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Voorwoord

De Stichting Gehandicaptensport Nederland leverde in
2010 wederom alle benodigde menskracht en diensten

Stichting Gehandicaptensport Nederland (hierboven zwart omkaderd) is onderdeel van de door

aan het Kenniscentrum Gehandicaptensport (onderdeel
van de Stichting), de Vereniging Gehandicaptensport Ne-

het Ministerie van VWS erkende, landelijke
organisatie Gehandicaptensport Nederland. De

derland, de Stichting Special Olympics, de Stichting SailWise en de Stichting Fonds Gehandicaptensport. Alle
genoemde onderdelen dragen vanuit hun eigen expertise
bij aan het doel zoveel mogelijk mensen met een handicap te laten sporten en bewegen.

organisatie stimuleert en faciliteert sport en
bewegen voor mensen met een handicap onder
het motto: ’fit’ voor het leven. Naast de Stichting
zijn Vereniging Gehandicaptensport Nederland,
SailWise en Special Olympics Nederland onderdelen hiervan. Ook werkt de organisatie nauw
samen met Fonds Gehandicaptensport.

Het Kenniscentrum Gehandicaptensport ontleent haar bestaansrecht aan de achterstandssituatie waarin mensen
met een handicap zich bevinden wat betreft hun deelname
aan sport en bewegen en de extra inspanning die het
vraagt sport- en beweegdeelname te laten toenemen. Het
Sociaal Cultureel Planbureau geeft aan dat er ongeveer 4
miljoen mensen zijn -circa 25% van de Nederlandse bevolking- met een lichte, matige of ernstige handicap. Gemiddeld sporten mensen met een handicap 33% minder
dan mensen zonder handicap (43% versus 65%). Om de
sportparticipatie van mensen met een handicap te laten
stijgen tot 75% is een toename van 32% nodig. Mits een
juiste aanpak en voldoende middelen zal daar naar verwachting zeker tien jaar voor nodig zijn.
Uit een uitgebreide analyse is gebleken dat slechts een
deel van de door het veld gevraagde ondersteuning wordt
aangeboden door andere bestaande partijen en dat naast
de sector sport evenzeer de stimulerende, toeleidende
en faciliterende rol van de sectoren onderwijs, zorg,
revalidatie en overheid van cruciaal belang is. Naar
aanleiding van deze analyse heeft het Kenniscentrum
Gehandicaptensport de volgende zes kerntaken gedefinieerd: Monitoren, Innoveren, Stimuleren, Makelen, Adviseren en Kwalificeren.
In 2010 heeft Nederland de eerste vruchten geplukt van
de succesvolle beweegstimuleringsprogramma’s Zo kan ’t
ook! - ingezet op meer dan 40 woon- en dagvoorzieningen- en Special Heroes, uitgevoerd op bijna 180 scholen
voor het (speciaal) onderwijs. Voor het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een bredere uitrol gepland.
Het Classificatie Instituut classificeert sporters conform
de eisen van het IPC en geeft daarmee een impuls voor de

wedstrijdsport door haar bijdrage aan een eerlijke strijd.
In 2011 organiseert het Kenniscentrum Gehandicaptensport haar 2e Nationale Congres Sport & Handicap, waar
ondermeer de resultaten van de monitoring worden
gepresenteerd die is uitgevoerd binnen het speciaal
onderwijs, de woon- en dagvoorzieningen en de sport.
Met ingang van 1 januari 2010 werd het bestuur versterkt
met de heren Maarten van Bottenburg en Marcel
Sturkenboom. Medio 2010 werd de bestuursstructuur
aangepast: het bestuur werd Raad van Toezicht en de
Directie vormt statutair de Raad van Bestuur, in de praktijk
blijvend Directie genoemd.
Zonder de steun van partners, sponsors, fondsen en
vrijwilligers was het onmogelijk geweest alle activiteiten
te organiseren. De Stichting is iedereen zeer dankbaar
voor alle steun en inzet!
Bunnik, mei 2011

Voorzitter Raad van Toezicht
Mr. Fon Koemans

Directeur
Ir. Marc Hofstra
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Het Kenniscentrum Gehandicaptensport

De hoofddoelstelling die het Kenniscentrum Gehandicaptensport, onderdeel van de Stichting Gehandicaptensport
Nederland, in 2010 nastreefde was het verhogen van de
structurele sport- en beweegparticipatie van mensen met
een handicap. Dit gebeurde met name door het verder
professionaliseren en positioneren van het Kenniscentrum
ten behoeve van intermediaire organisaties. Het Kenniscentrum ontleent haar bestaansrecht aan de achterstandssituatie waarin mensen met een handicap zich
bevinden wat betreft hun deelname aan sport en bewegen. En ook aan de grote economische en maatschappelijke waarde van sport en bewegen door een substantiële
verhoging van welbevinden en welzijn. Bovendien richt het
Kenniscentrum zich op het scheppen van randvoorwaarden die sport- en beweegdeelname mogelijk maken voor
deze doelgroep. Daarbij speelt het Kenniscentrum in op
de toegenomen vraag uit de sport, het onderwijs en de
zorg, die steeds meer verantwoordelijkheid willen nemen
voor het (doen) sporten van mensen met een handicap.
Het Kenniscentrum Gehandicaptensport heeft in 2010 de
eerste vruchten kunnen plukken van de uitrol van haar
succesvolle beweegstimuleringsprogramma’s Zo kan het
ook! bij meer dan 40 woon- en dagvoorzieningen en Special Heroes bij zo’n 180 scholen voor speciaal onderwijs.
Tevens is een groot aantal opleidingen ontwikkeld en uitgezet voor het kader. Bovendien heeft het Kenniscentrum
aanzienlijke stappen gezet om in 2011 het effectief bewezen programma Revalidatie, Sport en Bewegen op steeds
grotere schaal in te kunnen bedden in revalidatiecentra en
ziekenhuizen en zijn succesvolle advies- en ondersteuningstrajecten uitgevoerd voor gemeenten. Tot slot is
geïnvesteerd in het aanscherpen van haar kerntaken in
een veranderende sportwereld.
Op basis van een SWOT analyse uitgevoerd onder leiding
van Berenschot blijkt slechts een deel van de door het veld
gevraagde ondersteuning te kunnen worden geboden
door andere bestaande partijen. Een groot deel van de
ondersteuning vraagt om een andere (onafhankelijke),
aanvullende benadering met daaruit volgende diensten
en producten, gebaseerd op ontwikkeling en inzet van expertise en interventies. Dit strekt zich veel verder uit dan
de kaders van de georganiseerde sport. Om te komen tot

