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Voorwoord

De Vereniging Gehandicaptensport Nederland richt zich
als sportbond op het organiseren van (recreatieve)
competities en kampioenschappen voor mensen met een
handicap. Daarnaast verzorgen we de begeleiding van
gehandicapte topsporters en -teams naar internationale
toernooien en wedstrijden.
We zijn het afgelopen jaar succesvol geweest met het
overdragen van sporten naar de reguliere sportbonden
(organisatorische integratie). Eind 2009 waren er in totaal
38 sporten door reguliere bonden overgenomen. Voor
2010 staan de laatste takken van sport die de reguliere
bonden over kunnen nemen op het programma. Voor sporten die (nog) niet aan een reguliere sportbond kunnen
worden overgedragen, blijft Vereniging Gehandicaptensport Nederland de verantwoordelijke organisatie. De
volgende sporten blijven onder de hoede van onze
Vereniging: goalball, showdown, sledgehockey, boccia,
ID voetbal en rolstoelrugby.
Sponsors bedankt
Alle activiteiten binnen de diverse takken van sport waren
niet mogelijk zonder de steun van een groot aantal fondsen en donateurs. In totaal is er voor het organiseren
of uitzenden naar wedstrijden en activiteiten € 75.000, bijeen gebracht.
Algemene Ledenvergadering
De belangrijkste onderwerpen op de Algemene Leden
Vergaderingen waren – naast Jaarverslag 2008, Jaarplan
2010 en de benoeming van 3 nieuwe bestuursleden - het
besluit om de Gedragscode verplicht te gaan stellen voor
medewerkers en vrijwilligers van Gehandicaptensport
Nederland en de oproep aan de aangesloten verenigingen
hetzelfde te doen voor de bij hen aangesloten medewerkers en vrijwilligers.
Organisatorische veranderingen
Gedurende 2009 werden veel veranderingen in het
bestuur en management doorgevoerd. De heer Henny
Jacobse trad af als voorzitter van het bestuur en mevrouw
Joke van Unen als vice-voorzitter. De heer Jacobse is bij

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.

zijn afscheid benoemd als eerste erevoorzitter van
Gehandicaptensport Nederland, als dank voor zijn grote
inzet in de gehandicaptensport.
Als nieuwe voorzitter trad de heer Fon Koemans aan.
Het bestuur werd verder versterkt met de heer Maarten
van Bottenburg en de heer Marcel Sturkenboom. De heer
Marc Hofstra trad aan als de nieuwe directeur.
De benodigde menskracht en diensten werden wederom
afgenomen van de Stichting Gehandicaptensport Nederland. De samenwerking met de Stichting Gehandicaptensport Nederland, Special Olympics Nederland, SailWise en
Fonds Gehandicaptensport werd verder versterkt.
Bunnik, juni 2010

Voorzitter Bestuur
Mr. Fon Koemans

Directeur
Ir. Marc Hofstra
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Over Vereniging Gehandicaptensport Nederland

Vereniging Gehandicaptensport Nederland werd in
het jaarverslag 2008 nog aangeduid als 'Sportbond'.
We hanteren nu de inmiddels vaker gebruikte benaming 'Vereniging'. De doelstellingen en inhoudelijke
activiteiten zijn dezelfde gebleven.
Vereniging Gehandicaptensport Nederland richt zich op
het organiseren van (recreatieve) competities en kampioenschappen voor mensen met een handicap.
Iedereen krijgt daarmee een passend sportaanbod op zijn
of haar niveau. 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. Zo leveren we een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van leven.
Daarnaast zijn we direct betrokken bij het uitzenden van
topsporters en –teams naar internationale toernooien en
wedstrijden en de voorbereiding op deze evenementen.
We verzorgen daarbij het hele traject, vanaf het bekostigen van trainingen, het aanstellen van bondscoaches en
verzorgers, tot en met het boeken van de reis.
De sporten van Gehandicaptensport Nederland richten
zich op gehandicapten in alle categorieën die ook door het
Internationaal Paralympisch Comité worden bediend:
• verstandelijk gehandicapten
• CP-ers (spastici)
• mensen met een dwarslaesie
• blinden en slechtzienden
• 'Amputees'
• ‘Les Autres’
Door het verzorgen van een passend sportaanbod voor
deze categorieën, doet de Vereniging kennis en ervaring
op, die ook voor de andere organisatie-eenheden van
Gehandicaptensport Nederland van nut kan zijn. Deze rol
van deskundige en vraagbaak op het gebied van aangepaste sporten, zal in de nabije toekomst verder invulling
krijgen.

