar samenwerkingspartners.

Gehandicaptensport Nederland de dopingwaaier verstrekt
aan alle nationale selecties.

Preventie Seksuele intimidatie, pesten en
agressie
Ondersteuning van de programma’s
De diverse activiteiten binnen de takken van sport waren
niet mogelijk zonder de gulle steun van sponsors en een
groot aantal fondsen en donateurs. In totaal is er voor het
organiseren van en uitzenden naar wedstrijden en activiteiten bijna € 105.000 bijeen gebracht.
In de zakelijke fondsenwerving is het succesvolle ‘1% Fair
Share®’ concept een belangrijke ondersteuning van de
diverse intensiveringprogramma’s. Zo heeft Sportlife
de ontwikkeling van het Sledgehockey mogelijk gemaakt,
Ernst & Young de deskundigheidsbevordering en
Coloplast een substantiële ondersteuning aan het
Rolstoelrugby geleverd. Ook kleinere sponsoren als TG
Lining en een aantal kledingleveranciers hebben de
programma’s positief verder geholpen. Tevens is in 2010
een groot fonds aangetrokken dat de verdere uitbouw van
het Rolstoelrugby ondersteunt.
Hiervoor is de Vereniging Gehandicaptensport Nederland
deze en andere partners zeer dankbaar.

Antidopingbeleid
Het beleid van de Dopingautoriteit om de testing-pool
voor dopingcontroles te beperken tot A- en B-statushouders (in ons geval: Paralympische topsporters binnen de
top 8 van de wereld) heeft ertoe geleid dat er geen nationale controles zijn uitgevoerd binnen de takken van sport
die eind 2010 onderdeel waren van de Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Vanzelfsprekend zijn er binnen
het zwemmen, en natuurlijk ook bij het WK in Eindhoven,
dopingcontroles uitgevoerd. Daarbij zijn geen sporters positief bevonden op dopinggeduide stoffen. De voorlichting
aan topsporters is vooral via de regionale bijeenkomsten
van de Dopingautoriteit verlopen. Ook heeft de Vereniging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2010
vond de kick-off plaats van het intensiveringsbeleid
preventie seksuele intimidatie, pesten en agressie. De
voorzitter van de Vereniging, de heer Fon Koemans,
ondertekende als eerste de gedragsregels om daarmee
alle vrijwilligers van de aangesloten verenigingen te
stimuleren de gedragsregels te ondertekenen. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie van
de formulieren die de vrijwilligers ondertekenen.
Na de Algemene Ledenvergadering zijn alle verenigingen
nader geïnformeerd over het belang van preventie van
seksuele intimidatie, pesten en agressie. Zij ontvingen een
voorbeeld tekenformulier, een poster en een folder.
Bovendien zijn het gedragsreglement en het klachtenprotocol te downloaden van de website van de Vereniging
Gehandicaptensport Nederland.

Het verlenen van service aan
lidorganisaties
Drie verenigingsadviseurs hebben in 2010 advies en
ondersteuning gegeven aan lidorganisaties en samenwerkingspartners in hun eigen regio. Advies en ondersteuning vond plaats via e-mail, telefoon of in een
persoonlijk gesprek. Ook is informatie aan de lidorganisaties verstrekt via de uitgave van tien nieuwsflitsen en
twee bijeenkomsten rondom de Algemene Ledenvergaderingen in juni en december. Er is regelmatig contact en
overleg geweest met medewerkers van regionale samenwerkingspartners. Met name bij de overdracht van het
zwemmen naar de KNZB is er extra geïnvesteerd om de
zwemverenigingen te motiveren het lidmaatschap aan te
gaan bij de KNZB. Bovendien hebben de verenigingsadviseurs een bijdrage geleverd aan het bieden van onder-
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Een vooruitblik

steuning aan sportstimuleringsactiviteiten op verzoek van
lidorganisaties, (regionale) samenwerkingspartners,
sportverenigingen en activiteiten/projecten van het Kenniscentrum, Fonds Gehandicaptensport, Special Olympics
Nederland, de Vereniging en SailWise.

Fondsenwerving,
marketing en communicatie
De diverse activiteiten binnen de genoemde takken van
sport waren niet mogelijk zonder de steun van een groot
aantal fondsen, partners en donateurs. Dankzij hen konden sportactiviteiten worden georganiseerd en zijn sporters uitgezonden naar de verschillende toernooien en
evenementen. Een groot aantal lokale, regionale en landelijke media heeft aandacht aan deze activiteiten besteed.
In 2010 is een nieuwe huisstijl geïntroduceerd, met daaruit voortvloeiend een nieuwe website. Tevens zijn alle
flyers per tak van sport binnen de nieuwe look & feel ontwikkeld. De consistentie van de communicatie activiteiten
draagt bij aan een meer eenduidige uitstraling van de
Vereniging Gehandicaptensport.