een grotere sport- en beweegparticipatie van mensen met
een handicap is de georganiseerde sport “slechts’’ (een
beperkt deel van) het “eindstation’’. Om daar te komen is,
behalve de rol van de sport, evenzeer de stimulerende,
toeleidende en faciliterende rol van de sectoren onderwijs,
zorg, revalidatie en overheid van cruciaal belang.
Het Kenniscentrum Gehandicaptensport heeft, geleid door
behoeften en mogelijkheden van de verschillende maatschappelijke sectoren bij het stimuleren van sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap en door
haar overall beeld van de stand van zaken van gehandicaptensport in Nederland, haar kerntaken benoemd en
vertaald naar diensten en producten. De volgende kerntaken zijn hierbij leidend in haar handelen:
Monitoren; door periodiek onderzoek wordt inzicht verkregen in de aantallen mensen met een handicap, de motieven en belemmeringen die zij ervaren bij het (gaan)
sporten en bewegen en de effecten van programma’s en
adviezen
Innoveren; de door monitoring verkregen nieuwe inzichten leiden tot innovaties en de ontwikkeling van nieuwe
of aangescherpte methoden, concepten, werkwijzen en
opleidingen
Stimuleren; door het realiseren en implementeren van beweegstimuleringsprogramma’s die gericht zijn op intermediaire organisaties in de sectoren onderwijs, zorg,
revalidatie en sport
Makelen; door organisaties aan de kennis en ervaring te
helpen die zij in de praktijk nodig hebben
Adviseren; door gevraagd en ongevraagd te ondersteunen bij het opstellen en inbedden van beleid, stimuleringsmaatregelen voor de gehandicaptensport en de
ontwikkeling en uitrol van effectieve interventies
Kwalificeren; door kwaliteitsborging tot stand te brengen,
variërend van classificaties van sporters tot toegankelijkheidstoetsing voor verenigingen en locaties.
De opdracht waarvoor het Kenniscentrum Gehandicaptensport staat is niet gering: het Sociaal Cultureel Planbureau geeft aan dat alles bij elkaar opgeteld er ongeveer
3,5 miljoen zelfstandig wonende mensen zijn met lichte,
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de 147.000 verstandelijk gehandicapten en de 432.000
mensen met een visuele handicap, komt dat overeen met

matige of ernstige lichamelijke beperkingen. Samen met

meer bewegen en sporten binnen of buiten de dag- en
woonvoorzieningen. De ontwikkeling en implementatie
van beweeg- en sportbeleid vraagt om maatwerk en om

circa 25% van de Nederlandse bevolking. De sportdeel-

samenwerking met relevante lokale partners die zich be-

name van mensen met een handicap blijft nog steeds
sterk achter bij de sportdeelname van mensen zonder
handicap. Gemiddeld sporten mensen met een handicap
33% minder dan mensen zonder handicap: 43% versus
65%. In Nederland is de ambitie de sportparticipatie van
mensen zonder handicap te laten stijgen van 65% naar
75%. Eenzelfde sportparticipatie voor mensen met een
handicap is niet reëel; wel heeft Gehandicaptensport Nederland zichzelf de ambitie gesteld om de sportparticipatie van mensen met een handicap in tien jaar met 32% te
laten stijgen en tot 2016 met de helft daarvan: 16%. Met
de juiste aanpak en voldoende middelen is dat haalbaar.

vinden rond de verschillende zorginstellingen. Met elkaar
wordt er geleerd van de verschillende ervaringen.

In het najaar van 2011 worden drie grote monitoren opgeleverd die actuele data bevatten over gehandicaptensport
gerelateerde ontwikkelingen binnen het speciaal onderwijs, woon- en dagvoorzieningen en de sportwereld (met
name de sportbonden). Tijdens het tweede nationaal
congres Sport en Handicap, dat 22 september plaatsvindt,
zullen de resultaten gedeeld en besproken worden
met stakeholders uit de sectoren onderwijs, zorg, sport,
overheid en onderzoek.
Hierna volgen de resultaten van de vijf programma’s van
het Kenniscentrum: Zo kan het ook!, Special Heroes®,
Revalidatie, Sport en Bewegen, Deskundigheidsbevordering en Overheden.

1. Programma 'Zo kan het ook!'
De decentralisatie van de zorg heeft ertoe geleid dat er
binnen dag- en woonvoorzieningen voor mensen met een
verstandelijke handicap nauwelijks meer aandacht is voor
sport en bewegen. Het Kenniscentrum Gehandicaptensport brengt met het programma Zo kan het ook! mensen
met een verstandelijke handicap in beweging. Hiervoor is
samenwerking met dag- en woonvoorzieningen gezocht
om gezamenlijk te komen tot een sport- en bewegingsstimuleringsbeleid. Centraal hierbij staat het structureel

Voor de periode 2009 - 2012 zijn voor het programma
Zo kan het ook! de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Alle zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke handicap voeren een actief beleid om een actieve
leefstijl met sport en bewegen te stimuleren.
• Op regionaal niveau is sprake van een structureel
beweeg- en sportaanbod vanuit dertig dag- en woonvoorzieningen.
• Wetenschappelijk onderzoek is een integraal onderdeel
van de interventie. Dit zorgt voor een groter draagvlak
en verhoogt daarmee de kans op structurele verankering van het beweegbeleid.
In 2010 zijn de volgende resultaten behaald:
• Dertig dag- en woonvoorzieningen voerden activiteiten
uit om sport en bewegen te stimuleren in het kader van
het programma Zo kan het ook!. De aandacht ging uit
naar beleidsontwikkeling, communicatie en het uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten.
• Negen zorginstellingen maakten gebruik van een aangepast aanbod vanuit het programma.
• Vanuit het programma namen 6.500 cliënten deel aan
sport en 6.400 cliënten aan bewegen. Het aantal cliënten dat sport is sinds de eerste helft van het jaar meer
dan verdubbeld.
• Er zijn verschillende documenten ontwikkeld ter ondersteuning van de projecten. De documenten zijn
beschikbaar via de website van Zo kan het ook!. Voorbeelden hiervan zijn een handvat communicatie en een
handvat beleidsontwikkeling.
• Onderzoek maakte een belangrijk deel uit van de interventie. Het WJH Mulier Instituut heeft een eerste rapport
uitgebracht: ‘Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke
handicap, de startsituatie’. Dit rapport schetst de stand
van zaken bij de start van het programma rond het sporten en bewegen van de cliënten van de instellingen.
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• In het kader van kennisdeling is met verschillende landelijke en regionale organisaties samenwerking gestart
met als thema sporten en bewegen. Het gaat bijvoorbeeld om lokale overheden, onderwijsinstellingen, de
Inspectiedienst voor de Gezondheidszorg.
• Er zijn activiteiten opgenomen in de impuls deskundigheidsbevordering gehandicaptensport, een samenwerking van NOC*NSF, Academie voor Sportkader en
Gehandicaptensport Nederland.
”Als eerste activiteit hebben we een beweegontbijt
georganiseerd. ‘s Ochtends in plaats van werkoverleg een ontbijt, waar uitleg werd gegeven over het
project en enkele materialen werden gepresenteerd
die cliënten stimuleren tot bewegen. Erg belangrijk
in het project is dat we beweging voor onze cliënten
willen verankeren. Niet alleen grote activiteiten,
maar juist activiteiten die ingepast kunnen worden
in het dagprogramma van de cliënt. Niet alleen
erbij, maar ook in plaats van!”
Wim van Veelen,
Clustermanager Cello