In 2009, het eerste jaar van de nieuwe Paralympische
cyclus, heeft Vereniging Gehandicaptensport Nederland
een nieuwe start gemaakt met haar topsportprogramma’s.
Een nieuwe cyclus, met de blik gericht op Londen 2012,
geeft ons hernieuwde inspiratie en is ook aanleiding om te
blijven zoeken naar vernieuwende wegen om onze sportambities te verwezenlijken.
Vereniging Gehandicaptensport Nederland onderschrijft
de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur en heeft de
volgende doelstellingen:
• organisatorisch integreren van diverse takken van sport
• organiseren van (recreatieve) competities en sportstimuleringsactiviteiten voor mensen met een handicap
• voorbereiden en uitzenden van Nederlandse (top)sporters naar Europese en wereldkampioenschappen en de
Paralympische Spelen
• verlenen van service aan lidorganisaties
• opleiden van kader en officials
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ID voetbal
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Showdown
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Resultaten 2009

De concrete doelstellingen van de Vereniging Gehandicaptensport Nederland leidden in 2009 tot diverse
programma’s en activiteiten. Hierna volgt een overzicht
van de belangrijkste resultaten die we in 2009 hebben
geboekt.

speelster afgereisd naar Seoul. Helaas vielen de resultaten tegen en nam de bondscoach kort daarna afscheid.
In de laatste maanden van het jaar is er hard en succesvol
gewerkt aan het overdragen van het aangepast badminton aan de Nederlandse Badminton Bond.

Boccia

Overdragen van sporten naar
reguliere sportbonden
Tijdens de Paralympische Spelen in 2000 hebben
NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland in een intentieverklaring vastgelegd dat zij het als hun gezamenlijke
verantwoordelijkheid zien om sport voor mensen met een
handicap zoveel mogelijk te organiseren vanuit de reguliere kaders binnen de georganiseerde sport (denk aan
sportbonden, sportverenigingen en NOC*NSF). Dit project
wordt verder aangeduid met organisatorische integratie.
Het ministerie van VWS heeft dit initiatief omarmd en het
financieel ondersteund.
Vereniging Gehandicaptensport Nederland, als vertegenwoordiger van een groot aantal sporten voor gehandicapten, is sindsdien actief begonnen met het overdragen
van sporten naar de reguliere sportbonden. De meeste
sporten die ook regulier worden aangeboden zijn inmiddels overgedragen. In 2009 zijn daaraan toegevoegd:
schermen, sportschieten, aikido, klim- en bergsport en
bowlen. Eind 2009 waren er in totaal 38 sporten door
reguliere bonden overgenomen. Voor 2010 staan de laatste takken van sport die de reguliere bonden over kunnen
nemen op het programma.

Sporten van
Vereniging Gehandicaptensport Nederland
Badminton
2009 was het jaar van de wereldkampioenschappen in
Zuid-Korea voor aangepast badminton. Het was een hectisch jaar, waarin er een wissel plaatsvond in het topsportbegeleidingsteam en waarbij de nieuwe bondscoach
een nieuwe visie introduceerde. Uiteindelijk is er één

Het Nederlands bocciateam heeft van 22 juni t/m 4 juli
deelgenomen aan het EK Boccia in Albufeira, Portugal.
Met een elfde plaats tijdens het landentoernooi viel de
prestatie van het Nederlands team enigszins tegen. Bernd
Meints behaalde de beste individuele prestatie door zich
te plaatsen bij de laatste zestien in het individuele toernooi. De overige Nederlanders werden in de voorrondes
uitgeschakeld.
Het Open Nederlands Kampioenschap Boccia (28 en 29
november) werd net als voorgaande jaren in Kerkdriel
gehouden. Een dertigtal bocciaspelers waaronder enkele
spelers uit België, namen binnen de vier klassen deel aan
het toernooi.