Voor de sporten die nog in de race zijn voor deelname aan
de Paralympische Spelen in Londen in 2012 is 2011 een
cruciaal jaar. Voor Boccia en Rolstoelrugby is er nog een
kans om te kwalificeren voor de Paralympische Spelen in
Londen, voor de andere paralympische programmasporten is deelname in 2012 niet meer haalbaar. Voor hen ligt
de focus van de programma’s op verjonging van de selecties en het verder bouwen van de structuur teneinde een
optimaal topsportklimaat te genereren. Daarbij is er ook
veel aandacht voor de werving van nieuwe deelnemers;
de sportpiramide (georganiseerde sportstructuur) zal van
onderaf meer gevuld moeten worden.
De vertegenwoordiging van een variëteit aan sporten en
de aanwezigheid van vrijwel alle soorten handicaps binnen de Vereniging van Gehandicaptensport Nederland
maakt de Vereniging tot een deskundige en ervaren partner bij de verdere ontwikkeling van het Kenniscentrum.
Een goed voorbeeld hiervan is de georganiseerde expertmeeting visueel gehandicaptensport (zie ook Goalball).
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Financieel verslag

Balans
Staat van baten en lasten
Financiële toelichting
Accountantsverklaring
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Balans per 31 december

(bedragen in euro’s)

2010

2009

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen en inrichting

0

0

Effecten

0

0

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
NOC*NSF
Rekening Courant verbonden partijen
Belastingen
Overige vorderingen en overlopende activa

15.127
3.463
112.741
12.176
29.971

13.070
58.020
235.655
7.430
77.384
173.478

391.559

Liquide middelen

177.840

165.163

Totaal

351.318

556.722

57.611
0
16.215

47.458
44.500
22.618

Passief
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale lasten
Rekening Courant verbonden partijen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

43.363
0
136.469
97.660

61.058
3.728
218.031
159.329
277.492

442.146

351.318

556.722
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Staat van baten en lasten

(bedragen in euro’s)

Begroting 2010

Resultaat 2010

Resultaat 2009

257.500
194.800
120.000
59.500
631.800

259.500
186.800
114.764
27.715
588.779

257.500
209.800
137.068
29.033
633.401

246.100
70.000
110.000
20.000
118.500
564.600

179.319
150.283
12.698
16.000
48.954
407.254

595.376
232.810
88.492
162.670
0
1.079.348

1.196.400

996.033

1.712.749

136.400
49.900
123.800
310.100

136.400
49.900
146.836
333.136

134.450
48.000
122.779
305.229

38.300
98.900
741.400
7.700
0
0
886.300

32.864
98.900
563.099
7.700
0
1.085
703.648

27.428
132.542
984.411
6.200
222.174
944
1.373.700

1.196.400

1.036.784

1.678.929

Saldo van baten en lasten

0

-40.750

33.820

Bestemming saldo baten en lasten
Dotatie aan:
Overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

0
0
0

5.720
-44.500
-1.970

-11.209
44.500
529

0

-40.750

33.820

Baten
Organisatie
Subsidiebaten
Fondsen
Contributies en Spelerskaarten
Overige inkomsten
Activiteiten
Subsidiebaten
Fondsen
Ambition
Evenementen en samenwerkingsverbanden
Overige inkomsten

Totaal baten

Lasten
Organisatie
Personeel
Huisvesting en inrichting
Organisatie
Activiteiten
Marketing en communicatie
Organisatorische integratie
Sport en bewegen
Fondsenwerving
Evenementen en samenwerkingsverbanden
Overige projecten

Totaal lasten
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Financiële toelichting

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2010 sluit met een nadelig saldo van € 40.750.
Hiervan wordt € 44.500 onttrokken aan de bestemmingsreserve en € 1.970 onttrokken aan
de bestemmmingsfondsen.
Het resterende positieve saldo ad € 5.720 is vooruitlopend op het bestuursbesluit toegevoegd
aan het vermogen.

Financiële toelichting op Staat van baten en lasten
Baten
De belangrijkste afwijkingen van de rekening 2010 ten opzichte van de begroting aan de batenkant zijn onstaan door:
Organisatie
• Overige inkomsten: in de begroting was de onttrekking van een bestemmingsreserve meegenomen als
overige inkomsten. Deze onttrekking wordt echter via resultaatbestemming in de staat van baten en lasten verwerkt.
Activiteiten
• Subsidiebaten: meer inkomsten van NOC*NSF voor activiteiten.
• Fondsen: meer inkomsten voor activiteiten door Fondsenwerving.
• Ambition: minder inkomsten uit Ambition gelden door overdracht takken van sport aan reguliere bonden.
• Overige inkomsten: er zijn minder activiteiten gerealiseerd dan oorsponkelijk begroot.