Kennisdeling en communicatie zijn belangrijke aspecten
van het programma Zo kan het ook!. Het programma zorgt
voor het onder de aandacht brengen van de problematiek,
maar ook voor het verspreiden van de succesverhalen.
Voorbeelden van concrete activiteiten waren in 2010:
• Er is een digitaal kennisplatform ontwikkeld om kennis
te verzamelen en te verspreiden. Via het platform kunnen zorginstellingen bijvoorbeeld informatie verkrijgen,
ondersteunende formulieren downloaden en succesverhalen delen. Naast de website kent het platform een
nieuwsbrief die een aantal keren per jaar verschijnt.
• Er zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld
ter ondersteuning van het programma.
• In de vorm van ontmoetingen zijn er verschillende momenten van kennisdeling geweest. De volgende bijeenkomsten hebben plaats gevonden: ‘Op bezoek bij Cello’
met als thema mensen met ernstig meervoudige handicaps, de platformbijeenkomsten ‘Kijk naar mogelijkheden’ en ‘Versterk je werk’, een werkbezoek bij Reinaerde
samen met het Ministerie van VWS en een seminar in
samenwerking met Stichting Arduin en de Johan Cruijff
Foundation.
“We vonden dat we nog iets nodig hadden om het
project zichtbaar en herkenbaar te maken. Omdat
we nogal wat locaties af moeten gaan, wilden we
ook het liefst iets wat mobiel is. Tijdens een brainstorm dacht iemand opeens aan die wagen van
Pipo de clown. Die ouderwetse kar met die ezel
weet je nog? Dat was praktisch natuurlijk niet haalbaar. Maar het idee van een rijdbaar ding bleef wel
hangen. Een paar weken later kwam iemand er nog
eens op terug. Toen hebben we voor 250 euro een
oude caravan gekocht. Samen met cliënten vanuit
de dagbesteding en een kunstgroep is de caravan
opgeknapt en aangepast.”
Helma Wiefferink,
bewegingsagoog Twentse Zorgcentra

Het jaar 2011 wordt voor het programma Zo kan het ook!
het jaar van oogsten en inbedden. Het oogsten en borgen
van goede voorbeelden, kleine en grote initiatieven van
de zorginstellingen en ook de borging van het programma.
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Hoe ziet de toekomst van Zo kan het ook! eruit, welke rol
vraagt het werkveld van het Kenniscentrum? De aandacht
voor ondersteuning en advisering van de samenwerkende
zorginstellingen zal een vervolg krijgen, gericht op de kansen en knelpunten die de zorginstellingen tegen komen.
Het programma zal kennisdeling stimuleren en faciliteren.
Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd
met als gemeenschappelijk doel het creëren van draagvlak. Dit zal onder andere plaatsvinden door een uitbreiding van activiteiten in het teken van ontmoetingen met
aandacht voor verschillende thema’s. Verder zal de website een grote metamorfose ondergaan en beter toegankelijk worden voor het verzamelen en delen van kennis.

2. Programma ‘Special Heroes®
Het programma Special Heroes is een sportstimuleringsproject voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 tot en met 20 jaar. Ook leerlingen die ambulant
begeleid worden en onderwijs volgen in reguliere onderwijsinstellingen worden bij het project betrokken. Het programma geeft een enorme impuls aan de jeugdsport voor
kinderen en jongeren met een beperking.

Het project richt zich primair op de plaats waar de leerlingen zich bevinden: de scholen van speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs. De school is ‘de spil’ in de aanpak. De
school organiseert in haar lokale en/of regionale omgeving een intensieve samenwerking met sportverenigingen
en sportaanbieders. Hierdoor wordt een sluitende aanpak

gerealiseerd. De leerlingen maken uitgebreid kennis met
diverse sport- en verenigingsactiviteiten waarbij zoveel
mogelijk wordt aangesloten bij de interesse en mogelijkheden van de deelnemers. De ouders van de leerlingen
worden actief betrokken bij de sportkeuze en de wijze van
uitvoering. Daar waar het niet lukt door te stromen naar
een reguliere vereniging kunnen kinderen lid worden van
bijvoorbeeld een schoolsportvereniging of van Sportmix,
een structureel gevarieerd programma van sport- en bewegingsactiviteiten.
Voor 2010 zijn de volgende doelstellingen voor het
programma geformuleerd:
• Cluster 1, visueel gehandicapte leerlingen: pilot projecten met als doel dat alle negen scholen meedoen.
• Cluster 2, auditief gehandicapte leerlingen: pilot projecten op zes scholen in combinatie met cluster 4.
• Cluster 3, lichamelijk/verstandelijk/meervoudig gehandicapte leerlingen en langdurig zieken: alle 162 scholen.
• Cluster 4, leerlingen met gedragsproblemen en autisme:
pilot projecten op zes scholen in combinatie met cluster 2.
Genoemde doelstellingen hebben tot de volgende resultaten geleid:
• Cluster 1: er is een 0–meting ontwikkeld en de landelijke
verenigingen zijn benaderd en geïnformeerd.
• Cluster 2: er is een 0-meting ontwikkeld. Er hebben zich
negen scholen aangemeld die willen starten met het
programma in 2011.
• Cluster 3: alle 162 scholen zijn benaderd en geïnformeerd over Special Heroes; daarvan zijn 129 scholen gestart met het programma.
• Cluster 4: er is een 0-meting ontwikkeld. Er zijn 30 scholen benaderd en geïnformeerd over Special Heroes,
deze scholen gaan van start in 2011.
• Special Heroes is in 16 REC (Regionaal Expertise Centrum) regio’s van cluster 3 actief (alleen in REC Friesland
niet). In deze regio’s zijn 17 regionale projectleiders aangesteld. De scholen uit de andere clusters haken aan bij
deze regiostructuur.
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REC Regio’s Cluster 3

Scholen

Leerlingen

Actief

Totaal

REC Limburg

4

734

REC Brabant Zuid Oost

3

709

REC Brabant Midden

4

727

REC Balein

5

882

REC Brabant West

5

1267

REC Zeeland

6

499

REC Zuid Holland Zuid

19

2750

REC Reactys

7

1398

REC Zuid Holland Midden

4

698

REC Zuid Holland Noord

4

830

REC Noord Holland

16

6063

REC Noord Oost Nederland

11

1540

REC Fryslan

-

-

REC Rivierenland

6

1201

REC Oost Marke

8

1430

REC Groot Gelre

18

1905

REC 4 Provinciën

9

1169

129

23.802

TOTAAL

Overzicht van aantal scholen voor Speciaal Onderwijs (clusters 3) per REC regio die in 2010 deelnamen aan Special Heroes.