Showdown
In 2009 is voor het eerst een topsportbegeleidingsteam
showdown gestart om de aansluiting te vinden met de
internationale top en infrastructuur.
Ondanks prachtige individuele prestaties van Sven van de
Wege (1) en Ieke Wiersma (3) tijdens het WK in Zweden
(11 t/m 15 augustus), bleef het totaalresultaat van de
nationale ploeg onder het verwachte niveau.
De landelijke competitie was weer een groot succes. Met
de vaste speellocatie in Duivendrecht is een solide basis
gevonden waar zowel op hoog als op laag niveau gespeeld
kan worden.

Sledgehockey
Een fantastisch georganiseerd WK Sledgehockey 2009
voor de B-poule in Eindhoven, betekende het startpunt
voor het nationaal sledgehockeyteam. Met deze promotie voor de gehandicaptensport heeft Vereniging Gehandicaptensport Nederland deze sport verder onder de
aandacht gebracht. We hebben diverse ijshockeyverenigingen benaderd om hun sportaanbod met deze variant
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uit te breiden. Zowel in Amsterdam bij de Amsterdam Huskies als in Tilburg bij de Tilburg Trappers kunnen mensen
nu sledgehockey spelen. Komend jaar zullen meer clubs
volgen. De nationale selectie heeft in 2009 de eerste stappen gezet in de samenwerking met Duitsland om zo meer
ijstijd te kunnen benutten. Na een aantal succesvolle
trainingsstages onderzoekt de Vereniging of deelname in
de sterke Duitse competitie een optie is.

Internationaal evenement B-WK IPC Sledgehockey
In maart 2009 is Eindhoven de gastheer geweest van
het B-WK IPC Sledgehockey. Vijf landen hadden zich
ingeschreven voor deze voorronde van het Paralympisch kwalificatietoernooi. Helaas heeft het Nederlandse team dit niet kunnen benutten als plaatsingsmoment. Wel is dit evenement het startpunt geweest
voor de verdere ontwikkeling van deze sport in
Nederland.
Het WK heeft uitstekend gefunctioneerd als podium
en kapstok voor de gehele tak van sport. Tal van
activiteiten waren gekoppeld aan dit evenement: kinderen werden uitgenodigd om meer te leren over
gehandicaptensport, naar de wedstrijden te kijken en
uiteindelijk zelf in de sledes plaats te nemen;
vrijwilligers zijn (bij-)geschoold op sporttechnisch of
arbitrair gebied; hoofdsponsor Sportlife en andere
partners van dit evenement zijn getrakteerd op een
sensationele kijksport, maar werden ook uitgedaagd
om zelf mee te doen in een bedrijvenclinic.

(15-25 oktober). Dit evenement was de eerste IPC-wedstrijd waar de S14 zwemmers weer welkom waren na de
uitsluiting na de Paralympische Spelen in Sydney (2000).
Magda Toeters, Marc Evers, Wessel Everloo en Marlou van
der Kulk lieten ook hier van zich spreken met diverse
medailles en een wereldrecord van Magda Toeters op de
100 meter schoolslag.
Het jaar 2009 is gestart met een nieuwe bondscoach,
Mark Faber voor het ‘LG-zwemmen’ (zwemmen voor
Lichamelijk Gehandicapten). Mark heeft met zijn zwemmers een bijzonder succesvol jaar doorgemaakt. Zowel
tijdens het EK Reykjavik (15-25 oktober) lange baan als
bij het WK Korte Baan in Rio de Janeiro (27 november 5 december) werden bijzonder mooie prestaties neergezet. Niet alleen blonk het team uit in het behalen van
medailles maar ook het aantal verbeteringen van
persoonlijke records was fenomenaal. Dit gaf extra glans
aan de overdracht van het topzwemmen naar de KNZB per
1 januari 2010. Daarmee is een stevige basis gelegd voor
mooie resultaten tijdens het WK Zwemmen 2010 dat van
15 tot en met 22 augustus in Eindhoven zal plaatsvinden.

Goalball
De herenselectie goalball heeft tijdens het EK voor
C-landen in Albufeira, Portugal een zilveren medaille
behaald. Met deze prestatie heeft het team van bondscoach Rabin den Hoed promotie afgedwongen naar de
B-categorie voor het EK in 2010. Voor de damesselectie is
2009 minder succesvol verlopen. De deelname aan het
EK in München moest worden geannuleerd omdat er geen
representatief team samengesteld kon worden. Het team
van bondscoach Mike Russchen zal in 2010 tijdens de volgende Europese kampioenschappen haar verloren positie
als A-land moeten terugwinnen.