Lasten
De belangrijkste overschrijdingen van de rekening 2010 en de begroting aan de lastenkant zijn ontstaan door:
Organisatie
• Organisatie: hogere accountants- en advieskosten.
Activiteiten
• Sport en bewegen: er zijn minder activiteiten gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot.
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Accountantsverklaring
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Medaille overzicht Europese en Wereldkampioenschappen 2010

WK Zwemmen, Eindhoven
Goud

100 meter Rugslag S14 - Marlou van der Kulk
200 meter Vrije slag S14 - Marlou van der Kulk

Zilver

50 meter Vrije slag S6 - Mirjam de Koning-Peper
100 meter Vrije slag S6 - Mirjam de Koning-Peper
100 meter Schoolslag SB8 - Maurice Deelen
100 meter Schoolslag SB14 - Marga Toeters
100 meter Vlinderslag S10 - Mike van der Zanden

Brons

50 meter Vrije slag S8 - Maurice Deelen
100 meter Vrije slag S8 - Maurice Deelen
100 meter Rugslag S14 - Marc Evers
100 meter Schoolslag SB7 - Lisa den Braber

WK ID Voetbal, Zuid-Afrika
Zilver

Nederlandse ID Voetbalselectie

EK Showdown, Handen, Zweden
Brons

Sven van der Wege
Michel Tielbeke,
Wereldkampioen 100 en 200 meter wisselslag S13
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Trofeeën en onderscheidingen

Audrey Hepburn Trofee
De Audrey Hepburn Trofee is op 12 februari tijdens het
ABN AMRO Tennistoernooi uitgereikt aan rolstoeltennisster Esther Vergeer.
Jaap Eden Trofee
Tijdens het Sportgala van NOS en NOC*NSF op 14 december werd de Jaap Eden voor beste gehandicapte sporter
2010 aan Esther Vergeer (rolstoeltennis) uitgereikt. Andere
genomineerden waren Thierry Schmitter (zeilen) en Kelly
van Zon (tafeltennis).
De titel Gehandicapte Sporter van het Jaar werd geïntroduceerd in 2002. Zowel dat jaar als in 2003, 2005 en 2008
ging de titel naar rolstoeltennisster Esther Vergeer.
Wheeler Kenny van Weeghel versloeg in 2004 als eerste
Vergeer in de strijd om de titel Gehandicapte Sporter van
het Jaar.

De titelwinnaars van de afgelopen jaren op een rij:
2010

: Esther Vergeer (rolstoeltennis)

2009

: Monique van der Vorst (wielrennen)

2008

: Esther Vergeer (rolstoeltennis)

2007

: Annette Roozen (atletiek) en
Marion Nijhof (zwemmen)

2006

: Pieter Gruijters (atletiek)

2005

: Esther Vergeer (rolstoeltennis)

2004

: Kenny van Weeghel (atletiek)

2003

: Esther Vergeer (rolstoeltennis)

2002

: Esther Vergeer (rolstoeltennis)

Bondsonderscheidingen
De volgende personen ontvingen de Speld van Verdienste:
- mevrouw G. van Berkum (HVMV Heerhugowaard),
- mevrouw E. Grotenberg (ISV Arnhem) en
- de heer P. Peelen (ISV Arnhem).
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Personele organisatie

Het personeel van Vereniging Gehandicaptensport Nederland is in dienst van Stichting Gehandicaptensport Nederland en
gedetacheerd naar Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Peildatum personeel is 1 januari 2010.

Afdeling
Directie en directiesecretariaat
Ondersteunende diensten en staf
Manager Sport & Bewegen
Coördinator Sport
Accountmanager
Coaches
Managementassistente
Totaal

Bestuur

Sportmedische Commissie

De heer Mr. A.M.Th. Koemans
voorzitter

De heer J.J. Roosendaal
voorzitter

De heer Mr. M. Timmer
secretaris

De heer P. van Aanholt
De heer W. Eisma

De heer Prof. Dr. M. van Bottenburg
penningmeester

De heer K. Terlouw

De heer Th.A.M. Meijer
lid

Atletencommissie

De heer M.Th.M. Sturkenboom
lid

De heer R. Sturkenboom
voorzitter
De heer A. Pet

Directie
De heer M. Gijsbers
De heer Ir. M.L. Hofstra
directeur

De heer R. Haasjes

De heer N.A. Boor
financieel directeur

Decoratiecommissie

Erevoorzitter
De heer H. Jacobse

De heer L.G.J. Ritzen
De heer P. Stoter
De heer J. Teunissen

aantal personen
3
16
1
1
5
1
2
29

aantal fte
0,70
2,19
0,38
0,63
3,68
0,50
1,20
9,29
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Colofon

Vereniging Gehandicaptensport Nederland
Postbus 200
3980 CE Bunnik
T 030 659 73 00
E info@gehandicaptensport.nl
W www.gehandicaptensport.nl
Kvk nr. 30178057
Coördinatie & tekstredactie:
afdeling Communicatie Gehandicaptensport Nederland
Fotografie:
Arthur Mebius, Boyd Smith, Hein Koops, Laura Vink, Rachel Richardson,
Trudy van der Zalm, Victor van de Molengraft
Ontwerp:
Mediaresponse
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Gehandicaptensport Nederland
Postbus 200
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T
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