Special Heroes is een gezamenlijk initiatief van LVC3 (Landelijke Vereniging Cluster 3), Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF. Het programma wordt mede mogelijk
gemaakt door het Ministerie van VWS, Menzis en
VSBfonds en is ondergebracht bij Gehandicaptensport Nederland.

Voor 2011 heeft het programma Special Heroes de volgende doelstellingen geformuleerd:
• In 2011 nemen de geplande 48 scholen van cluster 1, 2
en 4 actief deel aan het programma Special Heroes.
• In 2011 zijn er in de deelnemende regio’s ook projectleiders aangesteld voor cluster 1, 2 en 4.
• In 2011 is het programma van Special Heroes toegespitst
op cluster 1, 2 en 4.
• In 2011 kent het programma Special Heroes een ketenbenadering (met vangnet activiteiten voor, tijdens en na
het reeds bestaande programma).
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3. Programma ‘Revalidatie,
Sport en Bewegen’

Gezamenlijk werd het symposium georganiseerd tijdens
het IPC WK zwemmen in augustus in Eindhoven. De sa-

In het afgelopen jaar is gewerkt aan een gestage uitbouw

menwerking tussen GSN, de VRA werkgroep Bewegen en
Sport en de Vereniging voor SportGeneeskunde (VSG)

van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Er is
een conceptplan ontwikkeld en er zijn contacten gelegd
met diverse directies van het Ministerie van VWS, ZonMw,
het RevalidatieFonds , de Inspectie voor GezondheidsZorg
en Revalidatie Nederland. Ook is een afstemmingsoverleg
geweest met NOC*NSF. Het gesprek met ZonMw heeft geleid tot een vooraanvraag in het kader van het Innovatieprogramma Revalidatie dat door Revalidatie Nederland en
ZonMw beheerd wordt. Deze aanvraag wordt in 2011 verder uitgewerkt. Het gesprek met het Ministerie van VWS
heeft geleid tot een verdere aanscherping van het concept
programma. De keten zal beschreven worden, evenals de
rollen van de betrokkenen en de consequenties hiervan
voor verdere financiering. In september is een gesprek geweest met directies van diverse revalidatiecentra om
draagvlak te creëren.
Nadat in 2009 het eerste Sportloket in het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen werd geopend, zijn in 2010 Sportloketten gestart in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en
het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Sportloketten in het
UMCG te Groningen en het Diaconessen Ziekenhuis in
Meppel gaan in het voorjaar 2011 van start. Deze projecten
zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken gemeenten. Verder zijn gesprekken gevoerd met
drie revalidatiecentra en drie ziekenhuizen om ook tot een
project Revalidatie, Sport en Bewegen te komen. Om het
Sportloket breed onder de aandacht te brengen werden
een folder en een poster ontwikkeld.
Revalidatie, Sport en Bewegen is in 2010 opnieuw beoordeeld als NASB interventie door het Nivel en kwam in de
top 3 van de meest effectieve interventies terecht. Er is
een inventarisatie gedaan onder de medewerkers van de
revalidatiecentra en betrokken ziekenhuizen over thema’s
voor een landelijke bijeenkomst, die in het voorjaar 2011
gehouden zal worden.
De werkgroep Bewegen en Sport van de Vereniging van
RevalidatieArtsen (VRA) is vier keer bijeen gekomen.

heeft geleid tot een expertmeeting in oktober over het
thema ‘Stimulering actieve leefstijl en sport voor mensen
met een motorische handicap’. De bijeenkomst resulteerde in de opdracht voor een inventarisatiestudie naar
interventies op dit gebied in Nederland.
Het programma verleende ondersteuning bij de opzet van
Wheels2Sport. Dit concept heeft als doel om via een uitleenpoule van sporthulpmiddelen mensen met een handicap te bewegen tot verdere sportdeelname, alvorens
men een aanvraag doet bij de WMO Afgesproken is dat
deze poule wordt uitgezet via de revalidatiecentra. Een
pilot zal starten in januari 2011 bij RC de Vogellanden in
Zwolle. De partners in deze zijn: Welzorg, Sunrise Medical, NOC*NSF, Fonds Gehandicaptensport en het Kenniscentrum Gehandicaptensport.
In 2011 zal het vernieuwde handboek Revalidatie, Sport
en Bewegen gereed zijn en gepresenteerd worden op een
symposium rondom het WK CP-voetbal in Drenthe.

4. Programma ‘Deskundigheidsbevordering’
De belangrijkste pijlers en diensten van het programma
deskundigheidsbevordering zijn:
• Profileren deskundigheidsbevordering gehandicaptensport.
• Organiseren van diverse opleidingen, themabijeenkomsten en trainingen.
• Adviseren van en samenwerken met onderwijsinstellingen bij de implementatie van diverse opleidingen gehandicaptensport.
• Adviseren van en samenwerken met sportbonden bij de
implementatie van diverse opleidingen gehandicaptensport.
• Ontwikkelen van opleidingen/(bij)scholingen op maat
in samenwerking met partners in de sport en het
onderwijs en met overige aanbieders.
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Tevens heeft het programma deskundigheidsbevordering
een ondersteunende en adviserende rol voor andere
programma’s en organisatieonderdelen binnen
Gehandicaptensport Nederland.
Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF hebben gezamenlijk een aanvraag gedaan voor een impulssubsidie
deskundigheidsbevordering gehandicaptensport. De aanvraag loopt van 2010 tot en met 2012. Doel van deze impulssubsidie is meer en (beter) opgeleid kader te
bewerkstelligen door opleidingen bij bonden te ontwikkelen en te implementeren, kennisdeling en -ontsluiting
te organiseren en de samenwerking met het beroepsonderwijs uit te breiden.
Het NOC*NSF heeft naar aanleiding van de wijziging van
de financieringsstructuur door VWS ‘Het Masterplan Sportkader’ opgesteld. In navolging van het Masterplan heeft
het Kenniscentrum deze ambities vertaald naar de eigen
onderdelen van het programma Deskundigheidsbevordering. Zij richt zich daarbij niet alleen op de georganiseerde
sport maar ook op de anders georganiseerde sport en de
niet-georganiseerde sport. De sporter is daarbij leidend.
Het programma Deskundigheidsbevordering behaalde in
2010 de volgende resultaten:
• Adviseren en faciliteren (op maat) van de sportbonden
om een kwalitatief goed deskundigheidsbevorderend
aanbod te realiseren voor hun eigen geledingen:
- Opleiding trainer Goalball nivo 3 werd ontwikkeld.
- Opleiding begeleider sport en bewegen voor mensen
met een handicap nivo 2 werd voor de handbalbond
uitgevoerd.
- Opleiding verenigingsadviseur gehandicaptensport
werd twee keer aangeboden.
De eerste keer voor deelnemers van acht bonden, de
tweede keer in opdracht van NOC*NSF voor deelnemers van sportraden en sportservices, sportbonden
en MEE organisaties.
• Faciliteren van de projecten Special heroes en de Sportmix en ClubExtra locaties om voldoende deskundig
kader te realiseren:
- Opleiding ClubExtra positief geaudit.