Zwemmen
Voor de topsportselectie ID (Intellectual Disabled) zwemmen (klasse S 14) was 2009 een bijzonder geslaagd jaar.
In mei nam het team van bondscoach Tineke van Benthum
in Tsjechië deel aan de Global Games in Liberec, waar het
WK ID zwemmen onderdeel van het programma
uitmaakte. Het WK leverde de Nederlandse equipe een
recordaantal van elf medailles op.
Later in het jaar nam de nationale ID zwemselectie deel
aan het EK zwemmen voor gehandicapten in Reykjavik

Zeilen
Het 2.4 mR zeilen heeft in 2009 de succesvolle lijn uit 2008
voortgezet. Het team van bondscoach Ronald van Vianen
vierde zijn tot nu toe grootste succes in de wateren
rondom Athene waar van 1 t/m 19 oktober de wereldkampioenschappen werden gehouden. Thierry Schmitter werd
in Griekenland op overtuigende wijze wereldkampioen. De
kopman van het Nederlands zeilteam voegde daar in
november tijdens het Open WK 2.4 mR zeilen (voor spor-
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Zwemmen

ters met en zonder handicap) een knappe top vijf klassering aan toe. Thierry Schmitter heeft dit jaar kunnen bekronen met een nominatie voor de gehandicapte sporter
van het jaar (de Jaap Eden) en met zijn uitverkiezing tot
sportman van het jaar van de gemeente Den Haag. Ook in
deze laatste uitverkiezing nam Thierry het op tegen
niet-gehandicapte topsporters.
Het zeilen voor gehandicapten is in het kader van de
organisatorische integratie per 1 januari 2010 overgedragen naar het Watersportverbond, KNWV.

Rolstoelrugby

Goalball

Voor het rolstoelrugby was 2009 het jaar van het Europees
Kampioenschap in Hillerod, Denemarken. Van 13 tot en
met 16 oktober nam het nationaal team onder leiding van
bondscoach Robbert Haasjes het op tegen twaalf tegenstanders. Helaas kon het nationaal team geen vuist maken
en werd teleurstellend laatste.
De focus van het rolstoelrugby ligt nu op de intensivering
en verjonging van het topsportprogramma. Een nieuwe
bondscoach, een substantiële bijdrage van een particulier
fonds en een grotere betrokkenheid van Vereniging
Gehandicaptensport Nederland op de ondersteuning van
het programma zullen in de komende jaren het verschil
moeten maken. De ambitie is dat het rolstoelrugby de ontwikkeling in de breedte- en in de topsport gaat doormaken.

Overige sporten

Rolstoelrugby

Zeilen

Gehandicaptensport Nederland is naast bovengenoemde
takken van sport ook de nationale sportfederatie voor
sportschieten, ID voetbal en waterbasketbal. Sportschieten is in 2009 overgedragen aan de Schuttersassociatie
KNSA. Het waterbasketbal zal in juli 2010 worden toegevoegd aan het aanbod van de zwembond KNZB. Binnen
het ID voetbal is er geen zicht op integratie. De voorbereiding op het INAS FID Wereldkampioenschap 2010 in
Zuid-Afrika is de directe focus voor het komende jaar
(INAS FID staat voor de internationale federatie voor
sporters met een verstandelijke handicap).
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Antidopingbeleid
Vereniging Gehandicaptensport Nederland voert een
actief antidopingbeleid. Doordat er steeds meer sporten
zijn overgedragen aan reguliere sportbonden heeft de
Dopingautoriteit in 2009 wederom minder dopingcontroles uitgevoerd bij onze sporters dan in voorgaande jaren.
Er zijn over het hele jaar 21 controles uitgevoerd.
Begin 2009 heeft het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een
uitspraak gedaan in een tuchtzaak betreffende de overtreding van een dopingregel door een (oud)topsporter,
eind 2008. In deze zaak waren er verzachtende omstandigheden waardoor de (oud)sporter een schorsing van
(‘slechts’) één jaar heeft gekregen.

Preventie Seksuele intimidatie, pesten en
agressie
Gehandicaptensport Nederland zet zich al jaren in voor
veilig en eerlijk spel. Bestrijding en het voorkomen van
seksuele intimidatie staan daarom al jaren hoog op de
agenda.
In 2009 is Gehandicaptensport Nederland nauw betrokken geweest bij het verwezenlijken van het landelijke
registratiesysteem voor daders, opgezet door NOC*NSF.
De implementatie van dit systeem zit in de afrondende
fase. Tot die tijd blijft het registratiesysteem -waar
Gehandicaptensport Nederland toestemming voor heeftwerkzaam. In 2009 zijn een tweetal klachten in behandeling genomen.

Veilig en eerlijk spel
Een ernstig incident in 2009, dat de landelijke media
haalde, heeft er toe geleid dat het preventiebeleid nog
eens extra onder de loep is genomen. Zo is onder andere
een onderzoek gestart naar een mogelijke invoering van
een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor iedereen die betrokken is bij de organisatie van de gehandicaptensport.
Het besluit naar aanleiding van de uitkomsten van dit
onderzoek is dat er de komende jaren extra wordt ingezet

op preventie en voorlichting. Tot het invoeren van een VOG
voor bepaalde geledingen van de organisatie is vooralsnog niet besloten. De belangrijkste argumenten hiervoor
zijn: schijnveiligheid, terugkerende hoge kosten en drempelverhogende werking. Een helder en transparant
preventiebeleid met als belangrijkste aandachtspunten:
het op de agenda krijgen en houden van dit onderwerp,
de hantering van de gedragscode en een juiste afhandeling en registratie van klachten, vormt de basis.
Ook is besloten dat alle bestuursleden, medewerkers en
aan de organisatie verbonden vrijwilligers de gedragscode
dienen te ondertekenen, waarmee zij expliciet verklaren
de gedragsregels te kennen en te zullen naleven. Verder
zal er een oproep aan aangesloten verenigingen gedaan
worden om zich in te zetten om dit beleid over te nemen
en te implementeren in de eigen organisatie.
In 2010 zal gekeken worden hoe het preventiebeleid
verder te implementeren in onze organisatie.

Stimuleringsproject:
uitdagend sportaanbod
In 2009 heeft Gehandicaptensport Nederland bij het
ministerie van VWS voor enkele takken van sport een
projectaanvraag ‘Uitdagend Sportaanbod’ ingediend.
Voor boccia, goalball en sledgehockey zijn de aanvragen gehonoreerd. Dit betekent dat Gehandicaptensport Nederland de komende drie jaren de
gelegenheid krijgt om een krachtige impuls te geven
aan deze takken van sport. De nadruk in de stimuleringsprojecten zal liggen op het werven en behouden
van nieuwe sporters, het versterken van verenigingen
en het opleiden van technisch kader. Binnen de
projecten zoekt Gehandicaptensport Nederland met
nadruk naar samenwerking met partners en al
bestaande sportstimuleringsprojecten.

Service aan lidorganisaties
De drie verenigingsadviseurs van Vereniging Gehandicaptensport Nederland hebben in 2009 bijzondere aandacht
geschonken aan het geven van persoonlijk advies en
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Fondsenwerving,
marketing en communicatie

ondersteuning aan lidorganisaties en samenwerkingspartners in hun eigen regio. Op verzoek van de lidorganisaties hebben zij advies en ondersteuning gegeven via
e-mail, telefoon of in een persoonlijk gesprek. In totaal
hebben zij ruim 900 hulpvragen van lidorganisaties,
samenwerkingspartners, sportverenigingen, sporters,
trainers, begeleiders, particulieren en andere organisaties
behandeld. Bij deze vragen hebben zij advies en ondersteuning gegeven, doorverwezen naar sportaanbod/
bondsbureau of een relatie, informatie verstrekt of maatwerk geboden.
Ook heeft de Vereniging informatie aan de lidorganisaties
verstrekt via twee bijeenkomsten rondom de Algemene
Ledenvergaderingen in juni en december. Verder heeft de
Vereniging tien digitale nieuwsflitsen voor lidorganisaties
en relaties uitgegeven. In december hebben meer dan 500
relaties zich aangemeld voor het blijven ontvangen van
deze nieuwsflitsen.
De verenigingsadviseurs hebben zestien door de lidorganisaties georganiseerde evenementen bezocht en dertien
andere regionale/lokale bijeenkomsten of evenementen.
Zij hebben regelmatig contact en overleg gehad met
medewerkers van de samenwerkingspartners.
Daarnaast is er door de verenigingsadviseurs een bijdrage
geleverd aan:
• het bieden van ondersteuning aan een achttal sportstimuleringsactiviteiten op verzoek van lidorganisaties,
samenwerkingspartners, andere organisaties en sportverenigingen
• 27 - in de regio georganiseerde - activiteiten en projecten