- Opleiding ClubExtra aangeboden in opdracht van de
gemeente Den Haag waarbij een aantal deelnemers
ook nog begeleid werd bij het implementeren van het
programma ClubExtra op de nieuwe locatie.
- Opleiding ClubExtra aangeboden in opdracht van
Huis voor de Sport Groningen.
- Opleiding ClubExtra uitgevoerd en geëvalueerd in het
MBO (ROC van Twente).
- Opleiding SportMix Lesgever positief geaudit.
- Opleiding SportMix Coördinator positief geaudit.
- Beide opleidingen SportMix aangeboden in samenwerking met CALO in Zwolle.
• Zorgdragen voor voldoende deskundig en/of gekwalificeerd (sporttechnisch) kader ten behoeve van Special
Olympics evenementen. Hiertoe is de scholing bijgesteld en aangeboden aan deelnemende coaches.
• Organiseren van Special Olympics evenementen door
ondersteuning door deskundige sportexperts in de takken van sport die op het programma staan:
- Technisch gedelegeerden zijn geschoold om de
scheidsrechters en juryleden van hun tak van sport
voor te bereiden op hun taken tijdens het Nationaal
Evenement 2010.
- De cursus divisioning is een keer aangeboden voor
deelnemers van het Nationaal Evenement 2010.
- De cursus divisioning is een keer aangeboden voor
belangstellenden.
• Begeleiden van de sport- en beweegprojecten binnen
het programma Zo kan het ook! door deskundige en/of
gekwalificeerde medewerkers. De scholingsbehoefte is
geïnventariseerd van medewerkers van de bij het programma betrokken dag- en woonvoorzieningen.
• Faciliteren en stimuleren van de uitwisseling van
kennis, ervaring en afstemming op het gebied van de
opleidingen gehandicaptensport binnen het MBO- en
HBO- onderwijs.
• Stimuleren uitwisseling met internationale organisaties
op het gebied van opleidingsontwikkeling en innovatie.
Er heeft een verkenning plaats gevonden van een mo-
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gelijke samenwerking met Special Olympics België op

kwalificeerd kader voor sporters met een handicap”. Om

het gebied van scholen van divisioners.

dit succesvol te kunnen realiseren is samenwerking met
het beroepsonderwijs van essentieel belang. In 2011 zal

• Bijdragen aan de profilering van het Kenniscentrum
Gehandicaptensport als de organisatie op het gebied
van vraagstukken over deskundigheidsbevordering
gehandicaptensport:
- Een helder en actueel overzicht van deskundigheidsbevorderende activiteiten en opleidingsmogelijkheden op de vernieuwde website is gerealiseerd.
- Een enquête over de scholingsgraad en scholingsbehoefte van het technisch sportkader van verenigingen die aangesloten zijn bij Gehandicaptensport
Nederland.
- Menukaart deskundigheidsbevorderende activiteiten
ter ondersteuning van de medewerkers van de bij het
programma Zo kan het ook! betrokken dag- en woon
voorzieningen.
• Samenwerken met het beroepsonderwijs:
- De samenwerking met het beroepsonderwijs is uitgebreid met het Graafschap College in Doetinchem
en CIOS Sittard.
- De opleidingen Sportleider voor mensen met een
lichamelijke handicap en voor mensen met een verstandelijke handicap zijn uitgevoerd bij en in samenwerking met CIOS Heerenveen, CIOS Goes, ROC Tilburg en het Drenthe College.
- In totaal behaalden 61 studenten een diploma Sportleider voor mensen met een lichamelijke handicap of
verstandelijke handicap.
• Uitvoeren themabijeenkomsten:
- “Bijzonder gedrag tijdens sport- en beweegactiviteiten” (vijf keer)
- “Autisme” (twee keer)
- “Hart- en vaatziekten en sport”
- “Mensen met een verstandelijke handicap en sport”
- “ADHD / probleemgedrag”
De missie van Gehandicaptensport Nederland laat zich
voor het programma Deskundigheidsbevordering vertalen
in ‘door middel van deskundigheidsbevorderende activiteiten zorg dragen voor een substantiële toename in ge-

het accent komen te liggen op uitbreiding, verbreding en
verdieping van deze samenwerking.

5. Programma ‘Ondersteuning Overheden’
In 2010 hield het programma Overheden zich vraaggestuurd bezig met het informeren en adviseren van lagere
overheden op het gebied van (integraal) gehandicaptensportbeleid, vervoersproblematiek en intergemeentelijke
(regionale) samenwerkingstrajecten. Tevens werd geïnvesteerd in het uitbouwen van de samenwerking met provinciale partnerorganisaties.
Er werden brede netwerkbijeenkomsten georganiseerd in
Flevoland en Groningen met als doel kennisoverdracht en
-uitwisseling aangaande gehandicaptensport met het
actieve netwerk binnen de verschillende regio’s. Deze
bijeenkomsten zijn in goede samenwerking met de
provincies uitgevoerd.
In de beweegstimuleringsprogramma’s Zo kan het ook! en
Special Heroes zijn verschillende betrokken gemeenten
geadviseerd over hun rol bij het verankeren van de programma’s en de resultaten ervan. Overheden blijken een
voorname rol te kunnen spelen in het borgen van programma’s voor de gehandicaptensport.
In Amsterdam zijn gesprekken gevoerd over aanpassing
van de WMO verordening. Het Kenniscentrum Gehandicaptensport speelde een centrale rol in het uitrollen van
het project ‘De Amsterdamse pluim’. Sinds 2009 is het
Kenniscentrum Gehandicaptensport al actief betrokken bij
het Amsterdamse project. Dit samenwerkingsproject
toetst de toegankelijkheid van sportorganisaties in de
breedste zin des woords. Alle Amsterdamse sportorganisaties zijn uitgenodigd om aan het project deel te nemen.
De resultaten van de enquêtes en locatiebezoeken leidden tot drie winnende sportorganisaties. In 2009 en 2010
ontvingen de winnaars ‘de Amsterdamse Pluim’, een prijs
voor beste Amsterdamse gehandicaptensportorganisatie.
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In 2010 is besloten het project voor vier jaar voort te zetten. De gemeente stelde voor 2010 tevens een bedrag van
€ 70.000 beschikbaar voor het aanpassen van accommodaties van genomineerde sportorganisaties. De gedigitaliseerde vragenlijst ter vaststelling van de mate waarin
sportorganisaties fysiek en sociaal toegankelijk zijn voor
mensen met een handicap is in 2010 geinnoveerd. Hierdoor is de toegankelijkheidstoets geschikt gemaakt voor
bredere uitrol; dat wil zeggen uitrol bij andere gemeenten
of organisaties in 2011.