De diverse activiteiten binnen de takken van sport waren
niet mogelijk zonder de steun van een groot aantal fondsen en donateurs. In totaal is er voor het organiseren of
uitzenden naar wedstrijden en activiteiten € 75.000
bijeen gebracht. Bij het benaderen van bedrijven, is het
succesvolle 1% FairShare® concept, waarbij sportsponsororganisaties 1% bovenop hun sponsorbudget
beschikbaar stellen voor de gehandicaptensport, een
belangrijke ondersteuning om de diverse sportintensiveringprogramma’s verder te implementeren. Zo heeft Sportlife de ontwikkeling van het sledgehockey mogelijk
gemaakt, Ernst & Young een impuls gegeven aan deskundigheidsbevordering en Delta Lloyd heeft een substantiële
ondersteuning van het internationale zeilprogramma
geleverd. Hiervoor zijn wij deze en andere partners zeer
dankbaar.
In 2009 hebben we geïnvesteerd in een aantal facilitaire
zaken die de organisatie van de sportactiviteiten voor
gehandicapten kunnen ondersteunen en die kunnen bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van georganiseerde
evenementen:
• een audioset, ter ondersteuning van evenementen
• skydancers, om aandacht te trekken op locatie
• een videocamera
• een set met portofoons
Daarnaast zijn de Hertz personenbusjes van Gehandicaptensport Nederland al een tijd beschikbaar voor de
gehandicaptensport.
In verband met de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl
van Gehandicaptensport Nederland heeft de ontwikkeling
van een aantal communicatiemiddelen vertraging opgelopen. Na de introductie van de nieuwe huisstijl in 2010
zal Vereniging Gehandicaptensport Nederland kunnen
investeren in kwalitatieve communicatiemiddelen zoals
flyers per tak van sport, banners, nieuwe kleding en
overige blikvangers.
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Vooruitblik 2010

2010, het tweede jaar in de Paralympische cyclus, zal in
het teken staan van de verdere opbouw van de - nog relatief kleine - sporten die onder de verantwoordelijkheid van
Vereniging Gehandicaptensport Nederland vallen. Het
‘meer voor minder’ principe blijft op dit terrein van kracht;
het organisatorische integratietraject heeft ervoor gezorgd dat Vereniging Gehandicaptensport Nederland zich
meer kan focussen op de overgebleven sporten. Deze
sporten zullen een kwaliteitsverbetering kunnen doormaken op het gebied van structuur en reglementering, doordat intensievere en directere aansturing vanuit de
Vereniging mogelijk is.
De vertegenwoordiging van een variëteit aan sporten en
de aanwezigheid van vrijwel alle soorten handicaps binnen Vereniging Gehandicaptensport Nederland maakt de
Vereniging tot een deskundig en ervaren partner.

Onze belangrijkste doelen in 2010 zijn:
• het doorontwikkelen van de Vereniging als kenniscentrum van de gehandicaptensport
• het verder ontwikkelen van de eigen sporten
De belangrijkste pijler in deze opbouw is het wereldkampioenschap Zwemmen dat van 15 tot en met 22 augustus
in Eindhoven zal plaatsvinden. Dit evenement is - naast
een podium voor de topzwemmers van de wereld - tevens
de kapstok voor vele activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering, sportstimulering en communicatie. Gehandicaptensport Nederland wil daarmee een
‘erfenis’ achterlaten die de gehele gehandicaptensport
positief zal beïnvloeden.
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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)

2009

2008

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen en inrichting

0

190.034

Effecten

0

229.193

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
NOC*NSF
Rekening Courant gelieerde organisaties
Belastingen
Overige vorderingen en overlopende activa

13.070
58.020
235.655
7.430
77.384

9.190
5.446
59.249
20.575
835.130
391.559

929.590

Liquide middelen

165.163

571.189

Totaal

556.722

1.920.006

47.458
44.500
22.618
0

468.849
63.903
30.756
22.451

Passief
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale lasten
Rekening Courant gelieerde organisaties
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

61.058
3.728
218.031
159.329

342.140
72.055
0
919.852
442.146

1.334.047

556.722

1.920.006
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Staat van baten en lasten

(bedragen in euro’s)

Rekening 2009

Begroting 2009

Rekening 2008

257.500
209.800
137.068
29.033
633.401

257.500
269.800
120.000
15.000
662.300

1.029.743
600.000
134.260
249.182
2.013.185

595.376
232.810
88.492
0
162.670
0
1.079.348

397.500
95.000
141.000
0
43.000
28.500
705.000

1.589.899
670.082
0
363.838
722.438
378.046
3.724.303

1.712.749

1.367.300

5.737.488

134.450
48.000
122.779
305.229

117.800
48.000
130.000
295.800

508.265
109.050
266.203
883.518

27.428
132.542
0
984.411
6.200
0
222.174
944
1.373.700

53.500
132.300
0
856.500
6.200
0
23.000
0
1.071.500

443.752
248.801
1.190.425
1.201.059
39.628
805.264
927.615
1.806
4.858.350

1.678.929

1.367.300

5.741.867

Saldo van baten en lasten

33.820

0

-4.380

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

-11.209
44.500
529

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

Totaal baten

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

Totaal lasten

33.820

56.311
-54.640
-6.051
0

-4.380
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Financiële toelichting

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2009 sluit met een voordelig saldo van € 33.820,-. Hiervan wordt € 44.500,toegevoegd aan de bestemmingsreserve en €529,- toegevoegd aan bestemmingsfonds. Het resterende bedrag ad
€ 11.209,- is vooruitlopend op het bestuursbesluit ter zake onttrokken aan het vermogen. Na verwerking van het resultaat
bedraagt het bedrag aan overige reserves € 47.458,-.

Financiële toelichting op Staat van baten en lasten
Baten
De belangrijkste overschrijdingen van de rekening 2009 ten opzichte van de begroting aan de batenkant zijn onstaan door:
Organisatie
• Fondsen: minder inkomsten doordat de activiteiten van de dovensport zijn overgedragen aan de KNDSB.
Activiteiten
• Subsidiebaten: meer inkomsten van VWS en 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.
• Evenementen en samenwerkingsverbanden: meer inkomsten i.v.m. uitvoering uitzending ploeg naar Deaflympics.

Lasten
De belangrijkste overschrijdingen van de rekening 2009 en de begroting aan de lastenkant zijn ontstaan door:
Activiteiten
• Sport en bewegen: door succesvolle fondsenwerving zijn meer activiteiten gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot.
• Evenementen en samenwerkingsverbanden: meer lasten in verband met uitvoering uitzending ploeg naar Deaflympics.
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Accountantsverklaring

Opdracht
Wij hebben gecontroleerd of de in dit jaarverslag opgenomen balans per 31 december 2009 en staat van baten en lasten
over 2009 van Vereniging Gehandicaptensport Nederland te Bunnik op de juiste wijze is ontleend aan de door ons
gecontroleerde jaarrekening 2009 van Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Bij die jaarrekening hebben wij op 11 mei
2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van Vereniging Gehandicaptensport Nederland is
verantwoordelijk voor het opstellen van de balans en staat van baten en lasten in overeenstemming met de grondslagen
zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Het is onze verantwoordelijkheid
een accountantsverklaring inzake de balans en staat van baten en lasten te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle
zodanig te plannen en uit te voeren dat eenredelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de balans en staat van baten
en lasten op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel is de balans en staat van baten en lasten in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze
ontleend aan de jaarrekening.
Toelichting
Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent
de financiële positie en de resultaten van Vereniging Gehandicaptensport Nederland en voor een toereikend inzicht in
de reikwijdte van onze controle de balans en staat van baten en lasten dient te worden gelezen in samenhang met de
volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 11 mei 2010 verstrekte goedkeurende
accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Rotterdam, 5 juli 2010

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.
Drs. R.W.A. Schoonderwoerd RA
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Overzicht Europese en Wereldkampioenen 2009

Showdown

WK Zweden
Sven van de Wege,
Wereldkampioen

Zeilen

WK Athene
Thierry Schmitter,
Wereldkampioen 2.4mR-klasse

Zwemmen

EK Reykjavik
Lisa den Braber,
Europees kampioene 100 meter schoolslag SB7
Maurice Deelen,
Europees kampioen 50 meter vrije slag S8
Magda Toeters,
Europees kampioene 100 meter schoolslag SB14
Magda Toetsers,
Europees kampioene 200 meter wisselslag SM14

Zwemmen

WK ID Liberec, Tsjechië
Magda Toeters,
Wereldkampioene 200 meter wisselslag SM14
Marlou van der Kulk,
Wereldkampioene 50 meter rugslag S14

Zwemmen

WK korte baan, Rio de Janeiro
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 16 januari 2010 uitgereikt
aan voormalig voorzitter van Gehandicaptensport Nederland, Henny Jacobse.