In de provincie Utrecht is het Kenniscentrum Gehandicaptensport in 2010 gestart met een kwalitatief onderzoek in
opdracht van de gemeente Baarn. Doel van dit onderzoek
is het verstrekken van beleidsadviezen ter verbetering van
de randvoorwaarden van gehandicaptensport in deze gemeente. In 2011 wordt het onderzoek afgerond en opgeleverd.
Tenslotte zijn, op verzoek van verschillende gemeenten,
gesprekken gevoerd om te komen tot samenwerking in
2011.
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Het Classificatie Instituut

Het Classificatie Instituut (CI) van Stichting Gehandicaptensport Nederland is het resultaat van een vierjarig
project dat met ondersteuning van het Ministerie van VWS
en NOC*NSF is uitgevoerd voor de centrale uitvoering van
classificatiekeuringen binnen de gehandicaptensport. In
2010 is deze projectperiode formeel afgerond. Hiermee is
de basis gelegd voor een stabiele gespecialiseerde afdeling binnen het Kenniscentrum Gehandicaptensport
Nederland.
Het project kende vier kernactiviteiten:
• De implementatie van de IPC classificatie code,
nationaal geborgd door het Nationaal classificatie
reglement.
• Op basis daarvan de ontwikkeling van een werkbare
infrastructuur.
• Ontwikkeling van een opleidingsstructuur voor
Classifiers.
• Waarborg van financiering voor de uitvoering van
classificaties.
In 2010 is op alle vier de gebieden een laatste hand
gelegd aan deze doelstellingen. Het Nationaal Reglement
wordt naar verwachting formeel vastgesteld in de eerste
helft van 2011. De implementatie van handleidingen en
procedures is vanaf het begin van het project intensief
opgepakt en heeft geleid tot duidelijke richtlijnen en structuren. Met name in de tweede helft van 2010 is er veel
geïnvesteerd in het betrekken van diverse stakeholders:
de sportbonden zijn minimaal één keer bezocht, er zijn
diverse bijeenkomsten met classifiers georganiseerd en
er is veel geïnvesteerd in promotie- en communicatieondersteunende materialen zoals folders, banners,
kleding en de website.
In 2010 is de eerste pilot gedraaid van de opleiding voor
classifiers. Deze nationale basisopleiding is bedoeld
als voorbereiding voor internationale opleidingen voor
classifiers. Immers, het is noodzakelijk om de classifiers
zodanig op te leiden dat zij op eenzelfde wijze kunnen
classificeren als er op internationaal niveau wordt gedaan.
Deze eerste opleiding is door acht classifiers met goed gevolg doorlopen. Daarnaast heeft Gehandicaptensport
Nederland negen classifiers naar zeven internationale
classificatieseminars afgevaardigd.

Het Classificatie Instituut is de uitvoeringsorganisatie die
-na afloop van het project Organisatorische Integratie- in
overleg met de georganiseerde sport deze specialistische
taak centraal uitvoert. Daarbij worden zowel de internationale regelgeving van het Internationaal Paralympisch
Comité (IPC) als de sportspecifieke reglementen van de
Internationale Federaties gevolgd.
Algemeen uitgangspunt bij een competitie is het principe
van een eerlijke strijd. Om dit mogelijk te maken, vindt er
in de sport vaak een indeling plaats in categorieën met
gelijkwaardige mogelijkheden: man/vrouw, gewichts- en/of
leeftijdscategorieën. Classificatie vormt een middel om
sporters met een handicap naar gelang hun functionele
mogelijkheden in te kunnen delen in klassen.
Het Classificatie Instituut voert classificaties uit in drie
verschillende groepen classificatiesystemen, afhankelijk
van de aard van de handicap:
• Sporters met een lichamelijke beperking worden ingedeeld op basis van hun functiemogelijkheden, ongeacht
het soort lichamelijke beperking, waardoor zij in staat
zijn op gelijkwaardig niveau sport te beoefenen. Deze
klasse-indeling is sportspecifiek.
• Sporters met een verstandelijke beperking worden op
basis van hun verstandelijke en sociale vermogens
geclassificeerd. Deze klassenindeling is vooralsnog
geldig voor alle takken van sport.
• Sporters met een visuele beperking worden ingedeeld
op basis van de mate van hun functieverlies. Deze klassenindeling is geldig voor alle takken van sport.
Het Classificatie Instituut bedient voornoemde doelgroepen met keuringen en registraties en is hét kennisinstituut
voor de classificatie in de gehandicaptensport. De verworven kennis en ervaring wordt breed ingezet en staat
ter beschikking van sportbonden, trainers, sportkoepels
en overige geïnteresseerden.
De structurele financiering van het Classificatie Instituut
is een belangrijk aandachtspunt. Naast de inkomsten
uit de keuringen – die relatief laag zijn – zijn ook andere,
meer structurele inkomsten van belang. Het meerjaren
bedrijfsplan dat in 2010 gereed is gekomen dient hierbij
als uitgangspunt.
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Facilitaire Organisatie

Arbeidsovereenkomsten 2010

Bepaald
Onbepaald

Stichting Gehandicaptensport Nederland (hierboven
zwart omkaderd) 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 Stichting zijn
Vereniging Gehandicaptensport Nederland, SailWise
en Special Olympics Nederland onderdelen hiervan.
Ook werkt de organisatie nauw samen met Fonds Gehandicaptensport.

Verdeling sekse
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Personeel & Organisatie
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Terugblik 2010
Personeelsbezetting