Bondsonderscheidingen
De heer H. Jacobse heeft bij zijn afscheid als voorzitter de
bijzondere en uitzonderlijke onderscheiding ‘erevoorzitter’ ontvangen.

Guus Zoutendijk Prijs
De jury van de Guus Zoutendijk Prijs heeft aan het eind
van 2009 in totaal zes voordrachten ontvangen voor deze
prijs. In voorgaande jaren werd de Guus Zoutendijk Prijs
tijdens de nieuwjaarsreceptie van het jaar daarop uitgereikt. De uitreiking van de Guus Zoutendijk Prijs zal in de
loop van 2010 plaatsvinden.

De heer H. Cogenbach ontving de bondspenning.

Jaap Eden Trofee
Tijdens het Sportgala van NOS en NOC*NSF op 15 december werd de Jaap Eden 2009 uitgereikt. Voor de titels van
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Gehandicapte
Sporter van het Jaar nomineerden Nederlandse sportjournalisten een aantal topsporters.
De titel Gehandicapte Sporter van het Jaar ging in 2009
naar wielrenster Monique van der Vorst (wielrennen).
De titelwinnaars van de afgelopen jaren op een rij:
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)

De volgende personen ontvingen de Speld van Verdienste:
• de heer T. de Groot (GSG Helmond),
• mevrouw A. de Jong (HvMV Heerhugowaard),
• de heer C. Berkhout (vrijwilliger/competitieleider rolstoelhockey),
• de heren R. Hanegraaf en B. de Rek (SVG ’s-Hertogenbosch).
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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 2009.

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

Bestuur

Sportmedische Commissie

De heer H. Jacobse
voorzitter (tot juni 2009)

De heer J.J. Roosendaal
voorzitter

De heer A.M.Th. Koemans
voorzitter (vanaf december 2009)

De heer P. van Aanholt
De heer W. Eisma

Mevrouw J.A.M. van Unen
vice-voorzitter (tot juni 2009)

De heer K. Terlouw

De heer M. Timmer
lid

Atletencommissie

De heer Th.A.M. Meijer
lid

De heer R. Sturkenboom
voorzitter

De heer M. van Bottenburg
lid (vanaf december 2009)

De heer A. Pet
De heer M. Gijsbers

De heer M.Th. Sturkenboom
lid (vanaf december 2009)

De heer R. Haasjes

Directie

Decoratiecommissie

De heer M. Hofstra
directeur (vanaf mei 2009)

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

De heer N. Boor
financieel directeur

De heer J. Teunissen

aantal personen
4
16
1
1
10
3
2
37

aantal fte
0,57
2,03
0,43
0,63
5,56
2,20
1,20
12,70

In memoriam
In 2009 hebben wij helaas afscheid
moeten nemen van een aantal
personen:
Op 13 maart is de heer Cees Zaal,
voorzitter Stichting Rolstoeldansen
Nederland, overleden.
De heer Zaal is jarenlang betrokken
geweest bij het rolstoeldansen.
Op 19 september is de heer Toon
Beverdam overleden.
De heer Beverdam heeft zich jarenlang ingezet voor het voetbal voor
mensen met een verstandelijke handicap. Hij was niet alleen coach van
een G-voetbalteam in Goes, maar
ook assistent-bondscoach van het
ID-voetbalteam.
Op 17 oktober is Piet Damstra
overleden.
De heer Damstra was jarenlang
afgevaardigde in de Bondsraad en
voorzitter van het district NoordBrabant.
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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
Fotografie

Ontwerp

: afdeling Communicatie
Gehandicaptensport Nederland
: Margriet Wennekes Tekstredactie
: Jack Jacobs, Hein Koops,
Karin de Slegte, Inge Hondebrink
Mathilde Dusol, Trudy v.d. Zalm,
Rachel Richardson en anderen
: Mediaresponse
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