In 2010 zijn er 9 nieuwe medewerkers in dienst gekomen
en zijn er 3 medewerkers uit dienst gegaan. Voornamelijk
het 1ste kwartaal van 2010 heeft in het teken van werving
en selectie gestaan. Het jaar werd afgesloten met een reorganisatie. Van de 11 medewerkers van wie de functie is
komen te vervallen of ingrijpend is gewijzigd, zijn 9 medewerkers binnen de organisatie herplaatst. Er zijn 2 gedwongen ontslagen gevallen. Aan het einde van het jaar
waren er 61 medewerkers in dienst.
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim lag op 3,75% (in 2009 was dit 2,24%).
Een stijging van 1,51%. Voor een groot deel wordt deze stijging veroorzaakt door enkele langdurige zieken. Zwangerschapsverlof is niet in deze cijfers verwerkt.
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Opleidingen
In 2010 is er voor € 17.500 aan opleidingen besteed.
Diverse individuele cursussen voor medewerkers en de
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nodige verplichte trainingen voor SailWise zijn uit dit budget bekostigd. Voor 2011 zal het speerpunt met betrekking tot opleidingen liggen bij het Kenniscentrum.
Functiebeschrijvingen
De reorganisatie heeft met zich meegebracht dat er
verschillende nieuwe functies zijn ontstaan en dat er een
relatief groot aantal functies is gewijzigd, voornamelijk bij
het Fonds Gehandicaptensport en de afdeling Sport en
Bewegen. In het vierde kwartaal zijn deze nieuwe c.q.
gewijzigde functies beschreven. Verder zijn gedurende
het hele jaar diverse functiebeschrijvingen geactualiseerd.
Overige activiteiten in 2010
• Met het opstellen van het vrijwilligersbeleid is een start
gemaakt.
• De uitkomsten van de projectgroep seksuele intimidatie
hebben er toe geleid dat er vernieuwde gedragsregels
zijn opgesteld die standaard onderdeel zijn geworden
van alle contracten die binnen de organisatie worden
gebruikt. De medewerkers van de diverse labels hebben
deze vernieuwde gedragsregels getekend.
• Er is een start gemaakt met het herschrijven van het
Personeelshandboek.
• P&O neemt deel aan de projectgroep Huisvesting.
• Introductie van het 2-maandelijks gesprek van P&O met
de leidinggevenden met als doel beter geïnformeerd te
zijn waardoor P&O beter op maat kan adviseren aan
leidinggevenden.
• Opstellen van de vernieuwde contracten voor de beide
leden van de directie.
Doelstellingen voor 2011
• Prioriteit met betrekking tot opleidingen zullen liggen
bij het Kenniscentrum.
• Doorvoeren van competenties: Niet alleen de competenties benoemen die nodig zijn voor de uitvoering van
een functie maar ook het niveau van de competentie
vaststellen waaraan een medewerker moet voldoen.
• Verlagen van het ziekteverzuim naar het niveau van
2009, nl. 2,5%.
• Afronden van (digitaliseren ) het Personeelshandboek.
• Actualiseren van het handboek functiebeschrijvingen,
zowel de digitale, als de papieren versie.

Communicatie
De afdeling Communicatie is een ondersteunende afdeling die de regie voert op het gebied van corporate communicatie ten einde de zichtbaarheid te vergroten van de
Stichting Gehandicaptensport Nederland, waaronder het
Kenniscentrum, de Vereniging Gehandicaptensport Nederland, SailWise, Special Olympics en Fonds Gehandicaptensport.
Het jaar 2010 was voor de afdeling Communicatie een belangrijk jaar waarin een grote slag is geslagen met het
doorvoeren van de gezamenlijke positionering. Een overzicht van de belangrijkste resultaten:
• Introductie van nieuwe huisstijl van Gehandicaptensport Nederland en Special Olympics.
• Livegang van nieuwe website Gehandicaptensport
Nederland (Stichting en Vereniging) comform nieuwe
huisstijl.
• Start ontwikkeling van nieuwe websites Sailwise,
Special Olympics en Fonds Gehandicaptensport.
• Doorvertaling van huisstijl in uiteenlopende communicatiemiddelen.
• Aanscherpen gezamenlijke positionering in externe
communicatie uitingen.
• Adviseren van het management op het gebied van
strategische communicatie.
• Deelgenomen aan de Support Beurs 2010 met stand en
grote sportvloer.
Naast haar corporate taak adviseert de afdeling Communicatie de verschillende organisatie onderdelen op het gebied van communicatiestrategie en coördineert de
ontwikkeling van alle communicatiemiddelen. De belangrijkste resultaten van deze werkzaamheden zitten verweven in de resultaten van de afzonderlijke organisatieonderdelen.
Doelstellingen voor 2011 zijn onder andere:
• Livegang nieuwe websites Sailwise, Special Olympics
en Fonds Gehandicaptensport.
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• Communicatiebijdrage leveren aan Special Olympics
‘World Summer Games 2011’ in Athene.

Na uitgebreide toelichting en overleg is instemming verleend op de reorganisatie bij twee onderdelen van de or-

• Organisatie en communicatie Nationaal Congres Sport
& Handicap 2011.

ganisatie, te weten de afdeling Vereniging Gehandicaptensport Nederland en Fonds Gehandicaptensport. Daarbij is

• Doorontwikkelen communicatiebeleid gericht op klantgroepen in de sectoren sport, zorg, onderwijs en overheid.
• Het optimaal bedienen van de diverse organisatie onderdelen met (strategisch) advies en uitvoering om de
gewenste communicatiedoelstellingen te behalen.

gelet op het organisatiebelang, maar ook op het volgen
van zorgvuldige procedures bij de direct betrokken
medewerkers. De directe aanleiding voor de specifieke
reorganisatie van deze twee labels was voor wat betreft
de Vereniging Gehandicaptensport Nederland het wegvallen van een substantieel deel van de instellingssubsidie
van het Ministerie van VWS en het wegvallen van de
subsidie voor het project organisatorische integratie. Voor

Office management

Fonds Gehandicaptensport bleek een herinrichting van de
particuliere fondsenwerving noodzakelijk, omdat de
inkomsten voor het tweede jaar op rij sterk achterbleven.
Er is een beleidsplan collecte nieuwe stijl opgesteld en de
komende jaren zal de focus dan ook in belangrijke mate
gericht zijn op een sterke groei van de collecte. Dit omdat
hier groeikansen zijn, maar ook omdat het Ministerie van
VWS een subsidie ter beschikking heeft gesteld om de collecte te laten groeien, zodat op termijn het project sportvervoer van gehandicapte sporters naar de sportaccommodaties overgenomen kan worden.

De afdeling die ondersteunende diensten verleent aan de
werkorganisatie op het gebied van telefoon, receptie,
postverwerking, reprografie, automatisering, relatiebeheersysteem (Charibase) en inrichting is in 2010 uitgebreid met een parttime IT medewerker die is aangetrokken
om het functioneel beheer van Charibase en CMS (Content Management Systeem) van de nieuwe website op te
starten en te waarborgen. De verdere ontwikkeling van
deze twee processen is ook voor 2011 een speerpunt.
In 2010 is de projectgroep huisvesting, bestaande uit
vertegenwoordigers van de diverse functiegroepen uit de
gehele werkorganisatie, gestart met de eerste fases van
het proces om te komen tot een compleet huisvestingsplan voor Gehandicaptensport Nederland. Uitgangspunt
daarbij is dat het huurcontract dat medio 2012 afloopt niet
zal worden verlengd. De projectgroep wordt daarbij, in het
kader van een samenwerkingsovereenkomst met de stichting Sport & Zaken, begeleid door consultants van AT
Osborne. Medio 2011 dient het huisvestingsplan gereed
te zijn.

Ondernemingsraad
Het jaar 2010 was voor de ondernemingsraad, die na het
vertrek van de voorzitter in het tweede kwartaal van het
jaar nog maar uit twee leden bestond, een bijzonder intensief jaar, waarbij opnieuw de organisatieverandering
extra aandacht vroeg.

Instemming is verleend voor het doorvoeren van de nota
‘Gedragsreglement en klachtenprotocol seksuele intimidatie, pesten en agressie’. Het gedragsreglement is in de
zomer van 2010 verplicht gesteld voor alle medewerkers,
bestuursleden en vrijwilligers.
Na het intensief werven voor de drie vacante functies door
middel van diverse oproepen tijdens personeelsbijeenkomsten, via het e-bulletin, persoonlijke gesprekken en
de actie met de nominatiekaart kon er in november één
nieuw lid aan de ondernemingsraad worden toegevoegd.
In 2011 zal de werving onverminderd doorgaan en het
streven is om weer alle vijf zetels ingevuld te hebben.
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Financieel verslag

Balans
Staat van baten en lasten
Financiële toelichting
Accountantsverklaring
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Balans

(bedragen in euro’s)
2010

2009

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Activa in uitvoering

140.273
116.478

110.773
136.372
256.751

247.145

Financiële vaste activa
Effecten

113.193

229.192

Som der vaste activa

369.944

476.337

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Rekening Courant verbonden partijen
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen en
overlopende activa

107.928
671.966
0

52.151
509.445
20

133.438

168.344
913.332

729.960

Liquide middelen

1.015.765

949.948

Som der vlottende activa

1.929.097

1.679.908

Totaal

2.299.041

2.156.245

1.768
0
1.668.851

59.486
48.158
1.270.419

Passief
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale lasten
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

194.997
88.488
344.937

189.298
96.464
492.420
628.422

778.182

2.299.041

2.156.245
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Staat van baten en lasten

(bedragen in euro’s)

Begroting 2010

Resultaat 2010

Resultaat 2009

776.000
17.000
793.000

802.004
27.264
829.268

764.490
20.651
785.141

1.200.000
324.300
810.000
2.374.200
410.600
5.119.100

1.200.000
622.380
663.005
2.374.200
829.146
5.688.731

1.200.000
1.061.064
238.750
2.497.250
360.440
5.357.504

5.912.100

6.517.999

6.142.645

41.666
29.204
40.532
111.402

159.200
22.997
107.778
289.975

260.777
53.610
107.955
422.342

1.047
226.100
1.729.751
582.700
2.758.600
502.500
5.800.698

14.892
204.167
1.692.572
489.486
2.726.634
807.717
5.935.468

96.874
90.789
413.821
557.419
2.819.112
846.975
4.824.991

5.912.100

6.225.443

5.247.333

0

292.556

895.312

-57.718
-48.158
398.432

-359.363
-15.745
1.270.419

292.556

895.312

Baten
Organisatie
Subsidiebaten
Overige inkomsten
Activiteiten
Subsidiebaten programma’s
Subsidiebaten overig
Fondsen
Evenementen en samenwerkingsverbanden
Overige inkomsten

Totaal baten

Lasten
Organisatie
Personeel
Huisvesting en inrichting
Organisatie

Activiteiten
Marketing en communicatie
Classificatie
Advies programma’s jeugdsport
Advies overig
Evenementen en samenwerkingverbanden
Projecten

Totaal lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming saldo baten en lasten
Dotatie aan:
Overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
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Financiële toelichting

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2010 sluit met een voordelig saldo van € 292.556. Hiervan wordt € 398.432
toegevoegd aan de bestemmingsfondsen en is € 48.158 onttrokken aan de bestemmingsreserves. Het resterende bedrag
ad € 57.718 is vooruitlopend op het bestuursbesluit ter zake onttrokken aan het vermogen.
Na verwerking van het resultaat bedraagt het eigen vermogen € 1.768 positief.

Financiële toelichting op Staat van baten en lasten
Baten
De belangrijkste afwijkingen van de rekening 2010 en de begroting aan de batenkant zijn onstaan door:
Activiteiten:
• Subsidiebaten overig: er is een extra subsidie ontvangen voor het impulsproject en er zijn inkomsten ontvangen voor
het WK Zwemmen 2010.
• Fondsen: minder baten benodigd dan begroot ter dekking van het project (S)cool on Wheels.
• Overige inkomsten: meer baten ontvangen dan begroot inzake projecten, o.a. Special Heroes en WK Zwemmen 2010

Lasten
De belangrijkste afwijkingen tussen het resultaat 2010 en de begroting aan de lastenkant zijn onstaan door:
Activiteiten:
• Advies overig: minder uitgaven (S)cool on Wheels.
• Projecten: niet begroot o.a. uitgaven aan WK Zwemmen 2010 en het impulsproject.
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Accountantsverklaring
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Personele organisatie

Stichting
Directie en directiesecretariaat
Ondersteunende diensten en staf
Manager Kenniscentrum
Programmaleiders
Adviseurs
Medewerkers
Manager Sport & Bewegen
Coördinator Sport
Accountmanager
Managementassistente
Totaal

aantal personen
4
16
1
3
1
2
1
1
10
2
41

aantal fte
1,04
3,54
0,63
2,11
0,63
1,47
0,33
0,21
1,53
0,80
12,29

Peildatum: 1 januari 2010

Raad van Toezicht en Directie
Raad van Toezicht

Comité ‘Zo kan het ook!’

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

De heer H. Jacobse
voorzitter comité

De heer Mr. M. Timmer
secretaris

De heer J. van der Kruis
voorzitter van R.v.B. Dichterbij

De heer Prof. Dr. M. van Bottenburg
penningmeester

De heer S. van der Wal
voorzitter bestuur Special Olympics

De heer Th.A.M. Meijer
lid

Mevrouw I. Tuinenburg
directeur NSGK

De heer drs. M.Th.M.Sturkenboom
lid

Mevrouw E. van Lamoen
hoofd communicatie VGN

Directie
De heer Ir. M.L. Hofstra
directeur,
tevens voorzitter Raad van Bestuur

De heer L. Middelhoff
directeur MEE Zuidoost Brabant

De heer N.A. Boor
financieel directeur

De heer W. Drooger
a.i. directeur Platform VG
Het comité wordt verder aangevuld
met het projectteam ‘Zo kan het ook!’

De stuurgroep van Special Heroes
bestaat uit:
De heer J. Kusters
voorzitter stuurgroep
Mevrouw R. van Driel
programmamanager
Gehandicaptensport NOC*NSF
De heer W. Ludeke
voorzitter LVC3
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Colofon

Stichting Gehandicaptensport Nederland
Postbus 200
3980 CE Bunnik
T 030 659 73 00
E info@gehandicaptensport.nl
W www.gehandicaptensport.nl
Kvk nr. 30254144
Coördinatie en tekstredactie:
afdeling Communicatie Gehandicaptensport Nederland
Fotografie:
Mathilde Dusol, Femke van den Heuvel, Inge Hondebrink, Hein Koops
Ontwerp:
Mediaresponse
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Meer informatie
Gehandicaptensport Nederland
Postbus 200
3980 CE Bunnik
T

030 659 73 00

E

info@gehandicaptensport.nl

W www.gehandicaptensport.nl

